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Parlamenti képviselőnk Dr. Sipos Imre
Az 1990. évi országgyűlési képvi

selőválasztáson a csokonyavisontai 
állatorvos kapta választókerületünk
ben a legtöbb szavazatot. Szerkesz
tőségünk tagjai azért keresték föl öt 
otthonában, mert a beszélgetéstől 
azt várták, hogy a közélet iránt ér
deklődő olvasók megismerik a kép
viselő tevékenységét, gondolatait. 
Dr. Sipos Imre megválasztása óta 
részt vesz a törvényhozói munká
ban, s mint a Független Kisgazda, 
Földmunkás és Polgári Párt tagja, a 
parlament kisgazdapárti frakciójá
ban is. Kivételes nyelvtudása okán a 
parlament külügyi bizottságában vál
lalt munkát, emellett a NATO 
Környezetvédelmi és Környezet
technikai Bizottságában, az Európa 
Parlamentben és az Európa Tanács 
Mezőgazdasági Szakbizottságában 
is. Megemlítette, hogy az utóbbiban 
3 állalatorvos van, rajta kívül egy finn 
és egy francia. Az ezekkel kapcsola
tos diplomáciai ténykedés utazások
kal, időáldozattal jár.

,,Sokszor elhangzik vidékünkön, 
hogy a képviselőt, a Sipos doktort 
nem látják ott a parlamentben. A köz
véleményt nagyon nyugtalanítja, 
hogy a képviselőket nem látják a 
tévéközvetítéskor az ülésteremben. 
Meggyőződésem, hogy ez azért van, 
mert az embereket irritálja az a 
32.500 Ft bruttó tiszteletdíj.

Azért engedje meg a Világ, ez nem 
marad meg tisztán. Rengeteg a ki
adás. És amikor valakinek az ország 
dolgairól kell dönteni, nem hiszem, 
hogy ez egy magas összeg, ugyan
akkor, amikor az állampolgárok egy 
része kisebb felelősséggel, ennek a 
többszörösét keresi meg... De ez 
azért irritlája az embereket, mert 
vannak 6000 Ft-os fizetések, 4500 
Ft-os nyugdíjak. Ha nem így lenne, 
senkit sem érdekelne, hogy hányán 
ülnek benn a parlamentben. Az em
berek meg lennénék elégedve... Vol
tam az angol parlamentben, az 
amerikai kongresszusban. Ott is a 
bizottságokban dőlnek el a dolgok, a 
plénum 95%-ban elfogadja a szakbi
zottságok javaslatait. Csak 5%-ban 
fordul elő, hogy egy képviselő azzal 
nem ért egyet, s kéri az általános vita 
lefolytatását, mert valamilyen aggá
lya van."

Megkérdeztük, fontos-e a képvise
lőnek az hogy a falujabeliek, a kör
nyékbeliek nézik a tévékövet ítéseket 
a parlamentről, befolyásolja-e állás
pontja kialakításában ez a tudat?
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Programajánlat
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„Nem befolyásol. A tényt viszont el 
kell fogadni! Nemcsak a nyugdí
jasok nézik ezeket az adásokat. Né
zik például a munkanélküliek, — akik 
kényszerből munkanélküliek, és 
azok is akik olyan munkahelyen, 
olyan beosztásban vannak, hogy 
csak a tévét nézik és fölveszik a fize
tésüket. Ezek a hangadók, akik nem 
mentek szavazni. Ez még a régi rend 
maradványa: akkor sem kellet dol
goznia, most sem dolgozik, így is 
megvan a pénze. Ha anyagi bizton
ság lenne az orzságban, nem nézné 
senki a parlamenti tévéműsort, nem 
is kellene közvetíteni. Egy a jelenle
ginél részletesebb, másfélórás ösz- 
szefoglaló kellene minden szerdán 
este, amikor a bizottsági üléseket is 
be lehetne mutatni. Például én 3 kül
földi delegációnak vagyok tagja, a 
másik képviselő meg ötnek. Ezen 
kívül is vannak parlamentközi meg
hívások. Fejlődnek az Interparla
mentáris Unió"-kapcsolatok: 
magyar—portugál, magyar—indo
néz, stb. egymás után alakulnak. Ha 
például az ottani delegáció Magyar
országon jár, s azt kéri, Hohy a ma
gyar deledátusokkal, hogy 11 órakor 
találkozhasson nyilvánvaló, hoy egy 
parlamenti terembe félre kell vonulni 
annak a 15 képviselőnek, s ígyazok 
nincsenek a tévé szeme előtt... 
Engem egy—egy fogadónapon

18 Ft

Cousteau 
legénységében?

3. oldal

10—15-en megkérnek valamire, 
amit nekem el kell intézni 
a fővárosban. Mikor intézzem el a 
választóim ügyeit? Este 8-köt már 
egyetlen hivatalban sem fogadnak!” 
Ezek miatt lemaradt-e már fontos 
szavazásról?,,

Nem. A szavazáskor mindig ott vol
tam, ha nem voltam külföldön. A sza
vazásról mindig előre tájékoztatnak 
bennünket, így olyankor mindig ott 
vagyok, és általában a többi képvise
lő is. Tehát amikor olyan témát tár
gyal a parlament, amihez én nem 
értek, akkor intézem el a választó
körzetből kapott feladatokat." 
Valóban olyan súlyos változás a kis
gazdapárti frakcióvezetőcsere, mint 
amilyennek a sajtóból érezzük?

„Egy frakcióvezető-csere semmi
féle politikai változást nem hoz. En
nek példája Tölgyesi leváltása az 
SZDSZ-ben. Semmi más nem tör
tént, mint megpróbálták, hogy visz- 
szafogottabb hangvétel legyen a 
parlamentben. A kisgazdapárti frak
ció egységes. Mi a reprivatizáció hí
vei vagyunk, és nem csak a föld 
tekintetében. A változások idején is 
a teljes reprivatizációt próbáltuk ígér
ni. Ez a választóknak nem nagyon 
tetszett, hiszen csak 44 képviselőn
ket juttatták be a parlamentbe. Ez a 
kislétszámú csoport nem képes a 
maga akaratát érvényesíteni a tör
vényhozásban."

Van-e különbség a pártvezetések 
és frakcióvezetőjük gondolkodás
módja vagy politikai akarata között?

„van, bar ii/önneu nem i«nne <«a- 
bad előfordulnia. A zsúfolt napiren
dek miatt mégis adódik ilyen 
helyzet."

Mintát ad-e a parlament a helyi 
képviselőtestületeknek?

„A helyi képviselők általában a sa
ját véleményüket mondják, de sok 
helyen klikkek alakultak ki. Kéne, 
hogy a parlament mintát jelentsen, 
de az emberek nem tudják pontosan 
és reálisan felmérni azt ami a parla
mentben történik. Azért, mért politi
kailag nem érettek. Itt negyven éven 
át nem volt politika, csak egy min
denkire rákényszerített, meghatáro
zott magatartás. Közömbössé vált a 
lakosság a politika iránt: csak arra 
figyelnek, ki kivel, mennyit szemé
lyeskedik a parlamentben."

(Képviselőnk beszélt még a zárt 
ülésről, a kárpótlási törvényről, az 
ifjúságról, a testvérvárosi kapcsola
tokról. Az interjút a májusi számban 
folytatjuk, s olvasóinkkal rendszeres 
kapcsolatot kíván tartani a jövőben is 
parlamenti képviselőnk.

Fogadóórája Nagyatádon a Ba
ross u. 5. sz. alatti irodanáz II. eme
letén lesz, legközelebb május 17-én

Burgenlandi 
tapasztalatok 
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Önkormányzati 
kalauz

7. oldal

Besangonban 
jártak a 
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A NAGYATÁDI LAP ALAPÍTÓJA. TÁMOGATÓJA: BÉRDI MIHÁLY HÚSÁRUHÁZ NAGY AT AD OMEGA GMK NAGYATÁD

BÁBU, 
VAGY

A kutasi fiatalember 3 év óta azo
nos helyen árusította bábjátékait, 
mégpedig ott, ahol Filipovicsék cuk
rászdája, egy virágbolt, egy bár is 
van. Rövid ez a sétálóutca, de mivel 
parkoló is van a közelben, s számos 
üzlet, így nagy a gyalogosforgalom. 
Szerkesztőnknek elmondta az árus, 
hogy szereti ezt a helyet, igényes 
portékáinak mindig akadt vásárlója. 
A játékait az Iparművészeti Lektorá
tus zsűrizte, színvonalasnak tartotta 
éppúgy, mint a müncheni, stocholmi 
járókelők, akik szintén szívesen vá
sároltak tőle, amikor ott árusított. Az 
idei húsvét előtt két hétre kérte a 
„placcot", de most nem kapta meg 
ott az árusítási jogot, hanem a vásár
teret ajánlott a föl számára a hatóság. 
Szerinte ott ilyen célra nincs alkal
mas hely, így tehát fogta sátrát és 
sátorfáját, s Barcsra ment át. Úgy 
érzi, hogy jó ott üzletet csinált, vi
szont az önkormányzat elesett némi 
bevételtől. Annyit hozzátehetünk, 
hogy mivel a drága csokinyuszik is 
hamar elfogytak, bizonyára az aján
dékvásárlással késlekedő szülők, 
nagyszülők, keresztszülők is szíve
sen vásároltak volna a bábjátékai
ból. A város képviselőtestülete — 
más településekéhez hasonlóan — 
foglalkozott az utcai árusításokkal. A 
mérleg egyik serpenyőjébe nyílván 
belekerül, hogy az áruválaszték bő
vül, a vásárlónak még a boltajtót sem 
kell kinyitnia, színesebb az utcakép, 
a kikiáltó jó hangulatot teremt, még 
alkudni is megtanulhatunk. A másik 
serpenyőben ott látható a járókelő 
vagy az árus által letaposott fű, a 
színevesztett sátorponyva, az Ízlés
telen vagy hasznavehetetlen bóvli. 
Az ön mérlege merre billen, Kedves 
Olvasó?

METALLOPLASZTIK KFT SOMOGYUDVARHELY

AHOL A PÉNZ DOLGOZNI KEZD.
KERESKEDELMI BANK RT.

tisztelettel ajánlja kedves ügyfeleinek

LAKOSSÁGI 
DEVIZASZÁMLA 

VEZETÉSI 
szolgáltatásait

MAGAS KAMAT!
GYORS ÜGYINTÉZÉS!

Hétfőtől—péntekig 8—12 óra között 
állunk rendelkezésükre.

TELJES DISZKRÉCIÓ!

Kerskedelmi Bank Rt. 
Nagyatád Bajcsy-Zs. u. 1/a.

SVÉGEL 
ÉS

TREIER 
GMK

MUNKATÁRSAKAT 
KERES 

FAKITARMELÉSHEZ!

motorfű rósz-kezelő 
naktotkezelő vagy 
nehézgép-kezelő 

fakitermelő 
munkakörökbe

Folyamatos munkát, jó 
kereseti lehetőséget 

biztosítunk.

Bérezés: 
Teljesítmény alapján

Alvállalkozók jelentkezését 
is várjuk.

Érdeklődni:
Hétköznap 17 óra után 
Nagyatád Gyár u. 55.

—- ------- - J

A NAGYATÁDI 
NYILVÁNOSSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY 

létesítésekor,

1991. március 15-én délben aláírták 
az Alapító Okiratot:

AGROVILL Kisszövetkezet Nagyatád, 
Bagó és Társa GMK Nagyatád, 

Bérdl Húsáruház Nagyatád, 
Ferrokov Vas és Fémipari Kft. Segesd, 

Délsomogyi Mezőgazdasági Kombinát Nagyatád, 
Kapós Volán Leányvállalata Nagyatád, 
Metalloplasztik Kft. Somogyudvarhely, 

Művelődési Ház Nagyatád,
Nagyatádi Gépipari Vállalat Nagyatád, 

Somogyi Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság Kaposvár 
Nagyatádi Erdészete

Az Alapítvány célja fórumokat teremteni a helyi 
nyilvánosságnak, olyan közéletet szervezni, amely a 
polgárok igényeit kifejezi, fejleszti. Az Alapítvány első 

ténykedéseként megbízta a Nagyatádi Művelődési Házat az 
Ón kezében lévő havilap kiadásával. A helyi lapkiadás 

támogatásáról döntött Nagyatád Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete, s anyagilag is támogatni kívánja ezt a 

feladatot a Pallér Kft. Nagyatád, az OMEGA GMK 
Nagyatád, az ATÁD SPED, a Strabag RT, az 

AGROKÉMIAI TÁRSULÁS is, sőt szinte naponta vannak 
újabb csatlakozók, mint például a DATAPLAN 

Számítástechnikai RT Nagyatád. Az Alapítványról a 
Nagyatádi Művelődési Házban kaphat részletesebb 

tájékoztatást.

kapós volán nagyatádi leAnyvAllalata 1991 ÁPRILIS

Az uborka termesztés 
korszerűen

Napjainkban a zöldség-gyümölcs 
féleségeken belül látszólag az ubor
ka az egyik legjövedelmezőbben ter
meszthető árunövény.

Nagy piaci biztonsággal, jól értéke
síthető, hiszen 1983. óta nem sike
rült az országban annyit termelni 
belőle, amennyit a külső és belső 
piac felvevőképessége lehetővé tett 
volna. Mivel a termesztési technoló
gia nem gépesíthető, ezért továbbra 
is háztáji kisüzemek árunövénye 
marad. Ezen okok, valamint a mun
kaerőpiacon szabaddá váló kapaci
tás miatt az uborkatermesztésében 
is felfutás várható.

A következő sorokat főként azok 
figyelmébe ajánlom, akik vagy telje
sen kezdők az uborkatermesztésé
ben, vagy azt 6—10 éve 
abbahagyták és most ismételten ne
kikezdenek ennek a tevékenység
nek.

Jelenleg sokféle technológia, (sík
termesztés, javított síktermesztés, 
kordonos) intenzív fajták, kiváló ha
tású növényvédöszerek és műtrá
gyák kínálják magukat a 
termesztőknek. Már csak az a fel
adat , hogy mindenki eldöntse a saját 
lehetőségeihez (talaj, költség, mun
kaerő) a leginkább optimálisan és 
megpróbálja minél gazdaságosab
ban folytatni ezt a tevékenységet. 
Ebben az információbőségben törté
nő eligazodáshoz szeretnék a leen
dő termesztőknek segíteni néhány 
gondolattal. A termesztési technoló
giák közül a legegyszerűbb és egy
ben legköltségtakarékosabb a 
siktermesztés. A jelenlegi intenzív 
konzervuborka fajták (Minerva, San- 
tana, Orient) várható termésmennyi
sége tűrhető talaj tápanyagszint és 
öntözetlen körülmények között, 
megfelelő időjárás esetén megha
ladja az 1000 kg-ot 100 -ölenként. 
Ez termésmennyiség javított síkter
mesztés esetén (kiemelt magágy, fe
ketefólia takarás, fátyolfólia takarás) 
a hagyományos termesztési mód
hoz viszonyítva 40—60 %-os mér
tékben növekedhet. Kordonos 
művelésmód alkalmazásával az 
alapmennyiség 2—3 szorosa várha
tó, s ennek révén 400 Ft/m2 árbevé

tel is elérhető.

Mindezt az adott termelő egyéni 
adottságaihoz (talaj, környezeti) kell 
alkalmazni, bár megjegyzendő, hogy 
a kordonos telepítés esetén annak 
költsége nem csekély. Költség 
szempontjából a szaporítóanyag ill. 
növényvédelem költsége sem elha
nyagolható, de véleményem sze
rint csak a legkorszerűbb 
fajtákból, ill. növényvédőszerektől 
(GALBEN R, BRAWÓ 500, MIKAL C 
64) lehet igazán megfelelő termés
mennyiséget várni. Ezek a fajták már 
egészen más tápanyag igényt és 
nyövényegészségügyi bárrásmódot 
követelnek meg. Ismeretlen földterü
let esetén célszerű talajvizsgálatot 
végeztetni és ennek ismeretében 
szerves — és műtrágyadózist kijut
tatni, fejtrágyázási, levéltrágyázási 
programot kidolgozni. A savanyú 
homoktalajok esetén ennek különle
ges jelentősége van, hiszen a me- 
szezéssel, dolomitőrleményekkel, 
valamint a tovább nem savanyító 
műtrágyák (26—28 %-os pétisó, 
Tripplefoszfát, Kénsavas kálium) 
használatával rendkívül kedvező fo
lyamat indítható meg, amely közvet
lenül is érezhető atermésmennyiség 
alakulásában.

Szükség van rendszeres (7—10 
naponkénti) növényvédelemre és 
olyan komplex programot kell erre 
kidolgozni, amely figyelembe veszi 
az élelmezésügyi várakozási időt 
(szermaradvány kérdés), valamint a 
növényvédőszer-rotáció probléma
körét is. A legkorszerűbb szerek 
használata mellett azért nem célsze
rű teljesen megfeledkezni a hagyo
mányosan jól bevált eszközökről 
(keserűsó levéltrágya, melynek 1:5 
arányú permetezése, stb.) sem, hi
szen esetenként figyelemre méltó 
eredményekkel járhat.

Jelen terjedelem nem teszi lehető
vé ezen gondolatok bővebb kifejté
sét, ezért javaslom az érdeklődő 
olvasónak, hogy keressen meg le
vélben vagy személyesen, hogy 
ezekről a kérdésekről bővebben is 
informálhassuk egymást.

Tisztelettel:
József László

Nagyatád, Mártírok u. 16.

MANUFAKTÚRA KFT
Értesítjük Kedves Ügyfeleinket, hogy megnyitottuk 

papír-, írószer- és nyomtatványboltunkat 
Nagyatád, Rákóczi u. 35. sz. alatt (volt élelmiszerbolt)

Olcsó árukkal állunk rendelkezésűkre!
Telefax papírok 

Fénymásoló papírok 
írógép papírok 

Számítógép leporellók 
Számla nyugtatömbök 

Ki- és bevételi bizonylatok 
Papírzsepkendők, WC pair 

Menetlevelek, stb. 
Ugyanezen a helyen olcsó fa nyílászárók is kaphatók

Várjuk Kévés (magán- és vállalati) Vevőinket, a (közületeket Is)!

Nyitvatartás:
Hétfő 8—11 13—16,30
Kedd 8—11 13—16,30
Szerda 8-11 13—16,30
Csütörtök 8—11 13—16,30
Péntek 8—11 13—16,30
Szombat, vasárnap SZÜNNAP

MANUFAKTÚRA KFT 
NAGYATÁD 

Telefon: (83) 11-830
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Cousteau kapitány nagyatádi 
legénye

:<

A NAGYATÁDI 
KONZERVGYÁR

KO^

hétvégi üzemelésre (szombat, vasárnap)

BÉRBE ADJA

Ha az ember egy város legforgal
masabb útkereszteződésében átló
san akar átgyalogolni, bizony jobban 
teszi, ha a zebracsikos gyalogátkelő
helyen kel át. Ez viszont nemcsak 
több időt igényel, hanem lehetővé te
szi azt is, hogy körülnézzünk, meg- 
bámoljuk az érdekesebb autókat. Ez 
a mikrobusz például nem a fehérsé
gével tűnik fel, hanem azzal, hogy a 
rendszáma francia, s a kék betűk raj
ta arról tájékoztatnak, hogy a Cous- 
teau-társaság járműve. Azt tudjuk a 
sajtóból, hogy a Dunánál (pontosab

ban a Dunában) filmez a világ örök
ifjú ismeretterjesztője, de mit ikeres 
autójuk Nagyatád közösén?

Tóth Attila .f\agyatádi iparos, vál
lalkozó. Csoportjával nem hétközna
pi feladatokat vállalt eddig is. 
Hullákat kerestek és találtak a rendő
rök kérésére tavakban, folyókban, a 
vízművek részére szűrők tisztítását, 
csőrendszerek karbantartását vég
zik. tornyokra, magasházakra mász
nak. ha megbízóik erre kérik őket. 
Tóth Attila búvárcsoportjának egyik 
tagja bizony felkérezkedett a neves 

“rancia kutató Calypso-jára Buda
pesten. Úgy adódott, hogy segíteni is 
tudtak a legénységnek Budapesten, 
Mohácsnál. A csoportból csak a na
gyatádi fiatalember tudott angolul, 
így amikor a calypsóéknak az a fel
adatuk adódott, hogy harcsákat fo
tózzanak a somogyi tavakban, ő lett 
a kalauzuk. A közös munka során 
kialakult barátság emlékére egy 
könyvet kapott a legénységtől az itt 
látható aláírásokkal.

A nagyatádi fiú kapcsolata a kuta
tókkal még nem ért véget, hiszen 
májusban a Dunára is, agyékényesi 
kotróra is ellátogatnak a filmesek. 
Tóth Attila képességeit, felszerelé
sét, egyátalán profi mivoltát megis
merték a Calypso kutatóhajó tagjai, 
s bizony elképzelhető, hogy a májusi 
kutatási feladatokban valamilyen 
részt kaphat. Szívesen közzétesz- 
szük tapasztalatait. Hát ennyit az 
útkereszteződésekről, a nyelvtudás
ról, Cousteau-ról és Tóth Attiláról.

Foto: eM Soós György

UVEGEZES 
ÉS 

KÉPKERETEZÉS
a művelődési ház 

műhelyében 
munkanapokon 
8-tól 12 óráig 

Nagyatád Baross u. 2. 
Bejárat a keleti oldalon!< J

ÍÍ-:

<■:

KLUBHELYISÉGÉT

Az üzemeltetésre vonatkozó ajánlatokat 1991. április 22-én 
12 óráig kérjük benyújtatani Gotthárd Imréné gondnokhoz. 

Telefon: 12-077/215. Nagyatád, Somogyszobi u. 30.

Az ajánlatoknak az alábbiakat kell tartalmazniuk:

— vállalt bérleti díj összege (Ft/hó)
— egyéb költségvállalás
— rendezési garanciák
— műsorképzési tervek

Az ajánlatok elbírálása: 1991. április 24.

Az eredményről a nyertes azonnali postai értesítést kap.

(Minden egyéb kérdés a gondnokkal letisztázható)

r Az ATÁD ÁRUHÁZ vezetője 
értesíti a lakosságot, hogy MINDEN NAP 
DÉLUTÁNI ÓRAKOR FRISS PÉKÁRU 

ÉRKEZIK 
az Áruház élelmiszer osztályára!

Kereskedelmi ügynökség nagyatádi irodába

FELVESZ
EGY KÖNYVELÉSBEN JÁRTAS TITKÁRNŐT

Fizetés megegyezés szerint.
Jelentkezés: a nagyatádi 11-118-as telefonszámon.

MAGYAR KÜLFÖLDI
VÁLLALATOK ÉS MAGÁNCÉGEK!

Jákó község határában 7 hektár 
erdő, jobbára égeres (vágásra érett) 
erdő, minden elfogadható áron sür
gősen eladó. Az összes hivatalos 
papír megvan hozzá. Érdeklődni: Or
bán József 7562 Segesd Szociális 
Otthon 19.

HAJDÚ ENERGOMAT KOMFORT 560 
típusú automata mosógép olcsón eladó. 
Garázst bérelnék Tel.: 12-247.

Kell-e nekünk tükör?
A minap felhívta szerkesztőségünket a kaposvári 

agráregyetem szociológusa. Az ő irányításával végeztek 
kaposvári egyetemisták és nagyatádi gimnazisták 

szociológiai felmérést novemberben az Almásketben. 
Annak a felmérésnek tapasztalatait nyári számainkban 

szándékunkban áll közreadni. A mi gimnazistáink 
igencsak jó szívvel végezték akkor a munkát, s abban 

állapodtak meg a szervezőkkel, hogy szívesen 
közreműködnének például a tízemeletes házakban lakók 

helyzetének fölmérésében. A tudományos kutatás 
számára értékes lenne a vizsgálatnak az elvégzése! 

Több kaposvári és budapesti egyetemista — 
szociológusok vezetésével — vállalná a felmérés 

elkészítését „ kosztért, kvártélyért”.

Szerkesztőségünk várja azoknak a családoknak a 
jelentkezését, akik a tízemeletes házakban laknak, s akik 

vállalják július hónapban 4—6 napra az egyetemisták 
elszállásolását, étkeztetését (az egyetemek részben 

megtérítik a költséget).
Részletes információt szerkesztőségünk ad május hónap 

második felében.

ELADÓ Nagyatád, Honvéd u. 93. sz 
alatti ház, gazdálkodásra alkalmas, nagy 
területtel (vagy elcserélhető).
Muskátli, futómuskátli kaphatói 
Ha balkunládát, ha edényt hoz, 
kívánsága szerint elültetem (ültetésért 
külön árat nem számolok). 
Paprikapalánta kiültetésre eladó. 
Nagyatád, Mező u. 133. Megközelíthető 
a Somogyszobi útról, a HOTEL táblától 
— balra a harmadik ház Farkasné.
ELADÓ 9 éves kis polski Fiat 126-os. 
Nagyatád, Hunyadi u. 10/B. 10/40. Illés 
László.
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Sikersportágunk a sakk
Április 6-án szombaton egy megyei 

csapatversenyen vett részt Marcali
ban a Nagyatádi Művelődési Ház 
sakkcsapata. Meg is nyerték, még
pedig utcahosszal 26,5 p., a második 
Kaposvári Spartacus 11,5 p., a har
madik Fonyód 19 p., s a negyedik, 
mesterjelölteket is felvonultató Tab 
18,5 p csapata előtt. A versenyzőink 
(Horváth Miklós, Percze János,

Sasvári Tamás, Kiss Attila, Fejér 
Zoltán, Tálos László, Cserti László, 
Veres Győző, Percze Gábor és Ur- 
bán Ferenc) abban bíznak, hogy 
egyszer Nagyatád is rendez me
gyei versenyt, s akkor hazai közön
ség előtt is bizonyíthatják, hogy a 
rendszeres péntek esti edzés ered
ményeképp mire képesek.

Nagyatád sportműsora
LABDARÚGÁS: megyei I. osztályú labdarúgó bajnokság helye

IV. 17. 16.30 ó. Nagyatádi VSE—K. Építők előkészületi mérk. VSE pálya
IV. 20. 10.30 ó. NVSE—Csokonyavisonta serd. mérk. VSE pálya
IV. 21. 17.00 ó. NVSE—Balatonszentgyörgy feln. mérk VSE pálya
IV. 27. 10.30 ó. NVSE—Kadarkút serd. mérk. VSE pálya
IV. 28. 17.00 ó. Lengyeltóti—NVSE feln. mérk. L.tóti
V. 4. 10.30 ó. Somogysárd—NVSE serd. mérk. S.sárd
V. 5. 17.00 ó. NVSE—Kaposgép feln. mérk. VSE pálya
V. 8. 16.00 ó. NVSE—N. Olajbányász NB ll-es elökész. mérk. VSE pálya
V. 12. 17.00 ó. Somogyszob—NVSE feln. mérk. VSE pálya
V: 15. 16.00 ó. NVSE—MÁV Nagykanizsa TE előkész. mérk. VSE pálya

Akar Ön 
sportfotot 
készíteni?

Talán vannak, akik emlékeznek- 
Durgó Tibor fotóira, amelyeket a Na- 
gyatádi Művelődési Ház elő
csarnokában láthattak a tavalyi triat- 
lon nemzetközi versenyről. Idén au
gusztus 31-én szintén lesz ilyen 
verseny Nagyatádon,így termé
szetesen most is lehet szép sportfo
tókat készíteni. A pécsi Fényszöv 
Vállalat azt a versenyt ajánlja, hogy 
aki a triatlon délelőttjén fotót készít a 
versenyről, s a tekercset 12 óráig 
átadja megbízottjuknak, annak a 
filmjét ingyen előhívják, lezsűrizik, s 
a legjobb sportfotót egy herendi vá
zával honorálják. A fotózáshoz ked
vet érzők már most gyakorolhatnak!

PARABOLÁK
A város egyre több házára került föl 

az elmúlt hónapokban a műholdas 
tévéadást vevő parabolaantenna, s 
ezáltal egyre több család, intézmény 
számára lehetőség nyílt a világmű
sorok vételére. Lakossági antenna
építő, kábelépítő közösségek 
szerveződtek. Újabb és újabb lakos
sági csoportok kerestek maguknak 
iparost, vagy szervezőt. Az ősszel 
megválasztott önkormányzati kép
viselőket is megkeresték a lakosok 
azzal, hogy szervezzék meg az 
építőközösségeket. A város északi 
részén ilyen önkormányzati segít
séggel meg is valósult egy kábel
tévés lánc. A Lőcsei utca, Somogy- 
szobi út, Baross utca, Zrínyi utca, 
Alkotmány utca által határolt körzet
ben pedig már 300 lakó írta alá, hogy

a közösségi kábelrendszerhez járul
na hozzá anyagilag. Dr.Frank Fe
renc a kórház orvosigazgató
főorvosa szívesen járult hozzá, hogy 
a központi antennarendszer a kór
ház tetejére kerüljön, segíteni kíván 
Román Imre a DÉDÁSZ helyi veze
tője is, és Hoffmanné Dr. Németh 
lldikó\&$fz& a Polgármesteri hivatal 
szervező- előkészítő munkáját ígérte 
a jelentős közüzem-fejlesztéshez. 
Lapzártakor az igénylők felmérése 
még folyik, s ahogy terjed a hír, egyre 
több érdeklődő akad. Jelentkezett a 
bekapcsolódásra több lakó a Szé
chenyi térről, a Hunyadi utcából, az 
Aradi utcából is. Remény van rá, 
hogy az adás e körzetekben már a 
nyáron vehető lesz, s a nagyszámú 
résztvevő miatt nem kerül sokba.

KISPÁLYÁS LABDARÚGÁS:
IV. 22-től városi kispályás labdarúgó bajnokság 
Május 1. kispályás labdarúgó torna 9 órakor

VSE kézil. pálya
VSE pálya

TENISZ:
IV. 26. 17.00 ó. Tenisz egyéni és páros verseny
IV. 27. 8.00 ó. Tenisz egyéni és páros verseny
IV. 28. 8.00 ó. Tenisz egyéni és páros verseny

VSE tenisz pálya
Szakm. pálya 

TSZKER pálya

14 órától
ÚSZÓVERSENYEK ÉS JÁTÉKOS 
VÍZI VERSENYEK
felnőtteknek, fiataloknak és 
gyereknek

AVAR KUPA
Ápn'ífs zajlott te Csurgón a 

Megyei Labdarúgó Szövetség által 
kiírt Avar Kupa serdülő kiválasztó 
torna. Itt Barcs, Csurgó és Nagyatád, 
valamint környéke általános iskolá
saiból kiválogatott 3 korosztály csa

patai vettek részt. Az atádi válogatot
tak kiválóan szerepeltek. A 7., és az 
5—6. osztályosok I. helyezést értek 
el, így részt vesznek a megyei dön
tőn. A 3—4. ostályosok 3. helyezést 
szereztek.

NAGYATÁDI MOZIMŰSOR
18—19. csütörtök, péntek 
délután 5 órakor:
ÜRKALÓZOK (MOON 44)
este fél 8 órakor:
BÍZZÁL BENNEM! (NADINE)

28. vasárnap
FILOFAX

29. hétfő
A TÉL FOGJAI

21. szombat
5 és fél 8 órakor:
Saint Tropez-i leánykereskedők

22. vasárnap
5 órakor:
RÖVIDZÁRLAT 2.
este fél 8 órakor
Saint Tropez-i leánykereskedők

25—26. csütörtök, péntek
5 órakor:
VÉGTELEN TÖRTÉNET 2.
(Egy új fejezet)

25—26 csütörtök, péntek 
este fél 8 órakor:
WARLOCK

Május 2. csütörtök
ÉLVE VAGY HALVA

3. péntek
LÖKÖTTEK

5—6. vasárnap, hétfő
OVIZSARU

9—10. csütörtök, péntek
5 órakor:
My left Foot—A bal lába™

este fél 8 órakor:
JÁKOB LAJTORJÁJA

12—13. vasárnap, hétfő
A KERESZTAPA III.

KIÁLLÍTÁSOK
A NAGYATÁDI MŰVELŐDÉSI HÁZBAN

Horváth János
kiállítása május 4-ig tekinthető 

meg (kedd szünnap)

■ ■ ■
Május 8-íól 26-ig a nagyatádi 2. sz. általános Iskola 

rajztagozatós osztályainak módszertani kiállítása látható
< ■

15 órakor
KYOKUSHIN KARATE 
BEMUTATÓ
a művelődési ház csoportjának 
közreműködésével

15.30 órakor
RÁDIÓIRÁNYÍTÁSÚ REPÜLÖ- 
ÉSAUTÓMODELLEK 
BEMUTATÓJA
Taszári Technikai Sportok Klubja

17 órakor

ZALATNAY SAROLTA
műsora

18 órakor
A SZÍNPADON KIKI
Az ELSŐ EMELET együttes sztárja

Játékok — vásárosok — zene — 
büfé — kerékpárbemutató — a Ba- 
bay iskola tanulóinak szalaggyakor
lata — tombola.

A belépődíj felnőtteknek 50 Ft, 
gyerekeknek 30 Ft.
(Rossz idő esetén a programra a 
művelődési házban kerül sor.)

20 órától 
a művelődési házban

VENDÉGSZEREP 
CSEPREGI ÉVA és 

VÉGVÁRI ÁDÁM műsora

A belépődíj 70 Ft. — elővételben is 
váltható.

Szeretettel várjuk kedves vendége
inket, a nagyatádiakat!

Jó szórakozást!

Városi Strand Művelődési Ház

DAIHATSU Rally autó 
MOUNTAIN-BIKE biciklik 

HONDA CR 250 crossmotor 
KIÁLLÍTÁSA

<:

8 I

Nagyatád központjában az Aradi u. 2-ben

Kedvező áron! Nagy választékban!

BIZOMÁNYBA ÁTVESZÜNK:

KÖCSÖNÖZÜNK:

Filmajánlat:

SAMSUNG 
AUDIOTON 

szórakoztató elektronikát ajánlunk.

ADÁS—VÉTEL

MŰSZAKICIKK ÜZLET

audio és videó felszereléseket 
műszaki cikkeket

műsoros videó kazettákat és videómagnót 
Már 160 filmből választhat!

48 óra — szink. akciófilm 
NAIROBI — szink. akciófilm 

ÁGYÚTÖLTELÉK — szink. akciófilm 
ORSZÁGÚTI DISCO — szink. játékfilm 

A DZSUNGEL KÖNYVE — szink. mesefilm

Hétköznapokon kedvezményes áron 
kölcsönözhet!!!

AMERO HUN SLICK 50
Minden SLICK 50 termék 40—50 %-os 

kedvezménnyel vásárolható!

Nyitva:

Keddtől péntekig: 830—1730 

szombaton: 83O—1230

Telefon: (83) 11-413

|
i

íü
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Kulturális központ 
Mattersburgban

A Magyar Népművelők Egyesülete 
somogyi tagjai tapasztalatszerző lá
togatást tettek áprilisban Burgenland 
kulturális központjában. Az utazást 
Takács Sándor siófoki népművelő 
kezdeményezte azzal az elgondo
lással, mely szerint a magyar műve
lődési otthonok lehetséges jövőjét 
ismerhetik meg az alkalmazottak. 
Úgy látja, hogy az ilyen intézmé
nyeknek tartalmi, szervezeti és mód
szertani munkájukban is meg kell 
újulniuk. Aki ma Magyarországon az 
eddigi tevékenységet konzerválni 
akarja, az — véleménye szerint — 
elveszett ember a művelődésügy te
rületén — mondta Takács Sándort 
mattersburgi tanácskozás megnyitá
sakor. Teljesen újszerű, praktiku
sabb, hasznosabb dolgokra kell 
áttérni — hangsúlyozta.

Ladislaus Tieber professzor, az 5 
burgenlandi falu kultúrházainak há
lózati központ vezetője. Elmondta, 
hogy 1921-ben került Burgenland 
Ausztriához. A városok Magyaror
szágé lettek, a falvak — köztük 3-4 
magyarlakta — zömmel szlovén, 
osztrák lakossággal Ausztriához. 
Akkor 15 ezer magyar élt azon a 
vidéken, ma 3—4 ezer (fele sem érti 
a mai magyar nyelvet, nem nézik a 

budapesti tévét, nem hallgatnak ma
gyar rádiót). A magyar kisebbség 
szellemi életét a plébániák gondoz
zák odaát.

A kulturális intézmények története 
az 1955-ben befejeződött orosz 
megszállás után jóval, az 1962-es 
osztrák alkotmánnyal kezdődik — 
mesélte a tudós vendéglátó.

Akkor vették át Burgenlandban az 
osztrák iskolarendszert, akkor kezd
tek utakat építeni, elindult az üzleti 
élet. Szabadon működtek az egye
sületek, pártok, s azok kulturális 
életének szinteréül kívántak kultur- 
házakat építeni. A pártok „összecsü
csültek és azt mondták, csinálunk 
egy szervezetet a pártok fölött, mert 
a kultúrában nem létezhet konkur
encia. Haydn nem játszott a szocik- 
nak vagy néppártiaknak. 
Mindenkinek. Nem? — mondta ked
ves „magyarsággal” prof. Tieber. ,,A 
pártok rájöttek: jó lenne a kultúraköz
vetítést közösen tenni.” Sorban épí
teni kezdték a kultúrközpontokat. Az 
intézmények alapja a ,, pannon kaja 
és a cigányzene" volt, és persze az 
amúgy meglévő egyesületek, kóru
sok, zenekarok, továbbképző mun
kaközösségek teremigénye, 
technikaigénye.

A 3—4 ezer lelkes Mattersburg kul- 
túrközpotja kb. háromszorosa a na
gyatádinak. Az intézmény nem 
nyereségorientált, de bevételre köte
lezett. Az állam egyesületként kezeli 
a kultúrházak hálózatát, eszerint tá
mogatja adókedvezménnyel, állami 
pénzzel. Az egyesület 99 évre bér
bevette az építményeket (egyébként 
szupertechnika, kiváló berendezés)

kap az államtól, 5 millió a saját 
üzleti bevétele, a szinielőadások, 
komcertek ráfizetésesek, a terembér 
a fő bevételi forrás — az üzletköté
sekről az egyesület saját előírásai 
szerint Tieber úr dönt a programokról 
senkinek sem tartozik elszámolással 
az egyesület tartalmilag, viszont 
amely szervtől pénzt kap — pl. az 
állam —, annak revizora évente szi
gorúan elszámoltatja őket az adott 
pénz felhasználásáról).

Évi 6—7 színházi előadás van 
egy-egy intézményükben: bécsi, 
gráci, müncheni színházak, illetve 
svájci, osztrák, német vándorszínhá
zak 60—70 ilyen társulat ad rend
szeresen árajánlatot). A Kulturális 
Kamara a színházi előadásokat kü
lön támogatja. Az egyes kultúrhá- 
zakban 1 házvezetőnő, 2 technikus, 
2 félnapos takarítónő, 1 félnapos tit
kárnő van alkalmazásban, az egész 
intézméynek 1 szervezője van, s 
mindezek fölött a minden kötelezett
séget vállaló professzor. A személy
zet csak akkor van a házakban, 
amikor ott munkája van, túlóráért 
bért nem kapnak, de a szombati 
szolgálatért 2, a vasárnapiért 3 sza
badnapot. Egyéb munkaidejükkel 
szabadon rendelkezhetnek.

Bérre 6 millió, fenntartásra 5 millió, 

rendezvényre 4 millió schilling jut (a 
számokat a magyarországival ösz- 
szehasonlíthatja az olvasó, de ha vi
lágútlevele van, tudja, mire, jut, ha a 
schillinget hasonlítja a forinthoz.

Ausztria más tartományaiban a 
kultúrális élet két intézményrend
szerre épül: városi és egyházi háló
zatra — az osztrák államnak tehát 
jóformán csak itt vannak ilyen köte
lezettségei. A burgenlandi falusiakat 
egyébként nagyon érdekli a külföl
dön járt emberek filmes, videós be
számolói, de évente 8—10 bált is 
rendeznek a mattersburgi kultúr- 
centrumban (50 évesek bálja, 40 
évesek bálja a divatos). A színháza
kat, koncerteket 2 évre előre kell le
kötni — szinte csak azok közül, 
akiket a tévé már népszerűsített, te
hát a közönség onnét ismeri a szín
vonalat, igényli és megfizeti a magas 
árat.

A somogyi népművelők megkér
dezték, hogyan lehet ilyen kis 
személyzettel üzemeltetni az intéz
ményt, váratlan feladatokat is megol
dani. Kiderült, hogy például van egy 
gépük, amivel egy ember bárhová 
elviheti a zongorát; ha valami hirte
len elromlik, a mettersburgi boltos 
este is kinyit a vásárló kedvéért; 
hogy a mai árakon kötik le két évre 
előre az üzleteket; hogy azért nem 
ment tönkre tíz év alatt a kultúrház 
berendezése, mert csak olyanokat 
engednek be, akik megfizetik a drá
ga belépőjegyeket vagy terembért 
(persze az is igaz, hogy a polgárok, 
egyesületek meg is tudják fizetni) 
nem rendeznek discót, rock-koncer
tet.

c------------------- A
MÁJUSBAN NAGYATÁDON GYEREKEKNEK 

ÉS KÖZÉPISKOLÁSOKNAK

SCHWINN

KERÉKPÁRVERSENY
KÉSZÜLJETEK!

Koncert 
tizenháromévesen

Foto: eM Soós György

N tavaszi szünidő előtti utolsó taní
tási nap. Délután 5 óra. A zeneiskola 
épületének falai között szokatlan 
csend. Könnyed, fiatalos léptekkel 
halad valaki a hangversenyterem 
felé. Hamarosan zongoramuzsika 
hallatszik. A hangszernél a 13 éves 
Várhalmi Vera ül.

Az ő hangversenyére hívtuk meg a 
város zenebarátait, erre a nem min
dennapos eseményre. Vera az álta
lános iskola mellett zenei 
tanulmányait a kaposvári zeneisko
lában végezi. Fiatalon kapcsolatba 
került már a zenével, 7 éves volt 
mindössze. Az elmúlt évben felvet
ték a budapesti Liszt Ferenc Zene
művészeti Főiskola különleges 
tehetségekkel foglalkozó előkészítő 
tagozatára.

Szép sikerrel szerepelt már több 
hazai és nemzetközi zenei verse
nyen. Hollandiában az Ifjúsági Zon
gorafesztiválon, Csehszlovákiában 
pedig a Nemzetközi Zongoraverse
nyen játszott. Ez utóbbi alkalom
mal a zsűri különdíját nyerte el.

„Nagyon vidáman, jókedvűen éb
redt ma, s még délután is gyakorolt, 
míg el nem indultunk" — mondja a 
kislány nagyapja.
Vera életében meghatározó a zene 
közelsége, naponta 5-6, sőt nem 
egyszer 8 órát is gyakorol. Környe
zete, családja biztosítja a tanul
mányaihoz, fejlődéshez szükséges 
feltételeket, a többi rajta múlik — ám 
semmiképp sem akarnak „sztárt csi
nálni" belőle. Szobájában igyekez
nek otthont teremteni a zenének, 
Verának pedig hangulatot a játék
hoz. Különösen az esti órákban sze
ret zongorázni, amikor a lámpafénye 
csak a zongora klaviatúráját világítja 
meg.

Műsorában Hándel, Mozart, Liszt, 
Chopin, Debussy és Bartók egy-egy 
művét hallhatta a közönség. Szép 
színfoltja volt az estének Birkás Csa
ba és Kállai Enikő hegedűjátéka, 
akik a Nagyatádi Állami Zeneiskola 
növendékei. Jókedv, lendület, 
könnyedség áradt a fiatal előadók 
produkcióiból.

&
DOMUS

Vera éwégi vizsgahangversenyei
re készül. A távolabbi jövőt illetően 
pedig minden vágya az, hogy egy
szer majd zongoraversenyeket 
játszhasson, együtt muzsikálva sok
sok zenésszel, egy egész zenekar
ral. P. M. Tünde

VÁSÁROLJON A
ARCSI

DOMUS 
ÁRUHÁZBAN

NAGY ÁRUVÁLASZTÉKKAL a környéken garantáltan a 
LEGOLCSÓBB ÁRAKKAL várjuk kedves vásárlóinkat!

Elemes bútorok nagy választékban kaphatók. 
Újdonság a fürdőszoba elemes bútor.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk:

Címünk: „DRÁVA” DOMUS Áruház
Barcs Bajcsy-Zs. út. 57-59. (Üzletközpont)

Nyitvatartás: naponta 8—17 óráig, szombaton 8—12 óráig.
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Faszobrász alkotótelep:
A város szellemi kapuja

A Nagyatádi Művelődési Ház fenn
tartásában működő nemzetközi fa
szobrász alkotótelep idei 
alkotóidényére több művész kapott 
meghívást. Közülük pozitív választ 
küldött eddig Saakari Matinlauri 
Finnországból, Ki Siriki az afrikai

Burkina Fasoból, Huber András Bu
dapestről. Az évad művészeti veze
tője Varga Géza Ferenc alkotó
telepünk korábbi vezetője lesz, és 
várhatóan néhány hetet itt dolgozik 
majd a baranyai Palkonyán élő Colin 
Foster, angol szobrászművész is.

Telt ház, latin ováció
Rég nem látott sikerrel szerepelt a 

nagyatádi művelődési házban a 
Spanyolországból érkezett Choral 
Cantorei kórus, ök a Somogy me
gyei Pedagógus Férfikar meghívá
sára jöttek Somogyba, a megyei 
művelődési központ vendégeként 
tartózkodtak megyénkben. A nagya
tádi kórusok hívták meg őket váro
sunkba.

A nagyatádi fellépésen ízelítőt 
adott tudásából a több európai hang
versenyen győztes, világhírű kórus. 
A sok spanyol mű között egy igazi 
dél-amerikai zeneművet is előadtak 
(Ariéi Ramirez: Missa Criolla), amely 
elsősorban az argentin folklórra 
épült, és sajátos hangulatával óriási 
hatást gyakorolt a zeneértő közön
ségre. A két szólista, valamint a ve
lük érkezett madridi zenekar szinte 
karneváli hangulatot teremtett az 
Ízlésesen és hatásosan dekortált

„koncertteremben". Hatalmas ová
ció fogadta e művet, s a hangulat 
csak fokozódott, amikor előbb spa
nyolul, majd magyarul elénekelték 
Bárdos Lajos: Szellő zúg című mű
vét.

A koncerten fellépő nagyatádi kó
rusok is nagy szeretettel készültek a 
szereplésre. Mindegyikük tartogatott 
meglepetést a vendégeknek: egy- 
egy spanyol nyelvű művet is énekel- 
tek. A művészvendégek 
közönségnek is lehengerlöek voltak, 
fölálva tapsoltak, ujjongtak. A fellépő 
együttesek (az 1. sz. általános iskola 
ének-zene tagozatosainak kórusa, a 
JUBILATE kórus, Nagyatád Város 
Vegyeskara és a Pozuelo de Alar- 
conból érkezett csoport) felejt
hetetlen órákat szerzett a vendégek 
által is kiválónak minősített közön
ségnek.

Pauker Zoltán

Choral Cantorei Foto:eMSoós György

Próba Foto: eMSoós György

(7 MEGHÍVÓ
szerettei meghívjuk és várjuk a nagyatádi pedagógusokat, családtagjaikat, 

barátaikat és ismerőseiket a
PEDAGÓGUSOK BÁLJÁRA,

ami április 27-én 19 órakor kezdődik a művelődési ház termeiben. 
Zene: HUROS TIBOR 

Éjfélkor TOBOLASORSOLÁS

A belépőjegy ára kötelező fogyasztással 160 Ft. 
Asztalfoglalás és jegyelővétel április 8-tól

TÖLTSENEK EGY KELLEMES ESTÉT NÁLUNK!

JÓ SZÓRAKOZÁST KÍVÁNUNK! 
Nagyatádi Művelődési Ház

Egy besangoni szobrász 

EDOUARD 
MARIS

Deák Zoltán tanár úr is részt vett 
abban a csoportban amely a húsvéti 
szünetben Franciaországban járt a 
nagyatádi gimnáziumból. Tekintve, 
hogy ő rajztanár és szobrász, vala
mint a tegutóöbt alkotói idényben a 
nagyatádi nemzetközi faszobrász al
kotótelep művészeti vezetője volt, 
természetesen összeismerkedett ott 
egy francia szobrásszal, aki az itt 
látható szobrot készítette — persze 
több más szobor mellet. Az is termé
szetes, hogy a francia szobrász szí
vesen eljönne Nagyatádra, hogy 
nagyméretű faplasztikát alkosson. 
Vajon van-e bennünk fogadókész
ség, vendégül tudjuk-e látni néhány 
hétre? Ön szerint?

Azt sietünk megmondani, hogy a So
mogyi Erdő- és Fafeldolgozó Gazda
ság fát ad az új műalkotásokhoz, de 
a barátságos vendéglátáshoz mi kel

lőnk városlakók. Nem kevesebbet 
kellene adnunk, mint időnket, barát
ságos jelenlétünket, érdeklődésün
ket. A gimnazisták bizonyára 
szívesen mesélnek arról, hogy mi
ként tették ezt a franciák.

Véleményét várjuk lapunk szerkesz
tőségében.

Nagyatád európai város
Tavaly nyáron és az idei télvégen 

küldöttség járt városunkban az 
észak-itáliai San Vito al Tagliamento 
városból. Az ő megyéjük — épúgy 
mint Somogy — tagja az Alpok-Adria 
elnevezésű nemzetközi kultúrális 
kapcsolatrendszernek. Ez is, és az a 
körülmény, hogy az európai önkor
mányzatok kartája következetesen 
és erőteljesen szorgalmazza azt, 
hogy a helyi önkormányzatok lépje
nek közvetlen testvérvárosi kapcso
latokba egymással, ösztönözte az 
olasz város vezetőit arra, hogy 
képviselőtestületünk küldöttségét 
meghívták április végére viszontláto- 
gatásra. Lapzártakor még nem tud
ni, hogy ez a látogatás mikor valósul 
meg, de reméli szerkesztőségünk, 
hogy a fejleményekről és a küldött
ség tapasztalairól tájékoztathatja az 
olvasókat.

r
Olasz vendégek a művelődési házban Foto:Durgó Tibor

Kedves Olvasó!
Sajnos, mi sem iát unfajövőbe. Valószínű, hogy ez a lap addig 

szolgálhatja a lakosság tájéihoz tat ás át amíg az Ön érdeklődését érzi, 
amíg Öntói azt a támogatást megkapja, hogy Ön a (apót megvásároija. 

dia bizalommalvan lapun firánt, akfpr ápriiis 30-ig befizeti egy évre az 
előfizetési díjat: 200 (Ft-ot. Ebben az esetben 1992. májusáig minden 

számot fjzbesítjüfÖnnefs egy belépőjegyet is adun fa ‘Benkp (Difland 
(Bánd 1991. szeptember 16-i foncertjere, a nagyatádi (MotelSolarba. 
SXz előfizetési díjat szerhesztőségiinfben (ehet befizetni: (fagy a tód, 

'Baross u. 2. (Művelődési (Máz.

HIRDESSEN A NAGYATÁDI LAPBAN!
Hirdetéseit, közleményeit, felhívásait a szerkesztőségbe kérjük leadni. Munkát ajánlóknak 
vagy munkát keresőknek féláron biztosítunk helyet lapunkban. Az apróhirdetések ára 50 

szótagonként 200 Ft.
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ÖNKORMÁNYZATI KALAUZ Polgári kezdeményezés
Nagyatád Város Képviselőtestüle

te bizottságokat hozott létre a helyi 
önkormányzati feladatkörökkel, köz
szolgáltatásokkal összefüggő fel
adatok folyamatos megoldása 
érdekében:

Pénzügyi-Ellenőrző 
Bizottság

Feladata az éves pénzügyi terv 
előkészítése, szervezése; önkor
mányzati adórendeletek előkészíté
se, végrehajtásuk figyelemmel 
kísérése; a gazdálkodás ellenőr
zése, elemzése; kötvénykibocsátás, 
hitelfelvétel előkészítése; fejlesztési 
koncepciók pénzügyi megalapozá
sa; bevételi források felkutatása.

Tagjai: Dr. Horváth Ferenc, Egyed 
Árpád, Dr. Verkman Simon, Rei- 
mann Károlyné, Horváth Béláné.

Városgazdálkodási és 
Városfejlesztési 

Bizottság

Kommunális, városüzemelési fel
adatokat tervez, rangsorol; a keres
kedelem és vendéglátás 
fejlesztésére elképzeléseket dolgoz 
ki; ellenőrzi a városgazdálkodási in
tézmény, egyéb szervezet tevékeny- 
ségét városfejlesztési
feladatkörében rendezési elképzelé
seket készít elő, kialakítja a városé
pítészet, lakás-, telekgazdálkodás 
koncepcióját; figyelemmel kíséri a 
munkahely-teremtés alakulását.

Tagjai: Magyar Károly, Magyar 
Vince, Mónos József, Szakonyi 
László, Dr. Töröcsik Mária.

Közoktatási Bizottság

Rangsort készít az önkormányzati 
intézmények támogatásához; elem
zéseket készít az intézményrend
szer gazdaságos és optimális 
működtetéséhez; véleményezi az in
tézményvezetők kinevezését; kap
csolatot tart az intézmények 
vezetésével.

Tagjai: Büttnerné Bódy Ágnes, Ga- 
ra István, Dán József, Nagybocskai 
Tamás, Gergó Sándorné.

Jogging
Már harmadik éve az úgynevezett 

„reform életet" próbálom élni, amely 
— mint tudjuk — sok mozgást, futást, 
kerékpározást, úszást, és persze 
megfelelő táplálkozást jelent. Egé
szen más a közérzetem, amióta ezt 
az életmódot folytatom. így másnak 
is tudom ajánlani. Aki elkezdi nem 
fogja megbánni!

Dehát, ahogy lenni szokott, valami 
kellemetlenség azért mindig van. Ál
talában a reggeli órákban futok, és 
persze, ahogy tavaszodon és egyre 
világosabb lett, egyre több szemetet 
látok az út mellett. Például a Mező 
utca folytatásában, a taranyi út felé. 
Ott aztán a szemétből szépen ki le
het következtetni, hogy a városlakók 
mivel foglalkoznak mostanában. Az 
építkező faltörmeléket visz az út mel
lé. Van itt kertművelő: ő rőzsét tesz 
az útpadkára. A lomtalanító házi
asszony kacatjait is megtalálhatjuk. 
Az autós zsákostól dobja az út mellé 
a rozsdás küszöböt, a lemerült akku
mulátort, az utasok szemetét. Ott 
van az autószerelő sárvédő-darabja,

Népjóléti és 
Társadalompolitikai 

Bizottság

Szociális, egészségügyi gondos
kodás; az önkormányzati intézmény
hálózat felügyelete — rangsorolás a 
támogatásukhoz; felvilágosító mun
ka szervezésre.

Tagjai: Dr. Seffer Tibor, Dr. Jaklo- 
vics Ferenc, Lőczi János, Horváth 
Ferenc, Gelencsér Lászlóné.

Településrészi 
Bizottságok |

Kivadáron Dán József, ötvöskó- 
nyiban Lőczi János vezetésével ala
kult bizottság az éves 
költségvetésben elkülönített speciá
lis helyi kérdések megoldására.

Tanácsnokok

A képviselőtestület — tagjai közül 
— a következő ügyek vitelére vá
lasztott tanácsnokokat (e témakö
rökben előterjesztés csak a 
tanácsnok ellenjegyzésével terjeszt
hető a testület elé):

Ingatlan-, jog-, vállalkozási ügyek
ben Dr. Gerencsér György.

Sporttal kapcsolatos ügyekben Si
mon István.

Közművelődéssel, művészeti élet
tel, sajtóval kapcsolatos ügyekben 
Kovács Géza.

A lakosság és annak különböző 
csoportjai, szervezetei a felsorolt té
makörökben az érintett Bizottság 
vagy Tanácsok címére, a Városhá
zán adhatják át javaslataikat, fel
ajánlásaikat, észrevételeiket, illetve 
természetesen a bizottsági tagok
hoz, választott képviselőikhez köz
vetlenül is eljuttathatják azokat.

A képviselőtestületről

Megalakulása óta több mint száz 
határozatot hozott a város önkor
mányzatának képviselőtestülete. E 
határozatok természetes módon 
több polgár és szervezet érdekeit ér
vényre juttatják, másokét sajnos sér 

a barkácsoló festékes doboza is. A 
vállalatok is leteszik amit nem tudnak 
maszekba átmenteni. így aztán most 
már két szemétfal mellett lehet vé
gezni a sporttevékenységet.Kerék
pározom is. Legutóbb Kaposvárra 
mentem, Kadarkúton át. Az ember 
ott is ezt tapasztalhatja: szinte ösz- 
szefüggő szemét mellett hódolhat a 
kerékpározás örömének. Visszafelé 
Nagybajom-Kutas az útvonal. Mind
egy: szemét, szemét, szemét. 

tik, hiszen szabályozzák a város mű
ködését, s a szabályok mindig a le
hetőségeket a korlátáikkal együtt 
fogalmazzák meg.

A képviselőtestület határozatai, 
rendeletéi a városi könyvtárban olv- 
bashatóak, a testületi ülések jegyző
könyveivel együtt. Az érdeklődők így 
nyomon követhetik a testület munká
ját, és azt is, hogy melyik képviselő 
hogyan igyekszik a választói érdeke
inek védelmére érvelni a viták során. 
Igazán drámai hangulat volt az óvo
dák, bölcsődék átszervezése, a vá
rosi költségvetés elfogadása és a 
városgazdálkodási intézmény kiala
kítása megtárgyalásakor.

Nem véletlen, hisz ezek a dönté
sek a lakosság jelentős részének 
pénzét érintőek voltak. A képviselő
testületet az vezette döntéseiben, 
hogy a magasabb árakat lehetőleg 
csak azoknak kelljen megfizetni, akik 
a dráguló szolgáltatásokat igénybe 
is veszik, vagyis ne kelljen idejeko
rán új, helyi adókat kivetni.

A képviselőtestület ülésterv szerint 
ül össze tanácskozásra, bár a gya
korlat eddig azt jelzi, hogy minden 
előzetes tervhez képest többször, és 
sokkal több napirend tárgyalására 
kerül sor.

A képviselőtestület ülésterve sze
rint az idei első félévben napirendre 
kerül az egészségügyi alapellátás 
helyzete, a városkörnyéki települé
sek társulásainak működése, átte
kinti a város kereskedelmi ellátását, 
tárgyalnak a közterületek fentartásá- 
ról, a piacok és vásárok működésé
ről, s az üléstervben szerepel a város 
általános rendezési tervének átte
kintése is

Az, hogy a fentieken kívül még mi
lyen kérdésekben foglaljon állást, 
hozzon határozatot, rendeletet a 
képviselőtestület, nagyon sok dolog
tól függ. A parlament törvényhozásá- 
tói is, hogy az érdekeiket 
megfogalmazzák-e a polgárok, vala
mely szervezetüket vagy képviselő
jüket megnyerik-e érdekeik 
képviseletére, s azok el tudják-e érni 
azt, hogy a testület napirendre tűzze 
azt. Tehát a helyi politikai élet kiala
kul-e a városban... Szerkesztősé
günk azt reméli, hogy igen, s ehhez 
kéri a város önkormányzatának és 
minden polgárának a lapot is igény
be vevő aktivitását.

Három hete vonattal voltam a fővá
rosban. Ahogy közeledtünk Buda
pest felé, szinte ömlött a szemét a 
hatalmas partról, mintha be akarná 
temetni a vasúti pályát is. Hát nem 
lesz változás?

Vagy tán térjek át a terepfutásra? 
Azokra az erdei utakra, ahová nem 
ér el az autót-benzint-vasútjegyet 
megvenni képes civilizált ember? 
Vagy tán külföldre kell menni azért is, 
hogy az ember szép tiszta környe
zetben éljen? Szabó László

Foto: eM. Soós György

1991. januárjában Gábor Róbert 
okleveles mezőgazda a Keresz
ténydemokrata Néppárt nagyatádi 
szervezetének megbízásából aján
lást dolgozott ki és juttatott el a Pol
gármesteri Hivatalhoz a „város 
polgárainak nagyfokú elszegénye
dése, az átlagkeresetek csökkené
se, a pénz inflálódása, valamint a 
legfontosabb élelmiszerek árának 
emelkedése ellensúlyozására.”

A város elszegényedése és demo- 
ratizálódása megelőzésének illetve 
csökkenésének érdekében közellá
tást javító intézkedéseket szorgal
mazott a — tej és tejtermékek— 
húsáruk — kenyér és lisztféleségek 
— cukor élelmiszerekkel kapcsolat
ban. Szerkesztőségünkben elmond
ta, hogy áprilisig javult a helyzet

KÖZMEGHALLGATÁS
Emlékeztető a közmeghallgatáson elhangzott polgármesteri tájékoztatóról

A képviselőtestület az első hónapokban 
többszőr foglalkozott a volt tanács 
költségvetési üzeme és a 
Városgazdálkodási SAMESZ 
átszervezésével.
A város rendjében, fenntartásában, a 
közintézmények működése feltételeinek 
megtartásában nagy jelentőségű, új 
szervezeti felállás várhatóan az idei 
őszre alakul ki.
A megyében először a mi városunk 
képviselőtestülete foglalkozott a 
lakásokra kapott kölcsönök utáni kamat 
megemelése miatt nagyon nehéz anyagi 
helyzetbe került családok 
megsegítésével. A támogatás formájáról 
rendeletet alkotott a testület.
A víz- és csatornadíjak túl magasak, a 
képviselőtestület törekvése, hogy az 
önkormányzathoz kerüljön a vízmű. Ma 
sajnos még az eddig ismertté vált, magas 
árat keB alapul vennünk. A polgármester 
— a képviselőtestület megbízásából — 
levélben kérte az illetékes minisztertől az 
ármegállapítás visszavonását, 
hivatkozva arra, hogy az új ár 
„méltánytalan és igazságtalan" városunk 
lakosságára nézve
Addig is szükségesnek tartható, hogy a 
lakóközösségek maguk között osszák 
szét a megnövekedett terhet „Amig a 
bürokrácia útvesztőiben a kérelmünk 
végpg nem ér, kérjük a dijat fizessék 
be, utánna üzemünk a túl-fizetéseket 
előlegként ismert el’ — mondta a 
polgármester. A város vagyonát felmérte

A helyi önkormányzatokról alkotott
1990. évi LXV. törvény 13. §-a ki
mondja , hogy „A képviselőtestület 
évente legalább egyszer, előre meg
hirdetett közmeghallgatást tart, ame
lyen az állampolgárok és a helyben 
érdekelt szervezetek képviselői 
közérdekű kérdést és javaslatot te
hetnek." A képviselőtestület megala
kulása óta első ízben 1991. február 
13-án került sor ilyen közmeghallga
tásra, a Városi Művelődési Házban. 
A többórás rendezvényt kimért udva
riassággal lehet jellemezni.

Bakos József azt szerette volna 
megtudni, hogy mikorra várható tes
tületi döntés a Költségvetési Üzem
ről, amelynek dolgozói türelmetlenek 
is, idegesek is, hiszen munkahelyük
nek ,,át kell alakulni", de.ők nem 
tudják mivé, s kinek mi lesz a sorsa, 
továbbá azt tudakolta, hogy kinyít-e 
az új Városi Strand, hisz hasonlókat 
az országban bezártak már, a várha
tóan súlyos üzemeltetési nehézsé
gektől tartva. Észrevételezte 
továbbá, hogy sem a rendőrség sem 
a Városháza hatósági osztálya nem 
lép föl kellő eréllyel a rendbontók, 
garázdák ellen a városban.

Posta József azt javasolta hogy a 
Kommendáns Hivatalt költöztessék 
át valamelyik honvédségi épületbe, 
s az így felszabaduló Mike-féle jegy
zői ház legyen otthona a helytörténe
ti gyűjteménynek

Szabó Antala vízminőség javítása, 
a gázminőség ellenőrzése ér
dekében kért intézkedést a Polgár
mesteri Hivataltól. 

azzal, hogy a tejbegyűjtőkből, egyes 
üzletekből termelői tejet, tejfölt lehet 
vásárolni, segített a húsárak csökke
nése a diszkont árúsítás bevezeté
se. Nem tud arról, hogy ebben az ő 
kezdeményezésének milyen szere
pe volt. Úgy érzi, hogy ha a képvise- 
lőtestület nem állít föl 
gazdasági-kereskedelmi ellenőrző 
bizottságot, nem biztosít újjabb üz
lethelyiségeket, további kiméréseket 
a termelői árúsításra, továbbá a víz
müvet nem veszi önkormányzati tu
lajdonba, s ezzel nem tudja 
leszorítani a víz- és csatornadíjakat, 
akkor tovább veszélyeztet a város 
polgárainak, s így a városnak az el
szegényedése. Személyes közre
működését is felajánlja ebben a 
bizottságba.

a képviselőtestület, a költségvetést 
meghatározó tényezőket ismeri.
*A testület ragaszkodik 
gimnáziumunkhoz, a kórház megyei 
önkormányzathoz kerülése pedig még 
nem jött hivatalosan szóba. Elhangzott 
még, hogy fejlesztésre idén nincs 
lehetőség, de elkezdett beruházások 
nem terhelik a várost. A város lakóinak 
közhangulatát befolyásoló tényezők 
közül kiemelte a Polgármester azt. hogy 
az utcákon ..telephelyező' teherautók, 
buszok zavarják is a lakók pihenését, 
károkat is okoznak, romlanak az utak, 
járdák; kevés információt kap a lakosság 
a közügyekről — a helyi sajtó hosszú 
ideig tartó hiánya miatt; színvonalasabb 
oktatásra volna szükség, amihez a 
pedagógusok lakásgondjait meg kell 
ofdanL
Bejelentette a Polgármester úr, hogy 
megszüntették a bevásárló-központban 
építkezők támogatását, viszont továbbra 
is támogatásra szorul az IPSZO 
Kisszövetkezet, hogy dolgozói ne 
kerüljenek utcára.
A volt pártház és munkásőr-ház 
hasznosítására még nincs kidolgozott 
terv, viszont az 1. sz. általános iskola 
felújítása nem halasztható tovább.
A munkahelyteremtő vállalkozásokat 
egységes támogatásban kívánja 
részesíteni az önkormányzat, mert 
városunkban hasonló arányú már a 
munkanélküliség, mint a 
megyeszékhelyen.

Kovács Ferenc és mások is szóvá- 
tették, hogy sérelmezeirk a „helyi 
járatú” viteldíjak megszüntetését.

Gergó Sanda a környezet védel
mében zsörtölődött a gépjárműokta
tás mai helyszíne ellen, a 
Polgármester válaszából viszont ki
derült, hogy egyéb alkalmas hely 
nincs a városban, így a most és jövő
ben vezetni tanuló generációk érde- 
kében kell elviselnünk a 
vásártér—búszállomás—gyermek
intézmények közötti rutinpálya sza- 
gát-zaját.

Knapp Ottó azt a kérdést vetette 
föl, hogy „Mi lesz év végén az intéz
ményekkel?” Mint elmondta, a gim
názium tavaly tartalékképzéssel 
készült az idei energia-áremelések
re, de így sem biztos, hogy október 
végéig kitart az intézmények fentar- 
tási pénze.

A közmeghallgatás Varga Vince 
polgármester úr tájékoztatójával 
kezdődött, s általában ő válaszolt a 
felmerült kérdésekre is. Azt csak re
mélni lehet, hogy a következő köz
meghallgatáson a helyben érdekelt 
szervezetek képviselői mind megje
lennek, s javaslatokat is tesznek. Az 
a kérdés azonban, hogy mikor lesz a 
következő közmeghallgatás. A tör
vény ugyan meglehetősen ritkán 
tartja szükségesnek az ilyen fóru
mot, viszont a képviselőkön keresz
tül a választópolgárok bármilyen 
csoportjai kezdeményezhetik, s a 
közérdekű kérdések nyilvánosságra 
hozatalát fő feladatának tartja a NA
GYATÁDI LAP is.
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Reggel nyolc óra. Saint-Jacques 
Kórház parkolója. Itt találkozom a ta
nítványaimmal, akik első éjszakáju
kat töltötték francia családoknál. Az 
arcukat figyelem. Felszabadultan, 
csillogó szemmel szállnak ki a 
szebbnél szebb autókból, mások a 
városközpontból érkeznek gyalog, 
mintha otthonról jönnének.

Nem győzöm hallgatni az élmé
nyeiket:... és Ági néni, képzelje el, 
külön szobám van, fürdőszobával... 
és tessék elképzelni az egész család 
ott volt este a vacsorán, de én egy 
falatot nem tudtam enni... Tanárnő! 
— amikor az állomáson beültetett az 
autóba és elindultunk hazafelé, lát
tam az erődöt, és megkérdeztem: 
ez-e a citadella, css...ss... már for
dult is a hegy felé és megmutatta 
azon nyomban a kivilágított várost a 
citadellával, huuu!—... olyan gyö
nyörű volt!!!... Ági néni! souvent, azt 
jelenti gyakran? ... akkor jól mond
tam... és Tanárnő! — képzelje el, 
mindent megértettem... Ági néni, és 
tetszik tudni mit vacsoráztam? — bé
kát — jaj, és olyan finom volt. Pedig 
én azt álmodtam, hogy minden gye
rek csigát kapott vacsorára.

Megnyugodtam. Nyoma sincs a 
tegnap esti megszeppenésnek, gyo
morgörcsöknek. Indulás az iskolá
ba.A két tanár már vár bennünket. 
Elosztjuk a csoportokat, elkezdőd
nek az órák. Az elsősökkel Norbert 
Cerdau foglalkozik. Korombeli. Be
szélteti őket. Mindenki figyel, nagyon 
igyekszik. Néha elhangzik egy-egy 
magyar szó. ilyenkor arra figyelmez
teti őket, hogy nem ért magyarul. 
Dombi Zsuzsa, Wirth Aliz. Soós Oli
vér viszi a társalgást.

Tíz órakor csere. Tanár-váltás. 
Megnézem a haladó csoportot. Pár
beszédet hallgatnak magnóról. Meg
értik a szöveget, de pontosan nehéz 
visszaadni. A tanár elemeire bontja 
a dialógust, nemcsak stilisztikai, de 
nyelvtani szempontból is. A táblához 
is kihívja őket, — ami nem is tábla, 
inkább egy nagy, három lábon álló 
mappa, amelynek a lapjait áthajtják, 
ha a lap betelt.

Fisli Gyula és Rácz Kata bebizo
nyítja, hogy érti a feladatot. Egy-egy 
hibával, de pontosan felírják a nyelv
tanilag bonyolult mondatszerkeze
tet. Ivelics Zsanett, Kiss Tünde, 
Huber Krisztián, Kuglosics Mónika 
ügyesen eljátsszák a kiosztott szere
peket.

Az idő rohan. Déli 12 óra. Mindenki 
éhes, de ebédelni csak 1245-től le
het. Kirakatbámulás 1240-ig. Min

denki pontos. Egy reneszánsz 
udvarba érkezünk. Fisli Gyula mel
lettem megszólal: Tudja Tanárnő, 
ezeket a járműveket, az embereket, 
ha kitennénk a városból, senki sem 
mondaná, hogy nem a középkorban 
vagyunk. A XV. századi püspökség 
borospincéiben berendezett önki
szolgáló étterembe vezető lépcső
kön sorban állás. Vaskos fehér 
mészkőből faragott kövek, gótikus 
mennyezet. Itt játszotta Julién Soréi 
a Vörös és feketében az abbé szere
pét. Egy-egy sarokban megszólalá
sig hú színes művirágok, múcserjék

Ismét megindul a kérdésáradat... 
Ági néni, miből lehet választani?... 
Hű, micsoda választék... és mi is vá
laszthatunk mindenből?

Előételek, saláták, háromféle hús, 
három köret, gyümölcsök vagy des- 
sert, sajtok, italok. Sokan tétováz
nak: narancs vagy puding? 
Marhahús vagy szárnyas? Az arany
sárga szalmakrumpliból mindenki 
kér. Nóhányan megkérdezik: ,,A saj
tot mikor is, és hogyan eszik a fran
ciák?"

Lassan mindenki sorra kerül. Nyu
godtan ebédelnek. Átveszik a franci
ák étkezési tempóját. Orsi lányom is 
mindent megeszik. Végére hagyja a 
szardiniás salátát a fokhagymás 
sajttal. Még az illatokat is elnyeli.

Két óra felé jár az idő. Néhányan 
úgy érzik, dupla gyomruk van. de 
mindkettő tömve. Deák tanár úr le
fényképezi a menzát: „Megmutatjuk 
az otthoniaknak" — jelszóval.

Indulás a Citadellára. Az út kes- 
kony, állandó figyolmesztetéseim el
lenére az út közepén araszolnak 
fölfelé. Az autók türelmesen megvár

ják őket. Az otthoni közlekedés fe
szültségét nem tudom levetkőzni. A 
gyerekek pedig ösztönösen átveszik 
az itteni nyugalmat. A II. világháború 
ellenállásának történetét bemutató 
múzeumot nézzük meg. A kiállítás 
24 teremből áll. Tömény, megrázó 
történelem. A nácipárt létrejöttével 
indít, a nácik hatalomra jutásával, a 
német megszállással folytatódik. Az 
európai ellenállás térképén Magyar
országról nincs dokumentumuk.

Látom, sokkolja a kiállítás a gyere
keket — a haláltáborokból megma
radt tárgyak: kenyérvég mint napi 
fejadag, egyéves gyermek inge, ci
pő. levágott hajfonatokból szőtt tex
til. Sokan most kerülnek szembe 
igazán a nácizmus és a háború bor
zalmaival.

Észre sem vesszük, és az idő ro
han. Délután 4 óra. Gyors körséta a 
Citadella rámpáin, fényképezés és 
rohanás lefelé. Fél ötkor fogadás a 
Városházán. Előreszaladok, mert az 
ajándékokat össze kell szednem. 
Salekovics János, a gépkocsiveze
tőnk már vár. Ezerkétszáz kilomé
terről pontosan, a megbeszélt 
időpont előtt 10 perccel érkeztünk 
Besangonba. de most pár percet ké
sünk. Egy fogadáson mégsem lehet 
sportcipőben megjelenni.

Kölcsönös bemutatkozás. Paulette 
Künstler a városi képviselőtestület 
nemzetközi kapcsolatokkal foglalko
zó tanácsnoka fogad. Mielőtt a gye
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rekekhez szólna, megkérdezi, egy 
ilyen kisváros, hogy került kapcsod
ba az A R.O.E.V.E.N. szervezettel?

...Oh! — ez egy regénybe illő törté
net! — válaszolom.

Marcelin Baretzi a szervezet titkára 
biztat: „mondd el kérlek, ezt el kell 
mesélned!"

Mit tehetek?
Elmondom. 1990. nyarán a francia 

állam ösztöndíjasaként egy hónapot 
töltöttem Besangonban.

Harmadik, negyedik napja lehet
tem a városba. Este hatkor, az óráim 
befejeztével bámészkodni indultam 
a városba. A sétálóutca egyik köny
vesboltjában kötöttem ki. Kiváncsi 
voltam, vajon mit olvashat a francia 
polgár Magyarországról és Közép- 
Európáról? Az előző napokban azt 
tapasztaltam, hogy nagy az érdeklő
dés hazánk iránt. Mindenki bennün
ket, magyarokat ünnepelt. Sajnos a 
könyvesboltban nem találtam köny
vet. ami kifejezetten velünk foglalko
zott volna, inkább Lengyelországról 
és Romániáról... Éppen el akartam 
menni, amikor azt hallottam, hogy 
valaki könyvet keres Magyarország
ról. Az eladóhoz mentem, és én is 
feltettem a kérdést: Avez-vous quel- 
que chose sur la Hongrie? — de a 
hölgy válaszát meg se várva vála
szolt az a valaki: „Sajnos nem talál 
semmit. De ön miért keresi a köny
vet?"

— egy őszes, szemüveges, vibráló 
tekintetű férfi volt.

— Mert magyar vagyok — vála
szoltam.

— Nem értem, hogy-hogy franciául 
beszél?

Aztán elmeséltem, hogyan kerül
tem Besangonba, ki vagyok, de most 
már én kérdeztem ismét.

— Ön miért keres könyvet Magyar
országról?

— Két oka van — válaszolta. — 
Részben a fiamnak érettségi aján
dék, részben mert az 
A.R.O.E.V.E.N. munkatársa vagyok, 
és érdekel bennünket a magyar
francia diákcsere. A beszélgetés egy 
kávéház teraszán, majd egy étte
remben folytatódott a fia társaságá
ban. Nem győztem a kérdéseikre 
válaszolni... A könyvek, amiket kere
sett, a posta és a távközlés, a férjem 
jóvoltából hamarosan megérkeztek 
Magyarországról. Magyarországi 
nyaralásukat októberben egy meghí
vólevél követte, amely a diákjaimnak 
szólt. Aztán megsokasodott kölcsö
nöstelefonhívások. hivatalos meghí
vó programmal. És ime, az Európa 
Tanács Tempus programjának, 
Franche Comté tartománynak, Be- 
sangon város ifjúságot támogató 
költségvetésének, a szülők pénztár
cájának és néhány jóindulatú nagya
tádi polgár segítségének 
köszönhetően itt vagyunk. így kez
dődött."

Büttnerné Bódy Ágnes

1991. március 26.
(folytatjuk)
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Polgári sáv

Katonaviselt 
lakásügyünkről 

1—2. oldal

HM...
Szekesztő (továbbiakban: Sz) Ho

gyan is történt a lakáshoz jutásod 
Nagyatádon?

Lakó?{ továbbiakban: L?). Szep
temberben hallottam először a lehe
tőségről. Természetesen nem 
konkrét ajánlat volt és nem konkrét 
személytől származott. Fiatal értel
miségiekről volt szó. Ezt dobták be a 
köztudatba. Teljesen meg volt boly- 
dulva mindenki. Várható volt, hisz 
tavaly februárban már volt egyezke
dés a Honvédség és a Tanács kö
zött. Szeptemberben arról volt szó 
már, hogy decemberre megkapjuk a 
lakást. Ezt el is hittük mi, de januárig 
nagy hallgatás volt. Akkor bemen
tünk a Polgármesteri Hivatalba. A 
Polgármester Úrelmondta, hogy leg
főbb célja az önkormányzatnak, 
hogy a fiatal értelmiségieket fölkarol
ja. Rövidesen kiderült, hogy a Hon
védség valamennyi lakást ad át az 
önkormányzatnak, hogy az lakókat 
jelöljön ki. Az önkormányzat elosz
totta a lakásokat: te ebbe a lakásba 
mész, te meg abba.

Sz.fiz elosztást melyik hivatal vé
gezte?

L?: Erről semmit nem tudunk. 
Kaptunk papírt, hogy menjünk be az 
önkormányzathoz. Ezt a főnök he
lyettesétől tudtam meg, ő képviselt 
ez ügyben. A munkahelyemre kütték 
ki, hogy XY ezt és ezt a lakást, ebben 
az épületben megkapta, amennyi
ben elfogadja, fáradjon be az önkor
mányzathoz ebben az időpontban. 
Ez megtörtént egy csütörtök reggel: 
fél nyolckor a Polgármester Úr titkár
nőjénél voltam. 0 közölte, hogy el 
kell menni H. Z. lakásfelügyelőhöz, 
az Aradi utcába, hogy ő megmutas
sa a lakásokat. Azon a papíron, amit 
kiküldtek, közölték, hogy négyzet
méter alapján — legalábbis valószí
nű, hogy annak alapján — bizonyos 
összeget be kell fizetni.

Sz: fiz összeg nem volt megne
vezve?

L7: De pontosan. Több mint 30 
ezer forint volt.

Sz: Nem ugyanannyi összeg volt 
mindenkié?

L?: Nem. Volt egy érdekes eset: 
Kettőnek ugyanazt a lakást osztották 
ki — különböző összeggel. Való-
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Fotó: eM Soós György

színű, hogy eltévesztették — ez 
később tisztázódott. Szóval, el kellett 
mennünk H. Z. úrhoz, ö kinyitotta a 
lakást, s ott 2—3 percben dönteni 
kellett arról, hogy elfogadom-e. Ha 
jól meggondoljuk, sok választási le
hetősége nem volt az embernek. És 
végülis szerencse kérdése, hogy ki
nek milyen jutott. Vagy nem a sze
rencséié? Hisz kiosztották, hogy 
melyik kié. Az ismerősöknek előbb 
be lehetett költözni. Másnak azt 
mondták, hogy senki nem költözhet 
be, amíg a hadsereg nem tisztáz
za..., amíg nem jön meg a papír Pest
ről... Közben voltak, akik már ott 
laktak, meg most is költöznek be...

Miután az ember azt mondta H. Z. 
úrnak, hogy, jó rendben, akkor be 
kellett menni a Polgármesteri Hiva
talba. Ott adtak egy lakásigénylő la
pot. 4—5 oldalt ki kellett tölteni — 
értelemszerűen —, s a végén nyilat
kozni, hogy amint az eladásra kerül 
a sor, hajlandó vagyok megvenni a 
lakást, ha felajánlják. Kaptunk egy 
csekket. Befizettem a postán. A 
csekkel visszamentem a Polgármes
ter Úrhoz, ö ennek a csekknek alap- 
ján lepecsételte az átadási 
nyilatkozatot — lefénymásolta a 
csekket, hogy igazolja a befizetést. 
Ezt a papírt kellett bevinni a Kom- 

mendáns Hivatalba, ahol ugye aztán 
megrekedt az egész: az ügy vissza
került a Honvédséghez.

S“z.’Tehát a Polgármester Úr iga
zolta a befizetés tényét...

ZZ*Odaírta a két sort az igazolás
ról, aláírta, pecsétet tett rá, s a csekk 
fénymásolatát mellékelte. Percek 
alatt... A Kommendáns Hivatalba az, 
aki az ügyünket intézte (zászlós?) 
azt az információt adta nekünk, hogy 
amíg mindenki, akinek kiutalták a la
kást, be nem fizeti a használatbavé
teli díjat, addig a honvédség nem 
foglalkozik a lakásátadással. Azt 
nem tudom, hogy a másik lakótelepi 
lakásokra is ez vonatkozott-e. Mi be
széltünk a Polgármesteri Hivatalban 
a titkárnővel, hogy ha lehetséges, 
értesítse azokat, akik még nem fizet
tek, hogy mi a Kommendáns Hivatal 
álláspontja... Egy-két nap múlva a 
Honvédségnél néhány embernek 
aláírták a lakáskiutalást. Hogy ki írta 
alá, azt nem tudom. Egy négyoldalas 
űrlapot a Honvédség számára is ki 
kellett töltenünk ugyanis. Az nem de
rült ki, hogy kinek és miért van rá 
szüksége. A Kommendáns Hivatal
nál sem tudták megmondani, hogy 
ez milyen papír. Valami külön kato
nai okmány lehetett. Úgy mondták, 
hogy ezt a papírt a Honvédség pa

Sípos doktor

Interjú parlamenti 
képviselőnkkel 

5—6. oldal

Könyvhét ’91
2. oldal

Egyetemisták 
Simongátról

rancsnoka írja majd alá, de csak min
den hétfőn. Közben mégis aláírta az 
enyémet egy csütörtöki napon. Pén
teken megkaptuk, hétfőn bevittük. 
Megmondták, hogy május 7-én vi
gyük be. Néhány nap múlva mégis 
megpróbáltam megsürgetni a dolgot 
a Kommendáns Hivatalban. Nem si
került, mert csak egy sorkatona volt 
bent. Ma délelőtt ismét bementem. 
Megkérdeztem a zászlóstól, hogy 
van-e valami esély arra, hogy a hol
napi nap a szükséges és aláírt papí
rokat megkapjuk. Mondta, hogy 
valószínű, de közben be kell mutatni 
a befizetési csekket is a honvédség
nél. Hiába van meg nekik a Polgár
mester Úr aláírása, pecsétje, 
igazolása, a csekk fénymásolatai?! 
Nem értem. Nem bíznak meg egy
másban?...

Sz.Tehát a Polégármesteri Hivatal 
által adott igazolás mellett még a 
csekket is le kellet adni a Honvéd
séghez?

ZZ’Nem , leadni nem kell, csak 
bemutatni, hogy ez a csekkszámla 
szám ugyanaz, mint ami a fénymá
solaton van... Ha kihozom majd az 
összes papírt a Kommendáns Hiva
talból amit a Honvédség engedélye
zett, azzal el kell menni H. Z. úr-

(fotytatás 2-es oldalon)

3. oldal

Közügyeinkről
4—5. oldal

Laptársunkat a 
Gimi 3. A.

osztálya jegyzi
8. oldal

Szombathelyi 
levél 

Nagyatádiakhoz 
7. oldal

Bognár (Bábos) Péter 
A Városi Strandról ír
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(folytatás az 1-es oldalról) 
hoz, akivel egy bérleti szerződést 
kell kötni. Jellemző a hadseregre, 
hogy ma reggel egyhetes tovább
képzésre indult ez az úr — a hírek 
szerint. Megállt az élet egy hétre 
megint: se költözés, se kulcs, se bér
leti szerződés. Közben húzzák a fü
lemet, hogy fizessem ki az újabb 
egyheti lakbért, pedig egy-két napon 
belül elköltöznék, nem tudok két 
helyre fizetni... Szociális gondjaim is 
vannak: három hete nincs fűté
sem, pedig hideg van, a honvédsé
gi lakásokban pedig gázfűtés 
lenne...

Sz: k Polgármesteri Hivatallal kö
tött szerződésed mit tartalmaz?

L?: Adatokat kellett közölni. Ki 
vagy, hol laktál, stb.

Sz: Arról nem szól, hogy honvéd
ségi vagy önkormányzati tulajdonú 
lakással kapcsolatban kötöttétek?

Z?.Nem, de mindenki tudja, hogy 
ezek azok a volt tiszti lakótelepi laká
sok, amelyek a Honvédség kivonulá
sa révén váltak üressé a városban... 
Egyébként úgy tudom, hogy ez a 
harmincegynéhány-ezer forint, ez 
egy olyan összeg, amit lefizetek, so
ha többé nem kapok vissza. Nem 
közöltek velünk olyasmit, hogy kihez 
kell ezekután fordulnunk. Gondolom, 
ha bérleti szerződést kötöttünk H. Z. 
úrral, akkor a Honvédséghez kell for
dulnunk utána a problémákkal, hisz 
ő lakásgondnok, s ő a katonasághoz 
tartozik. Tehát valószínű, hogy mi is 
a katonasághoz fogunk tartozni...

Sz. Van valamilyen papír arról, 

Az ország legjobb koncertzenekarát hívta meg 
vendégszereplésre a Solar Club.

A Lordnak Magyarországon 3 nagy- és
1 CD-lemeze jelent meg, Ausztriában pedig 2 angol 
nyelvű nagylemeze. Nagyatádon a most készülő 4. 

nagylemezből is bemutatót tartanak.

MÁJUS 26-ÁN 19 ÓRAKOR 
AZ IPARI ÉS KERESKEDELMI 

INTÉZET UDVARÁN
a Lord együttes és a Solar Club focimeccsével 

kezdődik a program. A végeredményre fogadásokat 
lehet kötni, a jól tippelők között 10 db 

Lord-nagylemezt sorsol ki a B.Á.V.

A koncert alkonyaikor kezdődik.

A programot az ATÁD SPED és az 524. számú 
Kereskedelmi Szakközépiskola, Ipari és 

Kereskedelmi Szakmunkásképző Intézet támogatja.

Jegyek elővételben a Hotel Solar portáján 
vásárolhatók 150 Ft-os árban.

hogy nektek elővásárlási jogotok 
lesz a lakásra?

L Z Erről az a papír, amit a Honvéd
séghez adtunk, az nem szól. Az va
lami formanyomtatvány, ami régóta 
közkézen foroghatott.

Sz: Csak arról kellett nyilatkozno
tok, hogy vételi szándékotok van, ha 
eladják, de az nincs a papíron, hogy 
elővásárlási jogotok is van.

L?:Papíron nincs lefektetve, csak 
a köztudatban van — közöttünk —, 
hogy amennyiben öt év után sem 
tudjuk, vagy nem akarjuk megvenni 
a lakást, akkor nyugodtan kitehetnek 
abból minket.

Sz: Kik lehetnek azok, akik már 
beköltöztek ezekbe a lakásokba? 
Velük kötött már H. Z. úr bérleti szer
ződést?

ZZ*Nem tudom. Talán jobb kedve 
volt a Parancsnok úrnak, s az ő pa
pírjukat aláírta. Nem tudom. Az ügy
félfogadásnál azt mondták, hogy 
hétfő az a nap, amikor az ilyen ügye
ket lebonyolítják.

Sz: Úgy hallottam, hogy 60 lakás 
kiosztásáról volt szó, ebből 48-ra be
fizették a pénzt, 12-re nem, és nem 
tudnak beköltözni azért, mert 12-en 
még nem fizettek. Te pedig azt mon
dod, hogy többen be is költöztek.

Z/’/Én a Polgármesteri Hivatal
ban, a titkárnőtől hallottam, hogy 
amíg mindenki be nem fizet, addig a 
Parancsnok Úr nem ír alá. őneki is 
ezt mondhatta valaki, ö is szeretne 
ilyen lakást kapni...

Végtelen álom...
Egy jó kiadós vasárnapi ebéd után 

éppen elpilledtem, amikor kilépett a 
lelkem a testemből. Elsőre ez nem 
tartott sokáig. Körülnézett, egy rövid 
sétát tett a Pöttyös kutyámmal, majd 
ahogy fölébredtem, visszatért a tes
tembe. Legközelebb már hosszabb 
időre hagyta el testemet, ami engem 
ugyan meglepett, de Rosenkrantzot 
mégjobban. Mármint a lelkét. Mert
hogy találkoztak, és ekkor hosszabb 
időt töltöttek a Gilde Sörözőben két 
gyönyörű nővel. Ami érthetően nem 
tett nekik jót. Mármint a sör. Itt me
sélte Rosenkrantz lelke, hogy ő bi
zony egyszer és mindenkorra 
elhagyta a testét. Első figyelmezteté
se akkor volt, amikor Rosenkrantz 
bankba kezdett járni, merthogy meg
tarthassa a postagalambjait az Állam 
eladja neki a levegőt, amibe a galam
bok közlekednek, és a jövőben az 
övé lesz a levegő is, nemcsak a ga
lambok. Illetve a levegő nem lesz 
teljesen az övé, csak 10 évre meg
kapja a bérleti jogot, hogy a galamb
jai továbbra is a TIZES FAKTOR-ban 
repülhessenek.

A jövőben nem kell postagalamb
nak hívni őket, hanem Rosenkrantz- 
galamboknak. Az útvonalért bérleti 
díjat kell fizetni (hangsúly fel). A ga
lambok kihordják a leveleket — 
ugyanúgy mint eddig, de ezért potom 
két és fél milliót kell fizetni, termé
szetesen az Állami Bank segítségé
vel az Államnak.

Nos, ekkor kapott először infark
tust Rosenkrantz. Mármint a segít
ségtől. Mindent felértékeltettek, 
biztosítottak, mindezt úgy hogyha a 
vállalkozó veszít, a Bank úgy is nye
reséggel kerül ki a privatizációból. 
Végső biztosfttékként Rosenkrantz 
fölajánlotta az anyósát. Biztos, ami 
biztos — alapon. Amikor ezt nem 
fogadták el, Rosenkrantzot laza 
mozdulattal elhagyta a lelke. Előbb 
megivott egy hideg sört, és soha töb
bé nem tért vissza. Lelkem a találko
zás után kissé kapatosán tért vissza 
testembe, aminek nem nagyon örül
tem. Hát még amikor kiderült, hogy 
tetemes kifizetetlen számlát hagyott 
maga után! Végső lökést a lelkem
nek az adta meg, amikor több
ször látogatást tettem különböző

A Városi Könyvtár folytatja 
sikeres író-olvasó találkozóinak 

sorozatát.

Május 30-án 18 órakor

Ferdinándy György

író, egyetemi tanár, iroda
lomtörténész lesz a könyvtár vendé
ge. Ferdinándy 1935-ben született 
Budapesten, az ELTE magyar-fran
cia szakán tanult. 1956-ban elhagyta 
az országot. Franciaországban for
dítóként, eladóként dolgozott, majd a 
strassbourgi, később a párizsi egye
tem hallgatója volt. 1964-től a Puerto 
Rico-i egyetemen a humán tudo
mányok tanára. A Del Duca-díj és a 
Saint-Exupéry-díj tulajdonosa. 
Rendszeresen publikált az Irodalmi 
Újság, az Új Látóhatár, az Új Európa, 
a Szivárvány, a Katolikus Szemle, a

„Békés várakozás” eM. Soós György fotója

bankokban, hogy a vállalkozáspárti 
30-50%-os kamatozású, 600 %-ra 
biztosított, kedvező hiteleikkel új vál
lalkozást indítsak. Természetesen 
én is az anyósom nevére. Erre azon

ban már nem kerülhetett sor, mert 
lelkem türelmetlen volt, vett egy mély 
levegőt, és végleg kilépett testem
ből. Hála Istennek! Most már sokkal 
könnyebb. esgyé

Nemzetőr, a Dél-Amerikai Magyar 
Hírlap hasábjain. Tanulmány-kötete 
„Le Monde" és a „Krisztusi hit, tár
sadalmi felelősség" címmel jelent 
meg. ö szerkesztette a „Nyugati 
magyar széppróza, 1982" című anto
lógiát. Magyarul megjelent,, könyv- 
tárunkban megtalálható
művei:Szerencseségem története. 
Elbeszélések, 1988. Furcsa, idegen 
szerelem. Novellák. 1990.

Minden érdeklődőt szeretettel vár 
a Városi Könyvtár.

Császárné Benke Mária június 17-

Magatehetetlen rokkant ül a toló
kocsijában. Ha olvasni akar, a nyel
vével lapoz. És talán még ez sem az 
utolsó lehetőség. Az értelmes cse
lekvés végső mezsgyéjén kószálva 
otthonát keresi így az ember. Ami 
befogadja, az az irodalom. 

től 21-ig eqészségnevelő tanfolya
mot tart Nagyatádon.

Szól az egészséges táplálkozásról 
és mozgásról. A torna színhelye a 2. 
sz. (PIROS) iskola tornaterme. A 
foglalkozások 18 órakor kezdődnek. 
A tanfolyam díja 800 Ft.

Korhatár: 15-120 év között!

Jelentkezni lehet a^Városi Könyv
tárban május 30-ig (Horváthné 
Gréczi Máriánál). Kellő számú jelent
kező esetén főzőtanfolyamot is indí
tunk.

Fotó: eM. Soós György
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Nyílt levél Balázs Andornak, a 
Somogyország újságírójának

A Somogyország című hetilap 1991. 
május 2-i számában, az Ön tollából 
jelent meg cikk a 4. oldalon „Nagya
tádi lap Nagy (Jenő) nélkül' címmel, 
„Nyilvánosságért alapítvány” alcím
mel.
A cikk azt sugallja, hogy a NAGYA
TÁDI NYILVÁNOSSÁGÁÉRT ALA
PÍTVÁNY azért jött létre, hogy Nagy 
Jenő nélkül is lehessen újságot ké
szíteni Nagyatádon. Szeftesztősé- 
günk a cikk e részének 
szellemiségétől elhatárolja magát. 
Úgy érezzük, hogy nem a mi felada
tunk bocsánatot kérni Nagy Jenő új
ságíró úrtól...
Tudomásul vesszük, hogy együtt kell

vau — nyau
Enne a kutyája? 

Éhes a macskája?

KERESSEN 
FEL!

Száraz és fagyasztott 
eleségek, 
vitaminok.

Nagyatád—Bodvlca 
Rákóczi u. 42/A.

EGÉSZ HÉTEN A LAKOSSÁG SZOLGÁLATÁBAN

GRESA GÁBOR
festő, mázoló, tapétázó

Nagyatád, Aradi u. 20.

élnünk azzal, hogy bármelyikünk nyi
latkozataiból az újságíró azt írja le, 
amit abból ért, amit a témáról bármi
kor megtudott, és természetesen 
megengedett számára gondolatai
nak megfogalmazása.
Meggyőződésünk az is, hogy a nyi
latkozónak lehetőséget kell kapnia 
ahhoz, hogy megvédhesse a maga 
álláspontját. Szerkesztőségünk és a 
Kiadó nem üzengetni akar más la
poknak, újságíróknak, hanem csak 
ennyit: Nagyatád érdekében lapot 
készíteni.

Jó munkátI
Kiadó és Szerkesztőség

'. ''Mty sv-

XI. DÉL-SOMOGYI 
AMATŐR KÉPZŐ*

IPARMŰVÉSZETI
.ÍMÁLLItM-S

A NAGYATÁDI 
MŰVELŐDÉSI 

HÁZBAN

Megnyitó: 
június 7-én 17.30 órakor

KISKERT ÉS KIKAPCSOLÓDÁS
VIZSGÁLATOK SIMONGÁT-ALMÁSKERT (Nagyatád) KISKERTI ÖVEZETBEN 

I. RÉSZ
(Áprilisi számunkban jeleztük, hogy július 
10-től néhány napon át szociológiai 
felmérést végeznek a nagyatádi 
tízemeletes házakban budapesti 
orvosegyetemisták, kaposvári 
agráregyetemisták, nagyatádi
gimnazisták. Utaltunk arra is, hogy tavaly 
novemberben a kaposvári egyetem 
szociológusa, Horváth József 
kollégiumigazgató vezetésével hasonló 
felmérésben vettek részt gimnazistáink. 
Arról a vizsgálatról most kaptuk meg az 
egyetemisták dolgozatát, amelyből az 
alábbiakban idézünk. A tanulmányt 
benevezték az országos tudományos 
diákkörök idei pályázatára az első éves 
kaposvári egyetemisták.)

Gazdasági-társadalmi fejlődésnek 
természetes velejárója a társadalom 
mind szélesebb rétegeire kiterjedő 
rekreációs igény. Ez a leghatározot
tabb formában az urbanizált környe
zetben jelentkezik, s városkörnyéki 
üdülőterületeket hoz létre. Ennek a 
folyamatnak lehetünk tanúi az utóbbi 
20-25 évben hazánk számos váro
sának környékén, így Nagyatád ese
tében is. E rekreakciós övezetek 
kialakulásában súlyozott szerepet 
kap a magánszféra: üdülőtelepek, 
zártkertek formájában. Ez a rekreá
ciónak kevésbé kutatott területe, hi
szen az üdülőtelkeknek, 
zártkerteknek az üdülésben, a sza
badidő eltöltésében betöltött szere
péről, tulajdonosainak köréről 
meglehetősen kevés ismerettel ren
delkezünk.

A vizsgálatot 1990. novemberében 
végeztük. Kérdőíveket és az interjú 
módszerét alkalmaztuk.
Simongát-Almáskert területe a 68-as 
országúttól délre terül el, a város 
keleti szélén. Az egész kiskerti öve
zetben 293 telek van, mely követke
zőképpen oszlik meg a bérlők és

Tulajdonosok száma: 96 
Bérlők száma: 197

A felmérés 44 családot és ezen belül 
145 főt érintett. Ez a szám Nagyatád 
lakóinak 0,9%-át jelenti. Hivatalosan 
az egész Almáskert üdülőövezet, 
amit a bérlők és tulajdonosok közül 
csak kevesen tudnak (40%).

Egy kis visszatekintés

Kevés túlzással azt is mondhatnánk, 
hogy hétvégeken az ország lakóinak 
fele a hobbikertben aktív — tehát 
egészséges és hasznos — pihenés
sel tölti idejét. Kertország lettünk. 
Valóban!
A gondolat valamikor a századfordu
lón született. Hosszan sorolhatnánk 
lelkes apostolait: növénytermesztő
ket, kertészmérnököket, politikuso
kat, akik azon fáradoztak, hogy minél 
több embert bírjanak rá a kertgazdál
kodásra.
1945 után a földreform történelmi 
változást hozott a magyar mezőgaz
daságban. A kertészkedési kedv 
azonban — a múlthoz viszonyítva — 
megcsappant, sőt a kollektivizálás 
első időszakában súlyos károkat 
szenvedett. A lakosság zöldség- és 
gyümölcsáruval való ellátása gon
dokkal küzködött. Enyhítették a ne
hézségeket a háztáji — kistermelői 
— gazdálkodással kapcsolatos ked
vező rendelkezések, de végleges és 
megnyugtató megoldást ezek sem 
hoztak. Ezután indult el és terjedt el 
az egész országot behálózva a kis
kert-mozgalom. A hobbikertek szá
ma ma több százezerre tehető.

Simongát-Almáskert

A térség birtokviszonyai, azokon be
lül a nagybirtokok jelentősége, vala
mint a nagybirtokokon a XVIII. 
század során a pusztáknak, mint te
rületi-gazdálkodási, szervezeti egy
ségeknek a jellemzővé válása 
kedvezett a kistelepülések fennma
radásának, amelyek közül az uradal
mi székhelyek — természetesen — 
továbbfejlődésükre nézve előnyös 
helyzetben voltak, s jelentős telepü
léssé, faluvá is alakulhattak.

A mintaterület természeti adottsá
gánál fogva is különböző rekreációs 
igények kielégítésére alkalmas: er
dős-ligetes környék, csónakázó- tó. 
A terület múltjáról annyit fontos tudni, 
hogy a XVIII. század végén az Atád 
melletti Simongát-puszta adta (ide 
helyezték át) a Hunyadi birtokok dél
nyugat-somogyi központját. A XIX. 
század közepén az akkor már Sina- 
uradalom Simongáton „ritka szép 
míveltségű gazdaságot" tudhatott 
magáénak, különösen szép nemesí
tett állatállománnyal. (Utóbbi, s más 
birtokok állattenyésztésének fejlett
sége feltehetően összefüggésbe 
hozható azzal, hogy a legjelentő
sebb állatvásárok a nagyatádiak vol
tak.) Ma járva a területet — több terv 
is volt a hasznosításra — s be-bepil- 
lantva egy-egy kislugasba, Kereszt- 
úry Dezső verssorai jutnak a 
nézelődő eszébe:

„... mégis egy világgal felér, ki bir
tokába jut, épít, ás, vet, kalapálgat..."

Rada Beáta és Papp Hajnalka

PANNON Agrártudományi 
Egyetem Állattenyésztési Kar, 

* Kaposvár

& A BARCSI 
DOMUS

DOMUS ARUHAZ
május havi ajánlata:

5% engedmény a ZALA Bútorgyár termékeire

Csak nálunk!

A VERTIKÁL KFT
1991. május 20-án nyitja meg

építőanyag üzletét
Simongáton
a transzformátor állomással szemben

MINDEN SZERDÁN „DOMUS SZERDA",

melynek keretében más-más árut kínálunk 
engedménnyel.

Áruházunkban újdonságként kaphatók:

— kerti bútorok
— kemping cikkek
— francia üvegáruk
— FLAIR műanyag háztartási cikkek
— művirágok
— kombinálható babakocsi reklámáron 3960 Ft-ért

Minden vásárlót szeretettel várunk: 
hétfőtől-péntekig 8-17h
szombaton 8-12h
Telefon: Barcs 312

Nagykereskedelmi áron értékesítünk:

— fal- és padlóburkoló anyagokat
— ragasztó- és szigetelőanyagokat, festékeket
— nyílászárókat
— VARI ART bútorokat
— BETONYP és COLORNYP lemezeket
— járdalapokat
— virágföldet, tőzeget

Nyitvatartási idő: hétfőtől péntekig 7-től 17 óráig
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ÖNKORMÁNYZATI KALAUZ
A város önkormányzati képviselő

testületének legutóbbi ülése azzal 
kezdődött, hogy a képviselők a lako
sok egyes kérdéseit továbbították a 
Polgármesteri Hivatal vezetőihez. 
Dr. Herr Gyula a

Paramount Chemical 

üzemépítéséről érdeklődött — A cég 
a Dél-somogyi Mezőgazdasági 
Kombináttól vásárolta meg a város 
északi szélén lévő területet, de en
gedélyt az üzem építéséhez még 
nem kért — mondta a polgármester 
—, így eddig nem volt még mit elbí
rálni, engedélyezni. A Nagyatád c. 
havilap tavaly bemutatta az angol 
cég elképzeléseit, azóta újabb fejle
ményről nem tájékoztatta a várost az 
üzem.

Büttnerné Bódy Ágnes a Hunya
di u. 8. sz. alatti (amit a MÉH bérelt), 
a Széchenyi téri szolgáltató házban 
lévó (ahol az órások voltak), valamint 
a volt Banitz-féle

üzlethelyiség 
hasznosíthatóságáról 

érdeklődött. A polgármesteri válasz
ból kiderült, hogy a Hunyadi utcai 
helyiség 2 vagy 3 részre osztását 
tervezik a Városházán, s utána hir
detik meg bérbeadását. A Széchenyi 
téri helyiséget előbb fel kell újítani)

Magyar Károly a Jókai lakótelepi 
telekértékesítésekről érdeklődött. 
Arra hivatkozott, hogy a jelentkezők 
bizonytalanságban vannak: meg
kapják-e a telket, mikor építkezhet
nek...

Hoffmanné Dr. Németh Ildikó 
jegyző válaszolt: Az utat kialakítot
ták, a telkek kialakítását megrendel
ték a földhivataltól. A telekkijelölésről 
ezt követően dönt majd a képviselő
testület, utána értékesítik a telkeket. 
A tervek szerint nyolc, kb. 20-25 m2 

nagyságú üzlethelyiség lesz ott.

A víz- és csatornadíjakkal 

kapcsolatban elmondta a jegyző: ha 
az Országgyűlés elfogadja az egyes 
önkormányzati vagyontárgyak tulaj
donba adásáról szoló törvényjavas
latot, akkor önkormányzati 
tulajdonba kerülhet a Vízmű. Ebben 
az esetben már nem központi ár
megállapító hatósági hatáskörbe tar
tozik, vagyis az önkormányzat saját 
hatáskörében dönthet a díjakról (és 
persze a fenntartás, működtetés for
rásairól is). Elmondta azt is, hogy a 
Patyolat-helyiségre a MEZŐBANK 
RT pályázott, s elfogadta a pályázati 
feltételeket (pl. 3 millió Ft igénybevé
teli díj). A Patyolat számára a város 
a Korányi utcai, volt párthelyiséget 
ajánlotta föl.

Kovács Géza a volt

HM-lakások

új bérlőinek a problémáját vetette 
föl, miszerint többen befizették a 
megadott határidőig a használatba
vételi díjat, s mégsem költözhettek a 
nekik odaitélt lakásba.

Varga Vince polgármester el
mondta, hogy korábban a Nagyatádi 
Honvédség elfogadta azt, hogy pol
gármesteri aláírással, a befizetés 
időpontját közölte a Polgármesteri 
Hivatal, most viszont csak abban az 

esetben adják át a többi lakást, ha 
valamennyi lakásért járó díjat 
egyösszegben befizeti a Hivatal, va
gyis megelőlegezi a lakóknak a 
pénzt.

RENDELETALKOTÁSOK

Nagyatád város képviselőtestülete 
idei 9. számú rendeletével hatályon 
kivűl helyezte a mezőgazdasági őr
szolgálat fenntartásával kapcsolatos 
járulék fizetéséről szóló korábbi ta
nácsrendeletet. Ezt az tette szüksé
gessé, hogy az őrszolgálati járulék

kivetésére vonatkozó felsőbb jog
szabály hatályát vesztette, így

a mezőőrök

fizetésének pénzalapja is meg
szűnt. Ahogy Lőczi János ötvöskó- 
nyi képviselő a vitában elmondta, ez 
az intézkedés 835 földrészlet őrzé
sét érinti, de minthogy az e téma 
előzetes megbeszélésére az érintett 
gazdák közül csak 30 jelent meg, így 
megállapítható, hogy a szükséges 
pénzmennyiség beszedése nem biz
tosított Ötvöskónyi városrészben.

Nagyatád Város önkormányzata a 
lakásügyi tanácsrendeleten is jelen
tős módosításokat hajtott végre a 
10/1991. számú rendeletével. 
Eszerint a

|akáshoz jutás támogatása 

a lakásvásárlásra, lakásépítésre, 
önálló lakást eredményező lakásbő
vítésre, tetőtér-beépítésre vagy nem 
lakás céljára szolgáló helyiség la
kássá alakítására terjed ki. Két for
mája van: 

a/vissza nem térítendő támogatás 
b/ kölcsön (a nem első lakáshoz ju
tók csak ezt kapják).

Az első lakáshoz jutók támogatás
ban részesíthetők:
a/ akik önálló lakásingatlannal vagy 
lakáscéljára szolgáló résztulajdon
nal nem rendelkeznek... és jövedel
mi, vagyoni viszonyaik alapján 
„tanácsi bérlakásra igény jogosul
tak";
b/ akik tanácsi bérlakásuk bérletijog
viszonyáról egyszeres haszná-lat- 
bavételi díj ellenében mondtak le;
c/ három-és többgyermekes család 
az a/pontban leírt jövedelmi viszo
nyok mellett úgy, hogy az egy főre 
jutó havi jövedelem a tanácsi bérla
kás igényjogosultságához viszonyít
va maximum egyezer forinttal több; 
d/ két vagy több gyermekét egyedül 
nevelő szülő, ha élettársi közösség
ben nem él, a c/pontban írt jövedelmi 
viszonyok mellett;
e/ fiatal házasok a c/pontban írt jö
vedelmi viszonyok esetén.

Az azonos sorolási szempontok
nak megfelelő pályázók közül a vá
ros életében aktívan, a köz 
érdekében munkát kifejtő személye
ket kell előnyben részesíteni!

A támogatás mértéke maximum 
150 ezer forint, a kölcsöné pedig 
max. 200 ezer forint. Az egy igénylő
nek adható támogatás és kölcsön 
együttes összege sem lehet 200 

ezer brintnál magasabb, s mindkét 
forma nyilvánosan meghirdetett pá- 
lyáza utján nyerhető el. Néhány

gyermekintézmény 
férőhely-számát 

megváltoztatta a képviselőtestüJet. 
Eszerint az Alkotmány utcai óvódé
ba 75, a Szabadság parki óvódéba 
40, a Rozsnyói utcai óvódába 60, a 
Szabadság parki bölcsődébe 20 
gyereket vehetnek föl ezentúl. 
Az önkormányzat idei 11. rendelete

a piacokról és a 
vásárokról szól.

A rendelet hatálya kiterjed Nagya
tád város területén
a/ az országos kirakódóvásárra, az 

országos autóvásárra, az alkalmi- és 
ünnepi vásárra;

b/ a vásárcsarnokra és a hozzátar
tozó piac területére, és az egyéb ki
jelölt helyen tartandó piacokra.

Nem terjed ki az üzleti kiárusítá
sokra, alkalmi árusításra, még akkor 
sem, ha az eladó azt vásár elneve
zéssel szervezi, továbbá az egyedi 
engedély alapján közterületen foly
tatandó árúsításra. Az országos kira
kódóvásárok ideje: február, május, 
augusztus, november utolsó vasár
napja, az országos autóvásároké: 
minden hó utolsó vasárnapja.

Heti kirakóvásár kedden, csötörtö- 
kön, szombaton van.

Búcsúvásár: Henészben július
ban, Ötvöskónyiban és Kivadáron 
augusztusban, Simongáton szep
temberben.

A rendelet szabályozza a forga
lomba hozható áruk körét, az árusí
tásra jogosultságot, az árusítási időt, 
a piacok és vásárok helyét, rendjét, 
a helyhasználat engedélyezésének 
módját és díjait, a rendészeti előírá
sokat, tilalmi rendelkezéseket.

A képviselőtestület

a helyi népszavazásról, 
népi kezdeményezésről

az idei 12. számú rendelettel intéz
kedik.

A helyi népszavazást a polgármes
ternél kezdeményezheti

a/ legalább 8 települési képviselő
b/ s köteles kiírni a népszavazást a 

képviselőtestület, ha 3000 választó
polgár kezdeményezi.

Népi kezdeményezést a polgár
mesterhez legalább 800 választó
polgár nyújthat be, s azt köteles 
megtárgyalni a képviselőtestület, ha 
legalább 1200 választópolgár indít
ványozza.

Rendeletet alkotott a képviselőtes
tület az 1990. évi költségvetés vég
rehajtásáról: 682 799 000.—Ft 
bevétellel és 660 657 000.—Ft ki
adással fogadja el. Ugyanekkor mó
dosította a testület

az idei évre szóló 
költségvetést:

eszerint a kiadás és bevétel 1991 - 
re 645 694 000.—Ft. helyett

681 416 000.—Ft.

Erre lehetőség és szükség a közpon
ti béremelés miatt volt.

A Polgármesteri Hivatal költségve
tésében biztosított 2%-os (havi 
százharminckettő-ezer forint) bér
előirányzat felosztására valamennyi 
közoktatási intézmény vezetője az 
intézményeknél kiemelkedő munkát 
végzők differenciált

pályázatot nyújt be. A benyújtott 
pályázatokat a közoktatási bizottság 
közreműködésével a polgármester 
és a jegyző bírálja el. A pályázatok 
elbírálásáról az intézményvezetőket 
a szükséges munkajogi intézkedé
sek megtétele érdekében a polgár
mester fogja értesíteni.

EGYÉB TESTÜLETI 
HATÁROZATOK

Henger János a Városgazdálkodá
si Intézmény megbízott vezetője tá
jékoztatta a képviselőtestületet a 
Költségvetési Üzem 1990. évi tevé
kenységéről, majd javaslatot tett a 
szemétszállítási díjak ármegállapítá
sára. Több mint 100 %-os díjemelés
ről szól ajánlata: ezentúl 276.—Ft-ot 
kell évente fizetni lakónként. Az erről 
szóló képviselőtestületi határozatot 
a 19 képviselő közül csak 11 szavaz
ta meg, négyen ellene voksoltak, 
ketten tartózkodtak a vélemény-nyil
vánítástól, 2 pedig távol volt. A díjbe
szedés technikája még kialakulatlan. 
Valószínű, hogy májusban még nem 
kell fizetnünk.

Dr. Gerencsér György jogügyi ta
nácsnok tájékoztatta a képviselőtes
tületet a Metalloplasztik Kft-vel folyó 
alkudozásról, a nagyatádi gázcsere
telep bérleti szerződése tárgyában. 
A Városháza 136 000.—Ft-os éves 
bérleti díjat szeretne kapni, a Kft pe
dig 60 000.—Ft-ot ajánlott fel.

Végülis minden képviselő azzal ér
tett egyet, hogy a tanácsnok és a 

Nagyatád Város Önkormányzat 
Városgazdálkodási Intézménye megnyitja

„KALMAR”
kisüzletét

a PIACTÉRI ÜZLETSORON.

Kaphatók:

papír, írószer, sportáru, elektronika, 
a Makai Redőnygyártó Vállalat 

termékei megrendelhetőek, 
illetve megvásárolhatóak: 

redőny, reluxa, roletta, árnyékoló 
és sok más egyéb termék

Várjuk kedves vásárlóinkat.

Nyitás: 1991. június 1 -én.

jegyző tovább tárgyaljon, s lehetőleg 
90 000.—Ft+ÁFA összegben egyez
zen meg a Kft-vel.

Magyar Károly képviselő javasol
ta, hogy a legközelebbi testületi ülés 
foglalkozzon a következő témákkal:
— vállalkozók részére

üzlethelyiség építéséhez 
területek kijelölése;

— közművesített építési telkek 
kialakítása;

— a CSKCS-lakótelepen 
garázstelkek eladásának 
felülvizsgálata;

— a Hunyadi utca északi oldalán, 
a tízemeletes épületek mögött 
garázstelkek kialakítása;

— a honvédségi területek és 
épületek hasznosítása.

Hoffmanné Dr Németh Ildikó 
jegyző figyelmeztette a testületet, 
hogy telekkialakításra nincs pénz
ügyi forrás, tehát csak az ötletek, 
javaslatok összegyűjtése kerülhet 
napirendre, valamint az előzetes 
megállapodások megkötése (előleg
fizetés az igénylő, telekhez-juttatási 
garancia az önkormányzat részéről).

Gara István képviselő kérdésére 
elmondta a jegyző, hogy a lakástör
lesztési kamattámogatásra beadott 
kérelmek sorsát a pénzintézetekkel 
megbeszélték a Városháza munka
társai , s az utalások május közepéig 
a pénzintézetekhez kerülnek, s erről 
értesítik a kérelmezőket is A honvéd
ségi lakásokkal kapcsolatban vála
szolta a jegyző, hogy a HM 
Elhelyezési Csoportfőnökség hatá
rozta meg azt, hogy az önkormány
zat intézményeiben dolgozó 
igénylők egyszeres, a többiek pedig 
kétszeres lakáshasználatbavételi dí
jat fizessenek.(Természetesen a ka- 
tonák által már elhagyott, 
tiszti-lakótelepi lakásokról volt szó).
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PARLAMENTI KÉPVISELŐNK SÍPOS IMRE

Foto: eM. Soós György

Dr. Sípos Imre országgyűlési kép
viselő az alábbiakat mondta el szer
kesztőinknek a sajtóban nagy vihart 
kavart zárt parlamenti ülésről, amely 
az iraki háborúval kapcsolatos ma
gyar magatartást tárgyalta:

„A magyar alkotmány előírta, az 
államérdek megkívánta, hogy a ha
ditechnikával kapcsolatos döntése
ket államtitokként kell kezelni, és azt 
zárt ülésen kell tárgyalni. Ennek a 
parlament érvényt szerzett. Ezt utá
na az ellenzék próbálta úgy kijátsza- 
ni, hogy ne csak a zárt ülés 
jegyzőkönyvét, hanem a tárgyalási 
anyagát is hozzák nyilvánosságra. 
Arra hivatkoztak, hogy egy képvise
lőnek mindig ugyanazt kell monda
nia. Nem egészen így van ez, mert 
ha tudom, hogy valami soha nem 
kerül a nyilvánosság elé, nyíltabban 
fogok fogalmazni. Elmondom a véle
ményemet úgy, ahogy gondolom. Ha 
tudom, hogy nyilvánosságra kerül, 
egy olyan szót sem mondok, ami 
például két ország viszonyában za
vart okozhat.

Ez a zárt ülés nem volt megfelelő
en előkészítve, a jegyzőkönyv készí
tői nem gyorsírók voltak. Korántsem 
biztos, hogy szó szerint írták le, amit 
képviselőtársunk mondott"

Megkérdeztük, hogy nem készült- 
e magnetofon felvétel. „Nem készül
hetett, nem is készült. A helyzet 
politikai nézetkülönbségeket tárt fel, 
mindenki őszintén beszélt. Nem volt 
egységes gondolkodás, sőt utána bi
zonyos pártok, képviselőtársak más- 
ként ítélték meg a zárt ülés 
lefolyását, nyilvánosságra hozata
lát...”

A földművelők földhözjuttatásáról 
ezeket mondta képviselőnk:

„A kárpótlási törvény elfogadásá
nak mikéntjétől függ minden. 400 
módosító javaslat érkezett a törvény
javaslatra, pártközt-megállapodások 

történtek. Ezer aranykoronáig a föl
deket minden jogos igénylő vissza
kaphatja, de nincs hozzá 
termelőeszköze, kiöregedtek az em
berek. Elvi lehetősége mindenkinek 
megvan, akinek földje volt, de ezeket 
a földeket a tsz-ek nagyon tönkretet
ték, elsavanyodtak. Éppen ezért az 
elvételkori aranykoronaérték az 
alap. Az aranykorona-érték azt jelen
ti, hogy ha pl. egy katasztrális hold 
föld 11 búzaegységet tudott kiter
melni, akkor az 11 aranykoronás föld 
volt. A tsz-szervezéskor itt általában 
9-11 aranykoronás földek voltak. Az
tán elkezdődött a nagyüzemi műve
lés, háttérbe szorult az 
istállótrágyázás. A műtrágya az 
amúgy is savanyú homoktalajt to
vább savanyította. A nagyteljesítmé
nyű gépekkel történő művelés 
kialakította a talajban 30-50 cm-re a 
vízzáró réteget. így a talaj vízháztar
tása tönkrement, ha eső van, rögtön 
megáll a víz a földeken, ha pedig 
szárazság van, nem kap alúlról után
pótlást. Ez a föld ma már nem ér 
annyit, mint 1959-ben. A kár egyér
telmű, de megállapíthatatlan, tehát 
azt az aranykorona-értéket kell ala
pul venni, ami a tsz-esítéskor érvé
nyes volt."

Sok gazda érintett? — kérdeztük.
„Sok, de nem sokan kérik vissza a 

földeket, mert az objektív feltételek a 
műveléshez nincsenek meg."

És az a kényszer, hogy nincs más 
munkahely?

„Nincs szerepe a kényszernek, 
mert ha nincs mivel megművelni a 
földet, akkor nem lesz mezőgazda
ság."

A hitelkonstrukciók kialakításáról 
érdeklődtünk ezután.

„Amig banktörvény nincs, semmit 
sem lehet tenni. Ma a Magyar Nem
zeti Bank határozza meg a hitel
konstrukciókat. Márpedig az inflációt 

és egyéb más gazdasági tényező
ket figyelembe véve a 35%-os ka
matra tudják a pénzt biztosítani. Ide 
bármilyen külföldi tőke bejön, az a 
M.N.B-on keresztül jöhet. Itt akkor 
történhet valami javulás, ha egyrészt 
a tulajdonviszonyok rendeződnek, 
másrészt, ha a külföldi bank itt kiren
deltséget létesítene, tehát saját 
bankjához jöhetne a svájci, finn, tő
kés, s az adná ki számára a hitelt, 
olyan kamatra, ami neki is megfelel. 
A Magyar Nemzeti Banknak saját 
magát fenn kell tartania, ezért ha
szonnal kell gazdálkodnia, tehát 
egyre növeli a kamatot. Olyan ket
tősség van, hogy a FORINT még 
nem konvertibilis, bár a törekvések 
megvannak rá, a piacgazdaságra 
még nem tértünk át, a KGST-piac 
viszont már csődött mondott. A má
sodik félévben lesz csak banktör
vény...

Rendszerváltás van, de a régi 
struktúrában.

Megkérdeztük, mi a véleménye a 
válságjelenségekről, arról, hogy az 
ellenzék kiprovokálhat-e kormány
válságot.

„A kormány tisztában van a vál
ságjelenségekkel, de nem kívánja 
bőszíteni a népet drámai helyzetje
lentésekkel. Az ellenzéknek viszont 
az a dolga..."

— Hogy bőszítse a népet?

„Mivel a sajtó ellenzéki kézben 
van, minden lehetősége megvan rá." 
A fiatal demokraták parlamenti sze
repléséről kérdeztük

Dr. Sípos Imre véleményét

FELHÍVJUK A LAKOSSÁG

és a közületek figyelmét, hogy a barcsi

DOMUS ÁRUHÁZ 

bútorbemutatót és vásárt tart

A NAGYATÁDI MŰVELŐDÉSI HÁZBAN 

június 4-től 9-ig

KEDVEZŐ ÁRAKKAL VÁRJUK KEDVES 
VÁSÁRLÓINKAT!

Nyitva: naponta 9 órától 16 óráig 
szombaton és vasárnap 9h-12h között.

„Programjuk 
nincs, bírála
tuk kemény. 
Az ifjúságnak 
ez az ellenzé
ki magatar
tása történel
mileg helyt
álló. Eddig is 
ők voltak a 
társadalom

mozgató rugói. A kisgazdákkal ők 
azért vannak ellentétben, mert a kis
gazdák a reprivatizációt mint válasz
tási Ígéretet is következetesen 
akarták, akarják megvalósítani. A fia
talok pedig azon az elven vannak, 
hogy ők ne fizessék meg az árat 
azért, hogy mások, másoktól valamit 
elvettek. Nekem az a véleményem, 
hogy fiatalon könnyű ilyen szerepet 
vállalni, főként azért, mert diplomá
sok, egyetemisták, szülői segítséget 
is kaptak — bár nem tudom, hogy a 
szüleik meg a nagyszülők egyetér
tenek- e velük...."
Sokak számára úgy tűnt a tavalyi 
választási kampányban, hogy a fiatal 
demokraták és egy történelmi párt, a 
kisgazdáké a legradikálisabbak. így 
van ez ma?

„A harmincas években a Kisgaz
dapárt baloldalinak számított, 1947- 
ben 58%-ot ért el, ami Európa 
történelmében is jelentős. Nyilván
való, hogy jó volt a programja. Most 
sem rossz, csak a jelen programra 
nagy befolyást gyakorol a mai gaz
dasági helyzet. És a kommunista 
rendszer az emberek gondolkodás
módjában, vagyoni viszonyaiban 
borzasztó változást hozott létre Eu
rópa más, demokratikus államaihoz 
viszonyítva."

Májusi morzsolt kukorica eladó. 
Érdeklődni: Nagyatád, Árpád u. 19.

Eladó 1500EH) I málnás — termés
sel, 70.000 Ft-ért. Érdeklődni: Bocs
kai u. 8.

Segesdi telek szőlővel, málnával, 
kukoricával — részes műveléssel — 
bérelhető. Érdeklődni: (83) 11-626- 
os telefonon, 8-12 és 13-17 óra kö
zött.

Kuzma István szobafestő, mázoló, 
tapétázó mester várja megrendelé
seit. Nagyatád, Mező u. 47/a.

Kérje tájékoztatómat, ha legálisan 
akar jutni 20-40%-kal olcsóbban 
HÁZTARTÁSI GÉPHEZ, GÉPKO
CSIHOZ, más vagyontárgyhoz, pos
tázás utánvéttel: ára 300 Ft. 
FORTUNA KFT 7500 Nagyatád, Pf. 
59.

Lada 1200 friss 2 éves műszakival 
eladó
Tel.: 11-602 Nagyatád esti órákban

NAGYATÁDI

(Épületfelújítás miatt május 21-29. 
között nincs filmvetítés)

V. 30. délután 5 órakor
OLIVÉR ÉS TÁRSAI

V. 30. este fél 8. órakor és V. 31.
LÖTÁVOLBAN

VI. 2.
HAJSZÁL HÍJÁN

VI. 3.
ARACHNOPHOBIA

VI. 6-7.
PISZKOS ALKU

VI. 9-10.
FÉL LÁBBAL A
PARADICSOMBAN

VI. 13-14.
BIZÁNCI TŰZ

VI. 16.
GOTRABI GO

VI. 17.
FARKASOKKAL TÁNCOLÓ

VI. 20-21.
HÁROM FÉRFI ÉS EGY HÖLGY

VI. 23.
ÉLVE VAGY HALVA

VI. 24.
HÓBORTOS HÉTVÉGE

VI. 27-28. délután 5 órakor:
NICSAK KI BESZÉL MÉG... 
este fél 8. órakor:
ŐRÜLT AMERIKA

VI. 30. délután 5 órakor: 
A TERMÉSZET LÁGY ÖLÉN

VI. 30 este fél 8 órakor és VII. 1.
ÁRTATLANSÁGRA ÍTÉLVE

VII. 4-5.
A ZÖLDFÜLŰ

(Az előadások délután 5-kor és este 
fél 8-kor kezdődnek)
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PARLAMENTI KÉPVISELŐNK 
SÍPOS IMRE Két hét BEóANCONBAN

(folylatás az 5. oldalról)

„Ma a városokban van a fiatalság 

zöme. A falvakból elvándoroltak az 

elmúlt 40 év sorvasztó politikája kö

vetkeztében. Ma Somogyaracson 

megnéztük az iskolát. Az a környék 
legszebb iskolája volt 8-10 évvel 

ezelőtt, amikor a tanítás megszűnt. 
Gyönyörű szolgálati lakás, 2 tante

rem minden felszereléssel, ami egy 

kis faluban szükséges. Egy olyan 

épületet ma fölépíteni legalább ötmil

lió forintból lehet! Meg lehet nézni: 

ablakai kiverve, a tetőcserép letöre

dezve, a mennyezet beszakadva... A 
fiatalságnak nem volt létjogosultsá

ga a magyar falvakban. Csokonyavi- 
sontán, Babócsán sem. Évente 

10-30-cal születnek kevesebben, 

mint ahányan elhalnak. A fiatalság a 

városokban van. Budapesten.

Mivel az átállási időszak itt a szülői 

támogatás nélküli fiatalság helyzetét 

kérdőjelezi meg, nyilvánvalóan ez az 

a réteg, amely averzióval van a mai 
rendszer iránt. Történelmi áttekinté

se nincs, mert fiatal. Nyílván a jelen

ből indul ki: most kellene neki a jólét. 

A FIDESZ őket képviseli, feltárja 
problémáikat—ez kétségtelen. Emi

att tudott bázist teremteni. Nemcsak 

a fiatalok, hanem az idősebb városi
ak körében is. Azok akik a kárpótlást 

igénylők, a volt sértettek közé nem 
tartoznak, azoknak a zöme a váro
sokban él. Úgy gondolják: miért fi

zessenek? Miért vállaljanak részt 
azokért a kárpótlásból, akiktől elvet

tek valamit? Ráadásul 30-40-50 év
vel ezelőtt.... Ne a fiatalok, ne a 
nincstelenek fizessék meg a kárpót

lást! — mondja a FIDESZ, s ezt meg 

is lehet érteni.

Az is igaz ám, hogy amikor a kom

munista rendszer kialakult, valakik

nek a vagyonából éltek azok, 

akiknek addig semmijük sem volt. 

Nagyban verték a mellüket, hogy a 
cselédség megszűnt, az addig 

nincstelen munkásságnak jobb lett 

az élete. Kinek a vagyonából? Nem 

azéból, akiktől elvették? Akikét álla
mosították? Amíg nem kezdték a köl

csönöket felvenni, addig abból éltek, 
amit a tulajdonosoktól elvettek. Hát 

akkor nem kell ma közösen vállalni a 

terheket? Ezt a FIDESZ nem látja be. 

Pontosan azért, mert fiatalok, mert 

nem tudnak a 40-es, 50-es évekre 

visszaemlékezni. Ez érthető, de fele

lőtlenség erről nyilatkozniuk. Viszont 
a tömegeknek, azoknak, akik tény

leg nem jogosultak kártérítésre, 

ugyanez a véleményük. Adják a lo
vat a fideszesek alá.

Ezért van bázisuk. Elég jól be is 
futottak a helyhatósági választáso

kon. Ez azonban nem jelenti azt, 

hogy ez így jó. Azt viszont elisme

rem, hogy a fiatal demokratáknak így 

kell politizálni, csak jobb volna, ha 
nem lennének szélsőségesek. Ha 

Dr. Torgyánra azt mondjuk, hogy 

szélsőséges, akkor bizony ebben a 

FIDESZ-álláspontban is van szélső

ség."

Végül a magyar és külföldi városok 

kapcsolatainak lehetőségeiről be

szélt a parlamenti képviselő: 

„A Hágai magyar nagykövet mond

ta, hogy több holland város jelentke

zett magyar testvérvárosi 

kapcsolatra. Úgy tudom, Nagyatád

nak nincs testvérvárosa. A nagykö

vet várja az önkormányzat levelét... 

A barcsiak most voltak Székelyud

varhelyen. Az ottani magyarság jö

vőbe vetett hitét kellene erősíteni! 

Lehetnének jugoszláviai testvérvá

rosaink is, akármilyen zavaros ott a 

helyzet!"

„ A vibráló tekintetű urat André Isu- 
ard-nak hívják." — veszi át a szót 
tőlem M. Baretje, s míg ők ketten róla 
beszélgetnek, az én gondolataim el
kalandoznak.

A tegnap esti Besangon elevene
dik meg előttem. A megérkezés iz
galma, s az a nyugodt mozdulat, 
ahogy befordultunk a Saint-Pierre 
térről a Grande Rue-re, a sétálóutcá
ba, s megálltunk a 43. sz. ház előtt. 
Az esti fények átölelnek, befogad
nak. Villámgyorsan kipakolunk.

André bemutat a szomszéd
asszonyának, Martine-nak. Kicsi ha
bán kerámiával ajándékozom meg. 
Vacsorakészítés közben — aperitif
ként — olajbogyót rágcsálunk pasti- 
ce-szal. Halleves, ravioli 
parmezánsajttal, saláta, sajt, Marti
né készítette almatorta.

Paulette Künstler képviselőnő sza
vai zökkentenek vissza a jelenbe. 
Számára mindennapos feladat a de
legációk fogadása. Besangon törté- 
nelméből és jelenéből két 
hagyományteremtő erőt emel ki: az 
egyik az egyház, mely régi nagysá
gával és kultúrájával jelen van a mai 
belváros alig változtatott épület
együttesében. A másik az egyetem, 
amely a fiatalokkal, állandóan pezs
gő, megújuló szellemével uralja a vá
rost.

A gyerekek minden szavát figyelik. 
Valami történt. Paulette Künstler át
lépte a protokollt. A gyerekek figyel
me fellelkesíti, örül, hogy 
megismerjük Besangont, de még 
jobban annak, hogy a francia fiatalok 
Magyarországra mennek. Arra fi
gyelmezteti tanítványaimat, ne csak 
ők tanuljanak a franciaországi tartóz
kodásból, de tanítsák meg csere
partnereiket is arra, mi is az a 
Közép-Európa, melyek Magyaror
szág értékei, hiszen az ismert törté
nelmi okok miatt oly hosszú ideig 
elszakították Európa két régióját 
egymástól. így van tennivalónk köl
csönösen! Látom, meglepi a gyere
keket Paulette mondandója. Én is 
szólok pár szót, majd Rácz Kata 
mond köszönetét a diákjaim nevé
ben.

//. rész
Feszült figyelemmel kisérjük min

den szavát. Egyszer elakad, nem 
néz rám, nem fogad el segítséget, 
kivágja magát. Elmondja, milyen 
nagy lehetőség számukra ez az út. 
Részben nyelvtanulás, részben a 
francia kultúra emberközelsége mi
att. A besanogniak kedvességét, a 
családok meleg vendégszeretetét 
emeli ki, s nem győzi hangsúlyozni, 
hogy ők most milyen boldogok. És 
köszönet, köszönet, köszönet...

Vendéglátóinkból kitör a taps. Arra 
nem számítottak, hogy másfél évi ta
nulás után egy gyerek egy fogadá
son ilyen kifogástalanul szerepeljen. 
A fogadás francia résztvevői azonnal 
körülveszik, gratulációkkal halmoz
zák el. Jajl — nagyon boldogok va
gyunk! Kölcsönös ajándékozás, 
beszélgetés, oldott kellemes hangu
lat.

Együttműködési lehetőségről, tu
rizmusról beszélgetünk. Átadom a 
Solar Hotel által készített ajánlato
kat, Ígéretet kapok a továbbításra. 
Nagyatádról mesélek: gyönyörű te
reiről, fákról, virágokról, úszódéról, 
termál-vízről, amikor megkérdezik: 
„Vous savez?" — Igen, tudom: Be- 
sangon 1990-ben második alkalom
mal nyerte el a „legzöldebb város" 
rangját.

Este 6 óra: ismét a parkolóban. A 
szülők sorra érkeznek a gyerekekért 
Mi is haza megyünk, egy hétig bito

rolt 27 négyzetméterünkbe. A ház a 
XV. századból való. Széles, kényel
mes falépcső vezet fel a tető alatt 
levő kis lakásba, mely mindössze két 
helyiségből áll. A szobát gipszkar
tonfal és egy pasztellszínű függöny 
osztja meg. Az első rész nappali la
kókonyha. A két kicsiny ablak alatt 
aprócska kanapé, olyan sziesztára 
való, zöld és pasztell párnákkal. Mel
lette fémkeretű, alacsony üveg asz
tal, rajta egy régi lámpa.

A kanapé végén könyvespolc. Fö
lötte fényképek. A házigazda munkái 
abból az időből, amikor nagyon aktív 
fotos volt. Az ajtótól jobbra alacsony 
körtefa-szekrényke, mellette 200 
éves tálalószekrény cseresznyefá
ból. A konyha végében mosogató, 
kicsiny gáztűzhely. Az üresen ha
gyott falakon Gauguin-reprodukciók. 
Az ajtóval szemközti falon egy 
hosszúkás szekrény. Valamennyi 
natúr fából. Kicsi étkezőasztal — 
négy személyre.

A hálószobában ébenfa íróasztal, 
egy gyönyörű ruhásszekrény a XVI. 
századból, mennyezetig érő polcok 
könyvekkel, zeneszekrény — renge
teg lemezzel, és egy egyszerű ágy. 
A falakon metszetek, reprodukciók, 
azték, kinai, afrikai tárgyak — a kü
lönböző kultúrák emlékei... Ottho
nos, meleg odú. Sokat elárul, de sok 
titkot is hordoz lakójáról.

Büttnerné Bódy Ágnes

Bognár Péter

Nekem 35 éve egy Somogy 
megyei kisvárosban telnek vaká
cióm napjai, hetei. Amikor elő
ször itt nyaraltam, Nagyatád még 
község volt. Volt a park gyönyörű 
gesztenyefái között egy kedves 
kis strandocska, amit nagyon 
szerettünk, de azt Nagyatád már 
azóta kinőtte.

Korszerűsítették a gyógyfürdőt: 

szaunával, tangentorral, remek 

gyógykezelő-gépekkel látták el. 

Majd felröppent a hír, hogy a Ri- 

nya mellett, a Zrínyi utca végére 

egy korszerű strand épül, ahol

SPORTMŰSOR

CSODA NAGYATÁDON

fellendülhet Nagyatád úszósport

ja. Kiírták a pályázatot.

Megjelentek a tervrajzok a kira

katokban. 1990. nyarán megszü
letett a csoda. Átadták az azúrkék 

színű, ötven méteres, feszített 
víztükrű úszómedencét, a kis

gyermek-medencét, a minden 

igényt kielégítő kondicionáló-ter
met is az erősödni vágyó fiatalok 

számára. Jól ellátottak a büfék, 

előzékeny a kiszolgálás.

Van minden, még kifogásolni
való is annak, aki az olyanért van

oda: kicsik még a fák, nincs ár
nyék (majd megnőnek, addig 
meg van napernyő); kötelező 
úszósapka (a vízforgató-rend
szer miatt, a tisztaságért, meg hát 
így van ez Európában mindenütt, 
s persze a kölcsönzőben kapható 
is mindenkor).

Tudják, én nagyon szeretem 
ezt az úszódét. Jó lenne, ha a 
nagyatádiak is tudnának örülni 
ennek a még születőben lévő, de 
máris sok örömöt nyújtó létesít
ménynek!

Bognár Péter
bábszínész

Labdarúgás (mérkőzések 17 órakor kezdődnek)

V. 19. NVSE—Balatonfőldvár
V. 26. Fonyód—NVSE
VI. 2. NVSE—Marcali HSE
VI. 9. Somogysárd—NVSE
VI. 16. NVSE—Csokonyavlsonta

Kispályás labdarúgás

Május 20-tól június 21-ig, hétfőtől péntekig a VSE kézilabdapályán.

Úszás
Június 1-én 9 órakor a Városi Strandon iskolák közötti 
úszóverseny lesz felsőtagozatos általános iskolásoknak.

Úszótanfolyam indul
6-14 éves általános iskolások részére a kivadári strandon 
1991. június 18-tól augusztus 10-ig, tíznapos turnusokban.

Jelentkezés:
június 5-ig a Városi Polgármesteri Hivatal Sportirodájában.
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Kozma Gábor

Nyílt levele Nagyatád polgáraihoz

(Valahogy mégiscsak meg kéne in
dokolni, hogy miért is küld egy szom
bathelyi újságíró a NAGY A TÁDI LAP 
számára cikket! Jól bevált közhelye
ket írni: senki sem próféta saját ha
zájában... itt néhányan már akkor is 
azért szerveztük kiállítássá, könyv
vé, szimpózionná a művészeket... 
Szőnyeg szélére állítottak bennün
ket Bős-Nagymarosért, moldáviai 
kolostortemplomokért, szociológiai 
vizsgálatokért, a cigány értelmiségi
ek (Choli Daróczi, Péti, Kovács Jó
zsef) előadókörútjaiért, azért mert a 
református Kocsev nagytiszteletű 
urat összetévesztették a katolikus 
káplán Kocsi György úrral a me- 
gyéspébések... stb. Ez mind csak 
valóság lenne, és nem az igazság. 
Az igazság az, hogy ez a város, ez a 
mi városunk, és éppen olyan, mint a 
többi: egy kicsit szebb nekünk, s egy 
kicsit szegényesebb másoknak. A 
szombathelyi újságíró ezért írt ne
künk: tudatja, velünk, hogy vagyunk. 
Magunknak is, neki is, másoknak is 
vagyunk.)

SZOMBATHELY
A CIVIL TÁRSADALOMÉRT

Sok a gondunk, bajunk, sok a ten
nivalónk. Kérdik: miért nem sikerül 
már az átállás, miért nincs itt az a 
bizonyos „Kánaán", amikor demok
ráciát építünk? Mondják, de elfelej
tik: nincs demokrácia polgárság 

DOKUMENT JESZTY
Május végén nyílik Szombathelyen eM. Soós György és Gombás Endre 

fotókiállítása. Az alkotók a szovjet katonák által hátrahagyott magyarországi 
objektumokról készítettek képeket. Ilyen terület varosunk határában is van, 
az egyik alkotó lapunk szerkesztője, ezért ajánljuk Olvasóink figyelmébe a 
tárlatot.

Fotó: eM Soós György

Fotó: Gombás Endre

nélkül, nincs gazdasági fellendülés 
erős középosztály nélkül. Márpedig 
a mai Magyarország legnagyobb 
gondja éppen a polgárság hiánya. 
Hiába teremtődtek meg a polgári tár
sadalom működőképességének ke
retei — szabadon választott 
parlament, önkormányzatok — ha 
nincs elég szuverén, a kommuniszti- 
kustól eltérő gondolkodású ember.

Az elmúlt negyven év talán legna
gyobb bűne, hogy szellemiségében 
rontotta meg a nemzetet. Eltörölte a 
polgári értékrendet, lefokozta erköl- 
csiségét. Mindennek helyreállítása 
iszonyúan nehéz, de felemelő fel
adat. Ha lassan is, de elkezdődött a 
polgári körök, csoportok, egyesüle
tek újjáéledése. Alakulnak, keresik 
helyüket, hangjukat.

Az országban az elsők között ala
kult meg független polgári szervezet
ként a szombathelyi Éhen Gyula kör. 
Amikor a tagság nevében szívből kö
szöntőm a nagyatádiakat, talán nem 
haszontalan felidézni az indulást. 
1988-ban, Grószék idején még volt 
személyi kockázata a független kez
deményezéseknek.

A kör egybegyűjtötte a város 
„máskéntgondolkodóit", hogy aztán 
később, a választások idején sokan 
kirajzhassanak. így számíthatunk 
egykori tagjaink közé országgyűlési 
képviselőt, szabad demokrata veze
tőt és magyar demokrata 

pártelnököt, keresztény világlátásu- 
akat, régi polgárokat. A kirajzás után 
a „megmaradtak" várospolitikai fel
adatokra összpontosítottak. Cél lett 
a múlt kutatása, a város értékeinek 
ápolása. A névadó — Éhen Gyula — 
a századfordulón virágoztatta fel 
Szombathelyt, tette a Nyugat Király
nőjévé. A kör ápolja szellemiségét, 
ezáltal azt a szellemiséget is, amely 
a városért tenniakarókat fogja egy
be.

Aztán jöttek a megmozdulások: a 
Kör takarta le a város „Március 15." 
terén éktelenkedő Lenin-szobrot, 
példát mutatva a már akkor inkább 
egymással, mintsem a bukásra álló 
rezsimmel foglalkozó pártoknak. E 
tett nagyon megnövelte a Kör nép
szerűségét, mint ahogy a városért, a 
térségért indított akciók is. Közleke
dési koncepció, építészet, világkiállí
tás, színházalapítás — sok mindent 
felvállaltak a tagok. A Kör adomá
nyokból élt, és él ma is, s egyre tere
bélyesedő polgárságra számíthat. 
Eljött az ideje, hogy túllépjen önnön 
keretein. Felvette a kapcsolatot a ha
sonló várospolitikai szervezettel: a 
„Győriek Győrért Szövetség"-gel. 
Ez már minőségi váltást jelenthet, 
hiszen két nagy, sokáig rivalizáló vá
ros, alulról szervezkedő, polgári kö
rei adtak kezet egymásnak. A közös 
dokumentum aláírásán szinte min
denki megjelent, aki a térségben 
számított. Eljöttek a zalaegerszegi, a 
soproni, a móri szervezetek vezetői, 
a megye polgármesterei, a köztár
sasági megbízott és a pártok vezetői. 
Sikerült egymás mellé ültetni a poli
tikai ellenfeleket. Ezzel is jelezve: le
het olyan cél, amellyel mindenki 
egyetért. Ez pedig a város építése — 
szellemi és fizikai értelemben. A kö
zös dokumentum lehetőséget ad 
más polgári szervezetek csatlakozá
sára, legyen az bárhol az országban. 
Máris jelezte a „Móriak Mórért Szö
vetség", hogy májusban csatlakozni 
kíván a két egyesület alapokmányá
hoz. Eme szándékát már jelezte egy 
zalaegerszegi kör is. Ami annyit tesz, 
hogy formálódik az észak-nyugatdu- 
nántúli régió laza egyesületi szövet
sége. Amely elismeri a legális 
önkormányzatokat, de fenntartja a 
bírálatot, a civil társadalom védel
mét, érdekkifejezését. Reméljük, 
nemsokára eljön az az idő is, amikor 
kezet foghatunk nagyatádi, hasonló
an gondolkodó polgár-barátainkkal! 
Önmagunk és az ország javára.

Kozma Gábor

(Tisztelt Olvasó!
A nyílt levél szerzője megadta 

szerkesztőségünknek a címét. Szí
vesen közvetítjük hozzá azoknak a 
polgári köröknek a válaszát, ame
lyek úgy érzik, hogy csatlakozni tud
nak, szándékoznak a 
szombathelyiekhez. Az Ön érdeklő
désében, baráti körének jelentkezé
sében bízik szerkesztőségünk, s 
várja értesítését).

A Szocialista Párt nagyatádi szer
vezetének meghívására, április 26- 
án a városban járt Horn Gyula, a párt 
elnöke, Somogy országgyűlési kép
viselője, a Parlament külügyi bizott
ságának elnöke.

A nagytekintélyű — Nyugaton is 
elismert — politikus népszerűségét 
mi sem mutatja jobban, hogy tisztelői 
nem csak a városból, hanem a kör
nyező falvakból, sőt még Barcsról és 
Csurgóról is eljöttek, hogy találkoz
hassanak vele, őszinte eszmecse
rét folytatott az elnökség tagjaival, 
majd a helyőrségi művelődési ott
honban megrendezett fórum részt
vevőivel.

Rákóczi Attilát, az Agrovill Kisszö
vetkezet vezetőjét, a párt helyi elnö
két, valamint Egyed Árpád 
mérnököt, a városi önkormányzat 
tagját kértük meg, hogy nyilvánítsa
nak véleményt Horn Gyulával való 
találkozásukról, benyomásukról.

Rákóczi Attila: Első alkalommal 
találkoztam vele személyesen. Na
gyon jó benyomást tett rám — de úgy 
gondolom mindazokra, akik megis
merhették —. Egy rendkívül egysze
rű, szerény és nagyműveltségű 
politikust ismertem meg benne. Azt 
hiszem, minden elfogultság nélkül 
kijelenthetem: kevés ilyen nagy ta
pasztalattal, kompromisszum-kész
séggel, kiváló gyakorlati érzékkel 
megáldott politikusa van hazánknak.

A fórumon és az elnökséggel tör
tént beszélgetés során is kitűnt: hig

BALLAGÁSRA — GYERMEKNAPRA
már 32 féle kerékpár közül választhat

SCHWINN 
CSEPEL

KERÉKPÁRSZAKÜZLET ÉS MÁRKASZERVIZ

A hagyományos Csepel mellett különleges 
kerékpárjaink is vannak!

Ne feledje: június 15-én délután 3 órakor egy

10 sebességes versenykerékpárt nyerhet 
üzletünkben!

Előleg befizetése nélkül, részletre is 
vásárolhat nálunk.

NAGYATÁD, ZÓKA U. 8/B.

Horn Gyula
Nagyatádon

„Közös cselekvéssel lehet csak 
előbbre lépni"

gadtan, tárgyilagosan ítéli meg hely
zetünket, és jól látja a kapcsolatépí
tés feladatait, belső tennivalóinkat is. 
Igazán szívélyesnek mondhatom azt 
a rövid lárogatást is, amelyre a Vá
rosházán került sor Varga Vince pol
gármesternél. Rövid idő alatt 
tekintette át a város helyzetét, az 
önkormányzat gondjait, megoldásra 
váró feladatainkat.

Egyed Árpád: A fórumon elhang
zott rövid, de velős bevezetőjében a 
legfontosabbterületekre irányította a 
figyelmünket. Teljes mértékben 
egyetértek az általa elmondott gon
dolatokkal, és Horn Gyulával együtt 
vallom: jelen helyzetünkben már a 
tenniakaráson, az összefogáson, a 
konkrét, közös cselekvésen van a 
hangsúly. Felül kell végre emelked
nünk a szűk pártérdekeken, és 
összefogni mindazoknak, akik az or
szág stabilitását, gazdasági nehéz
ségeinkből való kilábalást akarják. 
Nagyon fontosnak tartom, amit ez a 
széleslátókörű politikus kifejtett: el
odázhatatlan teendőnk a szomszé
dos országokkal való viszonyunk 
javítása, a megbékélés, őszintén 
örülök annak, hogy olyan pártnak 
vagyok a tagja, amelynek elnöki tisz
tét Horn Gyula tölti be.

Biztosra veszem, hogy ez a párt 
modern, baloldali, európai párttá vá
lik, amelyre nagy szüksége van ma 
a magyar társadalomnak.

D. S.
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Kamarazene

Foto: Kenőd/ Tibor

Nagy degeneratio

Áprilisban már tizenkettedik alka
lommal adott otthont Marcali a So
mogy megyei Zeneiskolák 
Kamarazenei Találkozójának. A me
gyéből hét iskola nevezett, köztük 
városunk zeneiskolájának növendé
kei is, hogy együtt muzsikálva szá
mot adjanak felkészültségükről, 
tudásukról.

A résztvevők bemutatkozási sor
rendjét kisorsolták, a marcaliak lép
tek föl először, az ünnepélyes 
megnyitó után.

Nekünk sem kellett hosszasan vá
rakozni, végigizgulni a műsort, hi
szen a házigazdák után a nagyatádi 
gyerekek következtek. Kipirult arc
cal, csillogó, figyelő szemekkel für
készték egymás tekintetét, várva a 
kezdőjelre.

A versenyt megelőző, kitartó, ke
mény munka, a sok egyéni gyakor
lás, valamint az összpróbák 
tapasztalata egyenletes teljesít

Majális az úszódéban
A május elsejei majálison a Városi 

Strand, a Városi Polgármesteri Hiva
tal és a Művelődési Ház rendezésé
ben úszóversenyek zajlottak. Az 50 
méteres távokon a következő sike
rek születtek:

6—9 éves fiúk mellúszása
1. Szász Mihály, 2. Antalfi Gergely 

3. Horváth Tamás
6—9 éves fiúk gyorsúszása
1. Szász Mihály, 2. Horváth Ta

más, 3. Antalfi Gergely
4x50 m váltó 6—9 éves fiúknak
1. Szász-Kovács-Antalfi-Horváth
6—9 éves lányok mellúszása
1. Búvári Enikő, 2. Lendvai Eszter 

(Lábod) 3. Illés Mónika (óvodás)
6—9 éves lányok hátúszása
1. Duga Erika (Lábod), 2. Illés Mó

nika, 3. Kozma Adrienn (Lábod)
10—14 éves fiúk mellúszása
1. Kurják Gábor, 2. Hermán László 

(Lábod), 3. Kocsis István
10—14 éves fiúk gyorsúszása
1. Dobos Tamás, 2. Kurják Péter, 

3. Kurják Gábor
10—14 éves fiúk 4x50 m váltóú

szása
1. Horváth-Dobos- Antalfi-Vida 

ményt nyújtó, összehangolt, színvo
nalas produkcióban tükröződött Bár 
az idő gyorsan szaladt, amíg hallgat
tuk a többi versenyző zenekart, még
is nehéz volt kivárni a zsűri döntését. 
Este lett, mire ismertették a vasárna
pi Gálahangverseny szereplőinek 
névsorát. Ekkor is a gyerekek arcát 
figyeltem: feszülten hallgatták Dr. 
Friss Gábor professzor szavait. Re
ményteli várakozással telt percek 
voltak ezek. Majd kitörő örömmel, 
lelkesen tapsoltak, mikor több műs
orszámuk ismerősként csengő címét 
meghallották...

A Kamarazenei Találkozón a Na
gyatádi Állami Zeneiskola növendé
kei által előadott műsorszámok közül 
négyet jutalmazott a zsűri arany ok
levéllel. Valamennyi növendékünk 
kiváló teljesítményével, az elmúlt öt 
év alatt immár harmadszor nyerte el 
zeneiskolánk e Találkozó fődíját, a 
vándorserleget.

10—14 éves lányok mellúszása
1. Balázs Mónika, 2. Szűcs Petra 

(Lábod), 3. Bőhm Aranka
10—14 éves lányok hátúszása
1. Balázs Mónika, 2. Szekeres Ka

talin (Lábod) 3. Szűcs Petra (Lábod),
A gyerekeket felkészítették: Gréc- 

ziné Bingler Ildikó (Lábod) Búvári Ot
tó és ifj. Horváth Gyula

Felnőttek női mellúszásában
1. Horváth Helga
Férfiak gyorsúszása
1. Dr. Budai Zsolt, 2. Dobás, 3. 

Soós Olivér Gábor
Férfiak pillangóúszása:
1. Dr. Budai Zsolt
Férfi vegyesváltó: 1. Dr. Budai- 

Dr. Del Fabró-Zátrok-Dr. Horváth
Senlor férfi gyorsúszás: 1. Búvá

ri Ottó, 2. Bakos József, 3. Beleznai 
László

Családi váltód. Búvári család, 2. 
Lendvai család

Az első helyezettek úszodai heti
bérletet kaptak. A verseny három 
legeredményesebb úszójának ifj. 
Murányi József sportbarát egy-egy 
havi úszóbérletet vásárolt jutalmul.

ezzel a címmel jelent meg a nagya
tádi gimnazisták lapja, amelyből az 
alábbi cikkeket irigykedve és öröm
mel közöljük:

Veszélyben forgott a suli!
Megvették és lebontották volna, de 

volt munkatársunk szeszélye meg
mentette.

Bódi Jenő interjúja:
Legfrisebb információim szerint a 

privatizációs hullám elérte iskolánkat 
is, s Gene Ration amerikai milliomos 
személyében, magas árajánlattal, 
vevő jelentkezett reá. Az éppen ha
zánkban tartózkodó üzletembert er
ről a tervéről kérdeztem.
— Ration úr, mennyit áldozna 

oktatási intézményünkért?
— ó, bármennyit... Akár az egész 

vagyonomat.
— Milyen elképzelése van arra az 

esetre, ha sikerülne nyélbeütnie 
az üzletet?

— Lebontatom az egész kócerájt, 
és sóval szóratom be a helyét.

— Megtudhatom, hogy miért?
— Igen. Az itt tanuló, és rég nem 

látott unokaöcsémet akarom 
ezzel meglepni, mivel a gyerek 
ilyen álmokat dédelget 
magában.

— Elárulná a szerencsés fiatalúr 
becses nevét?

— Mi van, te csibész, hát nem 
ismered meg a bácsikádat?

A szerkesztő utóirata: Cikkünknek 
itt sajnálatosan végeszakad, mert ri
porterünk a hirtelen felismerésnek 
köszönhetően letette a tollat, és nem 
volt hajlandó tovább dolgozni la
punknak. Annyit azonban elárulha
tok, hogy szerencsére (?) a fekete 
felhő elkerülte iskolánkat, mivel 
becsvágyó ex-munkatársunk a suli 
lerombolása helyett a New York Ti
mes helyi tudósítói állását kérte, és 
kapta tehetős nagybácsijától.

Nyeretlen kétsorosok
Börtönbánat:
„k rácson kopog az eső
Bent búsul a visszaeső.”

„Kiállítás,
a falakon képek.
Na, innen lelépek.”

....................... ..\
Kedves Olvasó!

Jólesó érzés szerkfsz tőmk_ és ki- 
adónk^számára, hogy naponta sza
porodik. a Nagyatádi Lap 
előfizetőinek száma, várjuk. a to
vább iaí&i, s a Nagyatádi Nyilvá
nosságért alapítványhoz
csatlakozókat. Alti 196.—'Jt előfi
zetési díjat befizet kiadónkpénztá- 
rába (Nagyatád, 'Baross u.2.) 1991. 
június 10-ig, annak. 1992. áprilisi 
újságunkig valamennyi számunkat 
kézbesítjük 
‘Megköszönjük.mindazoknak akik 
kinyilvánították. véleményük. el
mondásával, hogy számítanaltg he
lyi lap rendszeres megjelenésére, 
bíznak szerkfsztőségünkpen. 'Kp- 
szönjüka levelekét, a kritikai meg
jegyzéseket megszívleljük: A 
névtelen levéllel nem fogíalkpzunk 
a bennünket informálókat arra kér
jük valós nevükét, lakcímüket 
mondjákjneg nekünk

Nagyatádi Lap 
munkatársai

Ars poetica:
„Csak addig leszek profán, 
Mígnem erőssen vágsz pofán.” 
Földosztás:
„Villan a csuklóján a karóra, 
Míg ráver egy nagyot a karóra.”

PREMIER (részletek)
A diákszípad tagjai hakniztak a Ba

kegérben — A háttérben tanári szer
vezés —

önmagamat kérdeztem, mert úgy 
találtam az egyik szünetben, hogy 
éppen ráérek gondolkodni:
— Hogy kezdődött?
— Itt az iskolában kértek meg rá, 

hogy egyik társammal olvassak 
fel egy humoros írást 
szombaton a Bakegérben.

— Ki szólt, és mikor?
— Egyik tanár ismerősöm, 

csütörtökön. Mi pedig 
elvállaltuk.

— Két nappal a fellépés előtt, a 
szöveg ismerete nélkül?

— Igen. Bár tudom, őrültség, de ez 
a magatartásforma a 
lényünkből fakad. Másnap 
kaptuk meg a szöveget...

— ...nem találtátok túl jónak.
— Enyhén. Apu otthon két oldal 

után elfáradt, a húgom elaludt, 
anyú sírógörcsöt kapott. A 
nagymami, szerencséjére nem 
látja a betűket. Bízvást 
reménykedhettünk a totális 
leégésben.

— De másnap, mégis elmentetek 
az előadásra.

— Igen, mert az úttörő ahol tud 
segít. Ha vállaltuk, ott leszünk. 
Előtte a fiókból némi 
honoráriumot utaltak át a 
zsebünkbe — innen nincs 
visszaút, gondoltuk...

— És a fogadtatás?
— óriási. Ezek egyszerűen 

nevettek. Apu többször is 
tapsviharba tört ki. Néha mások 
is csatlakoztak hozzá, de volt, 
hogy csak egyedül tapsikolt, 
összességében sikerünk volt. 
Beláttuk, hogy ezt a humort 
csak a törzsközönség foghatja 
fel — mert a sztorik róluk 
szóltak. A szerző is elégedett 
volt velünk, és mi tagadás, jól 
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éreztük magunkat: egy vacsora 
erejéig a cég vendégei voltunk.

— Esetleg legközelebb is 
válaljátok?

— ... Az úttörő ahol tud, segít...

Megalakult a MEESZ
PÁRT LETT A HÁREMBŐL

— Máris hatalomra törnek — Deb 
Ella az elnök — Nyilatkozik Tökös M. 
Ákos (részletek)

Tegnap az egyik bíróság folyosó
ján megalakult a Magyarországi El
lenálló Ellák Szövetsége.

Kilenc — Ella keresztnévre hallga
tó — hölgy volt hivatalos a bíróság 
üléstermébe az elmúlt napon. A na
pirenden Tökös M. Ákos az ország
szerte hírhedt, többnejűségért 
letartóztatott csaló ügye volt.

A tárgyalás megkezdése előtt né
hány perccel az Ellák úgy döntöttek, 
hogy kiszolgáltatottságukon csak a 
legradikálisabb módszerrel ( a kor
mányzati hatalom megszerzésével a 
következő választásokon) segíthet
nek. Az addigi időt a választási ring- 
be beszálló párt — a Magyarországi 
Ellenálló Ellák Szövetségének — 
megszervezésére, és egy árnyék
kormány felállítására fordítják.

Szemfüles munkatársunknak félhi
vatalos forrásból sikerült megsze
reznie az árnyékkormány névsorát. 
Az árnyékkormány vezetője a ME
ESZ legsúlyosabb egyénisége: Deb 
Ella.

Miniszterjelöltek: Vas V. Ella (me
zőgazdasági gépgyártás), Szalmon 
Ella (egészségügy), Nov Ella (kultú
ra), Parc Ella (földművelésügy), Gaz 
Ella (tárcanélküli — a szerk. megj.: 
tárcáját a taxiban felejtette), Tab Ella 
(sport),Karam Ella (édesipar), Cita 
D. Ella (hadűgy).

A hir kapcsán sikerült megszólal
tatnunk a fentebb már említett Tökös 
M. Ákost:
— Hogy kommentálná az új párt 

megszületését?
— Mi van? Mi született? 

Fogadjunk, má’megint egy 
gyereket akarnak rámkenynil

Zsíros B. Ödön

21 2042 NNy.Kft.
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NAGYATÁDI LAP A NAGYATÁDI
NYILVÁNOSSÁGÉRT

tartalowT
___________ -______________________ /

Emlékműterv 
Bodvicára

5. oldal

Nemzetközi esküvő 
volt Nagyatádon

6. oldal

NB lll-as az NVSE

3 oldal
Tisztelt Olvasó!

Akiknek módjuk volt figyelemmel 
kísérni a nagyatádi lapkiadás leg
utóbbi történetét, azoknak bizonyára 
tudomásuk van arról, hogy 1989. 
észén az a szerkesztőség vette át a 
lapkészítés felelősségét, ami jelen
ig is szerkesztői a Nagyatádi Lap
rak. Nyilván azért, mert az ilyenfajta 
sjolgálattevést vállalták volna ko
rábban is, vállalták akkor is, ma is. 
Tekintve hogy önmagukban nem 
elég gazdagok, mindig is keresték 
azokat, akiknek a helyi sajtó léte ér
dekükben áll, akikkel azonosak a 
szándékaik. Megállapodások szület
tek szóban, írásban, s 1991. március 
15-én megszületett a NAGYATÁDI 
NYILVÁNOSSÁGÉRT ALAPÍT
VÁNY abból a célból, hogy több más 
közéleti feladatvállalás mellett ösz- 
szegyújtse mindazok pénzbeni fel
ajánlásait, akiknek módjukban áll 
közügyeket támogatni. Ha önnek,

KÉRDÉS A FELELŐS SZERKESZTŐHÖZ:

Mljut**'6*'4’»' ’O'. 
s a koalícióban la?

A FELELŐS SZERKESZTŐ VÁLASZA:
Darvas Szilárd: „Csodálatos papagáj" című (Irodalmi karikatúrák 

1946-ból) könyvéből a Királyhegyi Pál — karikatúráiból
Előzmények: Kitört a második világháború. Szerzőt más egyénnel 

munkaszolgálatra viszik, aki nem akar menni, annak szétverik a 
fejét...

76. folytatás: Egy homokbányát kellett odébbtolnunk,de lassan 
ment, mert rendszerint beomlott az egész, és maga alá temetett 
minket, aki aztán életben maradt, aztazS&ek lőtték agyon. Fárasztó 
dolog volt. Én mindig úgy csináltam, mintha tolnék, a beomiás után 
pedig elugrottam, úgyhogy továbbra is megkaptam a napi dupla 
lucernaadagomat,

Ezután néhány napig ágyúval lőttek minket, de ezek már a mieink 
voltak, úgyhogy minden különösebb aggálynélkül hallgattuk őket...

az ön gazdálkodó és döntésképes 
Társainak akkor nem volt tudomása 
vagy pénze támogatni az ALAPÍT

VÁNYT, de most vagy a jövőben 
megteheti, kérjük ne feledje: az Ala
pítvány nyitott, ahoz bárki és bármely 

szervezet csatlakozhat, s ha mun
kánkkal elégedett, újabb befizeté
sekkel javulhat a nagyatádi 
újságkészítés feltétele, szaporodhat 
az oHabzám, sűrűsödhet a kiadás. 
A NAGYATÁDI NYILVÁNOSSÁ
GÉRT ALAPÍTVÁNY számláját a 
Kereskedelmi és Hitelbank kezeli a 
395-10444-es számlaszámon, ön
nek és Társainak támogatására 
szükség van. A Nagyatádi Lap szer
kesztősége és az Alapítvány megbí
zásából a lapkiadásra vállalkozott 
Kiadója felelősséget érez azért, 
hogy az ön által keserves munkával 
megkeresett pénzből készíti és ter
jeszti az újságot. Úgy végzik ezt a 
munkát, hogy biztosak abban: ön, 
mihelyt teheti, észrevétellel, írása 
megküldésével, anyagiakkal kifeje
zésre juttatja közös örömünket afö
lött, hogy újra van Nagyatádon sajtó, 
írásban megörökíthető lenyomata a 
velünk történt eseményeknek, az itt 
élők gondolatainak.

KÖZÉLETI KÉRDÉSEK:

Milyen helyi adó 
lesz?

Ki lesz a 
rendőrkapitány?

Szabad-e kitűzni a 
vöröscsillagos és 

vöröskerekes városi 
zászlót?

Kik a legaktívabb 
képviselők?

4. oldal

/

A nagyatádi 
helyőrség 
parancsnoka 
nyilatkozik a 
Nagyatádi 
Lapnak

Azzal kezdem, hogy — mint az 
köztudomású — a dandár innét el
ment. Én, mint az akkori fegyelmező 
zászlóalj parancsnoka átvettem a 
helyőrségparancsnoki teendőket, 
1990. július elsejével.

Helyőrségparancsnoki teendőim 
közül az egyik fontos feladat az volt, 
hogy megkerestem elöljáróinkat a 
közel 200, üres HM-lakás sorsával 
kapcsolatban. Akkor még nem tud
hattuk, hogy milyen lesz a tél, de 
éreztük, hogy a lakások csak romol
hatnak, ha nincs lakójuk. Semmi ér
demleges választ nem kaptam.

Együttműködve a Nagyatádi Pol
gármesteri Hivatallal, az a megálla

podás született, hogy én teszek egy 
javaslatot: kérem a lakások bérbea
dását. Részletesen leírtam levelem
ben, hogy hány lakást tudnánk 
biztosítani, milyen állapotban van
nak a lakások.

Ezt a levelet 1991. január 9-én 
írtam. Csatoltuk a Polgármesteri Hi
vatal, Rendőrkapitányság, a SE- 
FAG és a Kórház-Rendelőintézet 
kérelmét is. Ezek még elbírálás alatt 

(folytatás a 2. oldalon)

Isten Háza új ruhát ö/t
A nagyatádi emberek tisztelettel 

nézték a város templomait. Vendé
geiknek jobbára kívülről mutatták 
meg az épületeket. „Szép volt vala
mikor a belseje is”—mondogatták a 
katolikus plébánia templom előtt. 
Röviddel azután, hogy városunkba 
jött, Dr. Kisnemes János katolikus 
plébános bejelentette hiveinek, s a 
város vezetőinek, hogy szándéká
ban áll festményekkel díszíttetni a 
plébániatemplom belsejét. Durgó Ti
bor fényképeinek segítségével be
mutatjuk, hogy az 1990. 
októberében megkezdett munkála
tok hogyan haladnak. Závory Zoltán 
a 83 éves, szilsárkányi templomfestő 
(a képen látható) irányításával, Né
meth Antal festőmester, Csehi Ottó 
és Göcze László festők közreműkö
désével szépül a templom.

Az állványzat lebontásával látható
vá vált az első boltívben a 4 evangé
lista portréja, Krisztus feltámadását 
ábrázoló freskó, a 2. boltívben Szűz 
Mária mennybemenetele, valamint 
Szent István és Szent László. A 
3. boltívben Szent Ferenc a ma
darakkal, Szent Margit és Szent

Erzsébet portréja látszik. A negyedik 
boltívbe kerül Szent Antal, Szent 
Gallért és Szent Imre, valamint Ka- 
pisztrán Szent János képmása. Egy

nagyatádi lakos magánrendelésre a 
kórus alatt a Betegápolás festménye 
lesz, a főoltárkép pedig a Golgotát 
ábrázolja.
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A nagyatádi helyőrség parancsnoka nyilatkozik 
a Nagyatádi Lapnak

(folytatás az 1-es oldalról) 
voltak, amikor Magyar Vince alpol
gármester úrral felmentünk Fábián 
mérnök-ezredes úrhoz. Február 12- 
én itt is volt a levél, amelyikben a 
következőket írta Asztalos Kálmán 
úr: „Engedélyezem a városi önkor
mányzat részére 30 db, a városi ren
dőrkapitányság részére 8 db, a 
SEFAG részére 4 db, a városi kór
háznak 20 db, a vám- és pénzügyőr
ség részére 1 db HM-kezelésű lakás 
ideiglenes jelleggel, 5 év időtartamra 
történő átengedését. Hozzájárulá
son? feltétele a következő: a lakások 
ideiglenes jellegű átadásának el
lenértékét a városi önkormányzat la
kásonként egyszeres, a városi 
rendőrkapitányságnak, a SEFAG- 
nak, a városi kórháznak és rendelő- 
intézetnek, a vám- és 
pénzügyőrségnek pedig kétszeres 
lakáshasználatbavételi díjat kell térí
teni, amelyet az MNB HM Lakás
építési Alap számla javára kell 
befizetni. A Magyar Köztársaság 
Honvédelmi Miniszterének állásfog
lalása alapján a Városi önkormány
zatnak átadásra kerülő 30 db 
lakásból 3 db-ot térítésmentesen — 
lakáshasználatbavételi díj befizeté
se nélkül — kell átadni. A lakásokat 
a Magyar Honvédség Nagyatádi 
Helyőrségparancsnokság utalja ki a 
fent említett szervek által kijelölt sze
mélyek részére, ideiglenes jelleggel.

Tekintettel arra, hogy a lakások 
karbahelyezését a Magyar Honvéd
ség vállalni nem tudja, ezért a laká
sokat a meglévő műszaki állapotban 
kell a szervek, illetve az általuk kije
lölt személyek részére bocsátani az
zal, hogy a határidő lejárta után a 
határozott időtartamra kijelölt bérlő 
köteles a részükre biztosított, HM- 
kezelésű szolgálati lakásokat min
den elhelyezési vagy pénzbeni 
térítési igény nélkül, üresen, karba- 
helyezés nélkül a Nagyatádi Helyőr
ségparancsnokságnak leadni. A 
Helyőrségparancsnokság erre vo
natkozóan kössön külön megállapo
dást a leendő bérlőkkel.

A kijelölt bérlőket külön nyilatkoz
tatni kell arra vonatkozóan, hogy az 
elidegenítésre történő kijelölés ese
tén szándékukban áll-e a lakást 
megvásárolni vagy sem. A nemleges 
válasz sem lehet akadály annak, 
hogy ideiglenes lakáskiutalást kapja
nak. „a lakóépületek átadásáért a 
városi önkormányzatnak lakáshasz
nálatbavételi díjat térítenie.”

Mi történt a továbbiakban?
Megjött az engedély, ami a követ

kezőket rendeli el a kiutalásról: „a 
lakáshasználatbavételi díjakat 
egyösszegben kell befizetni a Pol
gármesteri Hivatalnak, illetve a SE- 
FAG-nak,” stb... Az újságcikk 
foglalkozott azzal, hogy vannak, akik 
soron kívül megkapták a lakásokat. 
4—5 egyedi elbírálás alá eső lakó 
külön megkereste a HM Építési és 
Elhelyezési Főnökséget. Külön elbí
rálták kérelmüket, előbb megkapták 
a kulcsot, illetve maradhattak bent a 
lakásban.

Nagyatádi Lap: Tehát ez a döntés 
nem Nagyatádon született, sem a 
Helyőrségparancsnokságon, sem a 
Polgármesteri Hivatalnál?

így van, ez a lényeg. Ugyanígy 
kaptak a kaszóiak 5 db lakást. A 
későbbiek során beérkezett igénye

ket — pl. a Nagyatádi Gépipari Vál
lalattól, a Bíróságtól, a Tűzoltóságtól 
— sajnos már nem teljesítették.

Nagyatádi Lap: Lehet tudni arról, 
hogy ezeket az igényeket mikor elé- 
gítikki?

fiz elutasítás ideiglenes. Az a fel
adat, s ezt el is rendelték részemre, 
hogy mérjem fel a lakáshelyzetet. 
Kb. 120 lakás van, de köztük rossz 
állagúak is. Felmértük, melyik lakás
ban hány tiszt, tiszthelyettes lakik. 
Vannak roszhiszemű, jogcím nélküli 
lakóink is. A kb. 120 között 4. emele
ti, beázó lakások is vannak. Födém
javítást is kell ott végezni. Tehát 
reálisan kb. 100 lakást lehet igényel- 
hetőnek tartani. Arra van utasításom, 
hogy zárolni kell 60 db lakást. Itt 
semmiféle kósza híreknek nem kell 
felülnil

Nagyatádi Lap: ...hogy visszajön 
valamilyen katonai egység?

Én erről semmit sem tudok, és 
semmit sem nyilatkozhatok. Egy biz
tos: miután a Honvédelmi Miniszter 
úrnak van intézkedése, amely lehe
tőséget ad arra, hogy a tisztek, tiszt
helyettesek, polgári alkalmazottaink, 
nyugdíjasaink, hozzátartozóik részé
re is megvásárolhatóak majd a laká
sok — ennek a kimunkálása május 
végére befejeződik országosan. A 
most nyilatkoztatottak 90 %-a meg 
akarja majd venni a lakást, továbbá 
a HM-lakásokban most benne lakók 
is. Ha tisztázódik, hogy marad még 
20—30 eladható lakás, akkor napi 
áron kerül majd értékesítésre mind
egyik. Azt szeretném hangsúlyozni, 
hogy ugyanúgy, mint most a bérbe
adásnál, én minden erőmmel azon 
vagyok, hogy akár az önkormány
zatnak, akár lakásértékesítésre jo
gosult más cégnek átadjam a 
lakásokat.

Úgy egyeztünk meg elöljáróinkkal, 
hogy egy bizottság — az önkor
mányzat vagy az értékesítő cég, va
lamint a HM képviseletével — 
megállapítja, hogy hány %-os az 
egyes lakások és szobák állapota, s 
aszerint állapítják meg a napi árat, 
aszerint hirdetik meg. Azt gondolom, 
hogy legkésőbb 1991. végére meg
nyugtatóan rendeződik a HM-laká- 
sok helyzete Nagyatádon... A 
Tisztelt „L?” az ügymenettel kap
csolatban kifogásokat tett. Miután 
ezeket a lakásokat ideiglenes jelleg
gel bérbe kellett adnunk, a Honvéd
ség által alkalmazott 
lakásigénylő-lapot kellett mindenki
nek kitölteni. Ez a lap eléggé bonyo
lult, több mint 6 oldalas, különböző 
kódszámokkal ellátott. Ezért mi ki
húztuk belőle azokat a kérdéseket, 
amelyekre nekik nem kell válaszolni. 
Ilyeneket, mint pl.: Hol szolgált előt
te? Milyen lakásban lakott? Milyen 
társadalmi szerv tagja?... ő csak azt 
töltötte ki, hogy hány személlyel köl
tözik a lakásba, s megindokolta az 
igényét. Kértük a Polgármester úrtól, 
s a többi cég vezetőjétől, igazolja 
vissza, hogy az igénylő befizette a 
lakáshasználatbavételi díjat, s az 
igazolást bélyegezze le. Az újság
ban szerepelt „fénymásolt csekk" hi
telességének a kétségbevonása. 
Nem arról volt szó. Félreértette a 
Tisztelt „L?”, mert mi azt az egyszeri 
befizetési csekket kerestük, amit a 
Polgármesteri Hivatal a 30 lakás 

után fizetett volna be. Ezt mondta 
„L?”-nek az ügyintéző zászlós, a 
Kommendáns Hivatalban. A másik 
problémája „L?”-nek az, hogy az 
aláírások heti egy alkalommal történ
nek. Én egyetlen munkatársamat 
sem küldtem el, ha más napon hozta 
az engedélykérelmet... A Kommen
dáns Hivatal hetente egy napon, hét
főnként köteles nekem jelentést 
tenni.

H. Z. védelmére mondom, hogy ő 
a lakásgondnoki teendőket egyedül 
látja el. A kiutalt hetven-egynehány 
lakást egyedül kénytelen megmutat
ni, mert a kulcsok nála vannak. Ezért 
nagyon örültem annak, hogy a gim
náziumtól például négyen-öten jöt
tek egyszerre. így is volt olyan 
igénylő, aki háromszor is megnézte 
a lakást. Először ő, aztán a barátnő
jével, később egy szakemberrel jött 
— mégse kellet különösebben felújí
tani a lakást... Az is megjelent a lap
ban, hogy egyhetes továbbképzésre 
kellet elmennie H. Z. úrnak. Valóban: 
a lakók és mindőnk érdekében ment 
el. A továbbképzés zömét éppen a 
lakásügyek kezelése teszi ki. Úgy 
láttam, hogy többet használok ma
gamnak és a Parancsnokságnak, 
minden majdani és jelenlegi ügyfél
nek, ha erre a szakmai eligazításra 
elküldöm.

Az is jogos, arról is van tudomá
som, hogy egy-két alkalommal nem 
a megengedett hangot használták a 
lakásügyben — sem az egyik sem a 
másik fél. Ez emberi gyarlóság, ezért 
elnézést kérek a munkatársaim ne
vében is. ök is megkapták a maguk 
fejmosását, mind a Kommendáns 
Hivatalnál mind a lakásgondnoksá
gon H. Z. úr. Ilyen történt tehát való
ban, de az sem szerencsés dolog, ha 
este 9 órakor a lakásán keresik meg, 
vagy baráti társaságból hívják el az 
ügyintézőket, mert épp akkor szeret
nék megnézni a lakást, mert napköz
ben nem értek rá... Ezek a lakások 
áramtalanítva, gáztalanítva voltak. 
Este 9-kor úgysem láthattak sem
mit!... A zökkenők ellenére azt mon
dom, hogy végülis mindenkinek az 
igénye ki lett elégítve.

Nagyatádi Lap: H. Z. úr honvédsé
gi alkalmazott?

Igen, kinevezett polgári alkalma
zottunk.

Nagyatádi Lap: A lakosok a jövő
ben, ha valami gondjuk van a laká
sokkal, kihez forduljanak?

Szintén H. Z. úrhoz, tudniillik ezek 
az ideiglenes bérbeadású lakások 
„IKV-jellegűek”. Azt jelenti ez, hogy 
a lépcsőház, központi antenna, a te
tő hibáinak javítása kimondottan 
honvédségi szolgáltatást igényel, a 
lépcsőházat honvédségi alkalmazott 
takarítók tartják tisztán. Közös költ
ség térítése tehát nem terheli a lakó
kat, ezeket a javításokat honvédségi 
költségvetésből végeztetjük. A „név
táblán belül" viszont a lakók feladata 
a karbantartás.

A beszélgetés végefelé szóbake- 
rül Nagyatád és a katonaság több 
mint száz éves kapcsolatának törté
nete, az együttműködés, a köl
csönös segítségnyújtás, a közös 
teherviselés számtalan emléke. E 
történetben bizony új fejezet, hogy a 
katonákkal mint lakásügyi hivatalno
kokkal kerül kapcsolatba a lakos

ság, annak is a kiszolgáltatottabb, 
türelmetlenebb csoportja, akí< zöm
mel fiatalok, nemrég kerültek a vá
rosba. Ezért is kíván nekik 
bemutatkozni a helyőrség parancs
noka:

Magaménak érzem ezt a várost. 
Úgy is mint Bődi Ferenc, és úgy is 
mint helyőrségparancsnok. Elég, ha 
azt mondom, hogy 1964. óta én itt 
szolgálok. Együtt nőttem ezzel a vá
rossal. A társadalmi életben, sport
életben sokat tettem. Az iskolákért 
és a diákokért, a művésztelepért és 
a művészekért, az üzemekért, intéz
ményekért, a lakosságért. Úgy ér
zem, elég nagy megelégedéssel 
látják most azt, hogy van függöny a 
katonák által elhagyott házak abla
kain, laknak már a HM-lakásokban. 
Azért lehetséges, mert együttműkö
dünk a Polgármesteri Hivatallal. Ez a 
folyamat találkozik az én elgondolá
sommal, és hosszú távon az elöljá
rók elgondolásával is. 58 
helyőrségben kerülnek eladásra 
HM-lakások Magyarországon. Én 
azt szeretném, ha minnél több lakás
nak lenne lakója Nagyatádon is. Tá
jékoztatom a most beköltözőiteket, a 
majdani lakókat, hogy az úgyneve
zett helyőrségparancsnoki fogadó
napom, minden hónap harmadik 
hétfőjén 14 órától a Helyőrségi Klub
ban van, ahol személyesen is meg
kereshetnek.

Szeretném felhasználni a lapoto
kat arra, hogy ha érdemleges infor
mációt kapunk a jövőbeni 
lakásátadásokról, vagy más, a hon
védséget érintő hivatalos állásfogla
lásról, akkor néhány sorban itt 
tájékoztassam az érdeklődőket.

Este nyolc órától várjuk kedves 
vendégeinket.

Tánczene 3 óráig — Huros Tibor

Humor — Simly Show 
Éjszakai fürdés — Tombola — Büfék 

PRO-VOKART
énekes-táncos show világslágerekkel

Asztalfoglalás és jegyelővétel június 10-től a művelődési 
házban. (telefon: 11-497)

Belépőjegy asztalfoglalással 180 Ft.

Rossz idő esetén a rendezvény a művelődési házban lesz.

Szép, kellemes nyári éjszakát, jó szórakozást kínálunk — 
családjával, barátaival legyen a vendégünk!

Városi Strand Művelődési Ház

ALAPÍTVÁNY A 
VÁROSI SPORT- 
CSARNOKÉRT

Városunk sportbarátai kezdemé
nyezésére 1990-ben alapítvány léte
sült a városi sportcsarnok építésére. 
A legmegfelelőbb területnek a Babay 
József Általános Iskola udvarának 
egy része kinálkozik, mivel a város 
központjában nincs elegendő nagy
ságú terület. E döntés mellett szól 
még, hogy a közművesítés is megol
dott: gáz, csatorna, villany, víz van.

— Kik használják majd a létesít
ményt — kérdeztük az Alapítvány 
„atyját", a sportélet szervezésével, 
történetírásával is foglalkozó igazga
tó urat, Tamás Lajost.

— Az Alapítvány kuratóriuma sze
retné, ha Nagyatád városának lakóit 
gazdagítaná egy olyan sportlétesít
ménnyel, amelyben felüdülést talál
nának a sportot kedvelő családok, 
baráti társaságok. Végre nem jelen
tene gondot a tömegsport egyik év
szakban sem. Helyet adna 
sportolóinknak a sikeres felkészü
léshez, és bátran vállalhatná a város 
rangosabb versenyék szervezését, 
rendezését is.

— Kitől várnak pénzt, mekkora 
összegre gondolnak?

— A sportcsarnok Nagyatád min
den polgárának épülnél A megvaló
suláshoz összefogásra van 
szükség. Bármilyen csekély összeg 
is segítséget jelent az építkezés 
megindításához. Kérem a Kedves 
Olvasót is, támogassa tervünket I

Ne feledje:
„SOK KICSI SOKRA MEGY"

— Hova lehet befizetni a támoga
tást?

— Az OTP Nagyatád 795-805 Vá
rosi Sportcsarnok Alapítvány szám
lára.

JUNIALIS 
KERTI 
MULATSÁG
Június 29-én a 
Nagyatádi Strandon
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Miért „savanyú a szőlő"? 
avagy 

gondolatok a talaj elsavanyodásáról
Sajnos már régóta örökzöld té

mánk itt Somogyországban a termő
talaj elsavanyodása. Ez persze 
nemcsak helyi probléma: a mező
gazdasági művelésű terület több 
mint egyharmada a savanyú kémha
tásba hajlik hazánkban.

A „pH" fogalma 
a talaj elsavanyodásának okai

A pH a H* ion koncentráció nega
tív logaritmusa, egy állapotjelző 
szám (1-től 14-ig), amely a talaj kém
hatására utal. 1-től 7-ig savanyú, 7- 
től 14-ig lúgos. Somogybán a talaj 
átlagos pH-ja 5-5,5 között van, de 
találhatóak helyenként 3,5 körüli ér
tékek is. Az ilyen talajban szinte már 
csak „ecetes uborkát" lehet ter
meszteni. Pontosabban: nem lehet, 
mert az uborka csak a szedés utáni, 
mesterséges savanyítást kedveli, de 
az erősen savanyú talajokon kevés 
sikerrel termeszthető. Nem kell túl
ságosan elkeserednie annak a gaz
dának sem, akinek ilyen földje van, 
hiszen számos növény kedveli a sa
vanyú kémhatást (dohány, burgo
nya, szója, biborhere, rozs, zab), és 
az elsavanyosodás csökkenthető is 
bizonyos módszerekkel.

Elsősorban barna erdőtalajaink 
hajlamosak az elsavanyosodásra. 
Sajnálatos módon volt olyan idősza
ka mezőgazdaságunknak, amely
ben a teljesítményközpontúság 
jegyében a műtrágya fokozott hasz
nálatával kívánták egyes szakem
berek a terméserdményeket növelni 
a csillagos égig. Kényelmes megol
dás lehetett: könnyű volt vele szá
molni, mint hatóanyaggal, könnyű 
volt előállítani, kijuttatni a földre, s 
olcsóbb is volt ez, mint a szervestrá
gyázás. Atúlzott műtrágy-felhaszná- 
lás megtette „jótékony* hatását a 
talajok szerkezetére. Sok szakem
ber szerint napjainkban már a savas 
esők hatása sem lehet elhanyagol
ható a talajszerkezet szempontjából. 
Az emberben felmerül a kérdés: Mi
ért okoz gondot a savanyú föld? 
Azon kívül, hogy bizonyos növények 
ezt nem veszik jónéven, és atermés- 
eredményben ezt jelzik is, van még 
egy gazdasági jelentősége is. Ha sa
vanyító hatású műtrágyát használok, 
előállhat az a paradoxon, hogy minél 
többet szórunk ki, annál kevesebbet 
ér, mert a savanyú kémhatás emel
kedésével csökken a növény szá

ÚSZÓTANFOLYAM 
KEZDŐK RÉSZÉRE

Június 18-tól augusztus 10-ig, 
tíznapos turnusokban 

részvételi díj: 400Ft 

beiratkozás: a Polgármesteri Hivatal 
sportirodájában június 31-ig.

A tanfolyam helye: Klvadárl strand

ÁRVERÉS
június 19-én 12 órakor

3 db MF — 70 fűkaszát ad el

a Városgazdálkodási Intézmény 
(volt Költségvetési Üzem) a 

Széchenyi téri Kommunális Telepén 
(a Park Hotel mögött)

Kikiáltási ár: 20. 000 Ft/db.

mára felvehető hatóanyagok (K+ és 
foszfát ionok) mennyisége, és ennek 
hatása már a pénztárcán is érzékel
hető. Mit tehet az a gazda, akinek 
ilyen leromlott talaj kerül a birtokába, 
és gazdálkodni akar rajta? A számos 
lehetőség közül kettőt emelek ki. 
Olyan növényt választ, amely kedve
li, vagy gond nélkül elviseli a sava
nyú kémhatású talajt. Ha más 
növényt választ, akkor sajnos me- 
szezni kell a talajt, amelynek költsé
ge napjainkban 8—10.000 Ft 
hektáronként, örvendetes viszont, 
hogy ilyen tevékenységre ismét álla
mi támogatás jár, amely a bruttó be- 
kerülési költség 40%-a, s 
magánszemély is hozzájuthat, ha 
nyereségadót fizet. Véleményem 
szerint jelenleg nem túl sok az olyan 
gazda, aki adózik, ezért célszerű len
ne olyan gazdaközösségeket életre 
hívni, amelyek márfizetnek nyeresé
gadót, és azokon keresztül lehetne 
az egyének számára hozzáférhető
vé tenni az állami dotációt.

A talaj javítása

Szintén ehhez a témához kapcsol
ható a talajszerkezet javításának 
szükségessége. Legkönyebben a 
talajba juttatott szerves anyag révén 
érhető el. Napjainkban viszont az is- 
tálótrágya a lecsökkent állattartás 
miatt csak töredékében tudja fedezni 
az egyre növekvő szükségleteket. 
Emiatt egyes helyeken az istállótrá
gya ára 50-60 Ft mázsánkéntl Jó 
esély van arra, hogy sikerült olyan 
anyagot kikisérletezni, amely képes 
pótolni a talajban az istállótrágyát, 
pedig gyakorlatilag hulladékanyag
ból alakít át biológiailag aktív anya
gokká szerves anyagot, mégpedig 
rendkívül rövid idő alatt. Ez a terra- 
vita humusztrágya, (szakszerű leírá
sa:

A terra-vita humusztrágya-aktivá- 
tor (38x1013) csiraszámú mikróorga- 
nizmus koncentrátum 3-5%-os 
keverékével, különféle összetételű 
szerves hordozó anyagon elszaporí
tott talajbaktériumokból és sugár
gombákból álló humusztrágya. 
Közvetlen és közvetve ható talajerő
növelő hatású biológiai humusztrá
gya)

Végezetül felhívom a gazdák fi
gyelmét a tovább nem savanyító mű
trágyák használatára: 26-28%-os 
pétisó, tripplefoszfát, kénsavas káli
um. József László

f >
Bérbeadnánk a 

Nagyatádi Vásártérnél 
lévő üzletünket

1991. július 1-től.

23 m2 földszinti alapterülettel 
12 m2-es galériával.

Érdeklődni:
MANUFAKTÚRA KFT

Nagyatád, Mártírok u. 16. 
Tel.: 11-830

Fűlöp Sándor ügyvezetőnél!

I__________/

KISKERT ÉS KIKAPCSOLÓDÁS
II. RÉSZ

Simongát-Almáskert
A kettős (termelési-üdülési) funkci

ót betöltő kertek között füves, földes 
utak vezetnek (sok helyütt kátyú- 
sak), s ezek kialakításával párhuza
mosan a vizet és a villanyt is 
bevezették a területre. A különböző 
(szabadidős — termelési) tevékeny
séget hordozó házak ás kertek tér
igénye eltérő. Bár az optimális 
teleknagyság meghatározása nehéz 
feladat, minimális követelmény, 
hogy az üdülő családok egymás pi
henését ne zavarják. Ez a kívánalom 
véleményünk szerint nem teljes mér
tékben valósul meg. A megkérdezett 
tulajdonosok kertjének nagysága: 
50% 100-150 □-öl, s a többi sem 
haladja meg a 250□ölt. A terepbe
járás során azt is megállapíthattuk, 
hogy a vizsgált telkek 10%-án 30 
m2-nél kisebb építmények vannak, s 
ezek közül is csak kettő épült téglá
ból.

A telkek beépítettsége 5-15 % kö
zött mozog. (A viszonylag kis telkek 
a zsúfoltság érzetét keltették ben
nünk.) Az épületek zöme — nagysá
gukból adódóan—egyhelyiséges, de

Újra a
Bár még hivatalosan nem ért véget 

az 1990-91. évi megyei labdarúgó 
bajnokság, a Nagyatádi VSE csapa
ta mégis már bajnoknak tekinthető. 
Ezzel a szépszámú szurkolósereg 
régi óhaja teljesült — újra NB. Ill-as 
mérkőzéseken izgulhatnak, szóra
kozhatnak

1990. nyarán — az új szezon kez
detén — nem mindenki fogadta 
egyértelmű lelkesedéssel a klub cél
ját: bajnokságot akarnak nyerni! Ér
ződött a többség féltése, segítő 
szándéka, de a közömbös, sőt kezeit 
dörzsölő kisebbség is árgus sze
mekkel figyelte az eredmények ala
kulását — a háttérből.

A csapat — mivel függetleníteni 
tudta magát ezektől a hatásoktól — 
apró lépésekkel, de biztosan haladt 
a dobogó teteje felé. Az őszi szezon 
végén 93,3%-os eredményességgel 
az első helyen fordult. Érdekessé, 
izgalmassá tette a bajnokságot, 
hogy két ragyogó képességű, jól me
nedzselt riválisa is akadt a Nagya
tádnak. A Balatonszentgyörgyi 
Érdért és a Marcali Honvéd csapatai 
gondoskodtak arról, hogy a VSE já
tékosai egy pillanatra se ülhessenek 
nyugodtan a babérjaikon. Az előny 
csak a bajnokság végére nőtt 6 pont
ra, amely már egyben a biztos befu

Látogatás a nagyatádi gyógyfürdőben
Meglátogatott néhány barátnőm 

Pécsről, akikkel már túl vagyunk az 
50 éves érettségi találkozón. Sze
rencsére napsugaras, szép időben 
mutathattam be városunkat. A rend, 
a tisztaság, a szép épületek, a kertek 
és a nagyon szép parkosítás meg
nyerte tetszésüket. Két barátnőm a 
termálfürdőre volt kiváncsi, szándé
kuk a nyáron itt üdülni, gyógyulni. 
Először az információs irodába ve

2 ház négyszobás 14 ház háromszo
bás 6 ház kétszobás.

Egy kivétellel minden házban van 
konyha. Kamra 19, pince 13, garázs 
12 háznál található. A szobaszám
ban mutatkozó nagy különbségek 
jelzik, hogy a tulajdonosok mennyire 
eltérő rendeltetést szántak felépülő 
házaiknak. A megkérdezettek közül 
10 család használja az almáskerti 
épületet második lakásként. A há- 
zakat(telkeket) nem adják ki fizető
vendégeknek, bár ezt a térség fő 
attraktívitása, a termálvízre alapozott 
gyógyászat és üdülés fellendülése 
megváltoztathatja.

Az új strand megépültével Nagya
tád nagyobb vonzású gyógy-, tran
zit-, termál-fürdőhellyé fejleszthető, 
megfelelő szálláshelyek, kiegészítő 
létesítmények kialakítása esetén.

Azt gondoltuk, hogy a meglévő há
zak, telkek a rokoni látogatásokat 
erősítik. De nemi Csak egy család 
fogad távolabbi rokont, egy pedig kö
zeli családtagokat nyaranta. A ház
nélküli telkekre általában nem 

harmadik vonatban!
tást is jelentette. S most, amikor 
mindezt tényként könyvelhetjük el, 
két kérdés megválaszolása látszik 
fontosnak. Az első: miért nyert baj
nokságot a VSE labdarúgó csapata? 
Míg a második a bizonytalan jövőre 
vonatkozik: Hogyan tovább az NB. 
Ill-ban?

A csapat azért lett bajnok, mert:

— legjobb a játékos állománya,
— megfelelő mennyiségű és minő

ségű szakmai munkát végeztek,
— mindvégig pótolni tudták a sérü

léseik miatt hosszú időre kiesett 
húzóembereiket,

— a város vezetése a gondok elle
nére is biztosította a működés 
alapvető feltételeit,

— az elnökség és szakosztályve
zetés tagjai rendre 1-1 lépéssel 
az események előtt jártak,

— olyan szurkolótábora alakult ki, 
amely mindvégig jelentős pszi
chikai előnyt jelentett számára 
itthon és vidéken egyaránt.

A jövőről nehéz most nyilatkozni. 
Az egyesület elnöksége — lépése
lőnybe szeretne kerülni — már elké
szítette felmérését a meg növekedett 
igényekről. Ismerve a jövő bajnok

zettem őket, a szépség, tisztaság itt 
is feltűnt nekik. Alig beléptünk, jött 
egy kedves, fiatal hölgy, aki barátsá
gosan, nagyon készségesen vála
szolt a két barátnőm minden 
kérdésére, önzetlenül: sem gazdag 
külföldiek, sem politikai, vagy egyéb 
befolyással bíró magyar nagyságok 
nem voltak, csupán két idős hölgy. 
Amikor a víz összetételéről érdeklőd
tek, készségesen hívta a pénztáros

vezették be a vizet és a villanyt. Az 
áram 25, a vezetékes víz 27 telekre 
van bevezetve a felmértek közül. A 
közüzemi szennyvíz csak 2 telket 
érint. Gázvezeték nincs az Almás
kertben.

Az Almáskertben nincs élelmi
szerbolt, büfé, kisvendéglő, semmi
féle kereskedelmi vagy 
vendéglátóipari létesítmény. így a 
privát szolgáltatás csírái megjelen
tek a területen: egy házban van sör-, 
üdítőlerakat, egyben pedig autósze
relőt talál a rászoruló. A fentiek elle
nére 3 tulajdonos úgy ítéli meg, hogy 
a henészi ABC közel van a telkéhez, 
5 pedig a simongáti OÁZIS vendég
lőt érzi közelinek. Akik autóval közle
kednek, 2-7 perc alatt elérik a 
boltokat, míg az idősebbeknek (8 fő) 
ez fél óra.

(folytatjuk)

Rada Beáta és Papp Hajnalka 
PANNON Agrártudományi 

Egyetem Állattenyésztési Kar 
Kaposvár

ság alakuló mezőnyét, ahol volt NB. 
I osztályúak ellen — KOMLÓ, 
PVSK, K. RÁKÓCZI FC, — NB. II.- 
esek ellen — PAKSI SC, K. HON
VÉD TÁNCSICS SE, MÁV NTE, — 
illik majd helytállnunk, alaposan át 
kell gondolni tennivalóinkat. Minden 
eddiginél szélesebb körű városi — 
sőt város környéki — összefogásra 
van szükség, hogy a térség jogos 
elvárásainak megfelelhessünk.

Nem háríthatunk minden gondun
kat az önkormányzatra. Tudjuk, 
hogy a város üzemei, gazdasági 
egységei is a fennmaradás kegyet
len harcát vívják.

Az atádi polgár is naponta kényte
len újra és újra tudomásul venni gaz- 
dasági realitásainkat. Mégis 
reménykedünk!

Hisszük, hogy tengernyi gondjaink 
közepette is szükség van egy kis 
vasárnapi búfelejtőre! Reményke
dünk, hogy a kis- és középvállalko
zások az eddiginél aktívabban 
kapcsolódnak be a sport támogatá
sába!

S mindenekelőtt bízunk szurkoló
inkban, akik nélkül nincs CSAPAT, 
hogy lehetőségeikhez mérten hoz
zájárulnak majd közös célunk meg
valósításához.

Fűlsz János

nő az ebben járatos kolléganőjét, aki 
nemcsak barátságos felvilágosítást, 
hanem egy gépelt ívet is adott, ame
lyen a víz összetétele szerepelt. Ba
rátnőim, nyáron újra jönnek a 
fürdőbe. Nem győzték a három höl
gyet dicsérni, akik ilyen készsége
sek, barátságosak voltak hozzájuk. 
Sok ilyen embert kívánunk Nagya
tádnak és országunknak is

Gádor Károlyné
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ÖNKORMÁNYZATI KALAUZ „Hű az, aki 
elhívott titeket..."

Nagyatád város Képviselőtestüle
te elhatározta, hogy két megyei tár
sulásban vesz részt: 
Területrendezési Társulás 
Somogy megyei Vállalkozói Köz
pont.
Amint Varga Vince polgármester úr 
javaslatából kitűnt, a TERÜLET- 
RENDEZÉSI TÁRSULÁS célja, 
hogy a korábban készült rendezési 
tervek korszerűsítésére kedvezmé
nyesen kerülhessen sor.
A VÁLLALKOZÓI KÖZPONT tevé
kenységi köréből a következőket 
emelte ki javaslatában a polgármes
ter úr:
— Magyar és külföldi források fel

kutatása a vállalkozások pénz
ügyi alapjaihoz;

— Felszabaduló kapacitások, gé
pek, ingatlanok hasznosítása;

— Természeti erőforrások kiakná
zása;

— Kapcsolódás a Világkiállítás
hoz, a déli autópálya-építéshez;

— Gyógyvíz-hasznosítás;
— Vadászati, falusi, kulturális és 

vallási turizmus fejlesztése;
— Munkaerő-közvetítés külföldre;
— Prospektusok, projektek készí

tése;
— Közreműködés a gazdálkodó 

szervezetek privatizációjában;
— Tanácsadás, képzési progra

mok indítása.
A két társulásban való részvétel 
„jogdíja" kb. egymillió forinttal terheli 
az idei városi önkormányzati költé- 
ségvetést.

VÁROSI CÍMER ÉS ZÁSZLÓ

A május 21 -i képviselőtestületi ülés 
elején Nagybocskal Tamás képvi
selő azt tette szóvá, hogy több cég 
előtt még mindig a régi városi címer
rel ellátott zászló lengedezik, viszont 

az új címer nyomdai megrendelésé
ről, zászlókészítésről nem tud.

Hoffmanné Dr. Németh Ildikó 
jegyző azt válaszolta, hogy a régi 
címerek használata jogszerűtlen, az 
új címer nyomdai készítésre alkal
mas fotói elkészültek — azokat pél- 
dául az önkormányzat iskolái 
megkapták, s a városi zászlóra is 
kért már árajánlatot a Polgármesteri 
Hivatal.

IGAZGATÓK KINEVEZÉSE

A képviselőtestület az Ady Endre 
Gimnázium és Egészségügyi Szak
középiskola igazgatójául Knapp Ot
tót nevezte ki, továbbra is Mohári 
Jenő az 524. számú Kereskedelmi 
Szakközépiskola, Ipari és Kereske
delmi Szakmunkásképző Intézet 
igazgatója, Kenedi Tibor a Nagyatá
di Állami Zeneiskola igazgatója. A 
kinevezések 1996. július 31-ig szól
nak.
A fenti döntésekhez képest sokkal 
nehezebben alakult ki a Képviselő
testület álláspontja az önkormány
zat Városgazdálkodási Intézménye 
igazgatónak kinevezésében. Bodzái 
Jenő, a korábbi Városgazdálkodási 
GAMESZ vezetője és a volt Költség
vetési Üzem megbízott igazgatója, 
Henger János pályázott az állásra. A 
képviselők véleménye úgy oszlott 
meg, hogy több szavazás után sem 

alakult ki a szükséges szótöbbség 
egyik fél javára sem. Végül elfogad
ták a képviselők Büttnerné Bódy Ág
nes képviselő javaslatát, miszerint 
tegyenek föl a képviselők kérdéseket 
a pályázónak, s a válaszok alapján 
újra szavazzanak. Tekintve, hogy ez 
a vita már zárt ülés keretében zajlott, 
így csak annyit közölhetünk, hogy a 
meghallgatás utáni első szavazás 
már egyértelmű szótöbbséggel Hen
ger János urat helyezte az igazgatói 
székbe. A polgármesteri gratuláció 
után elsőként Bodzái Jenő úr gratu
lált vetélytársának.

A HELYI ADÓKRÓL

Mint ismeretes a nagyatádi városi 
könyvtárban bárki elolvashatja a 
képviselőtestületi ülések előterjesz
téseit, a vitákban elhangzott hozzá
szólások jegyzőkönyvi rögzítését, s 
a viták végén hozott határozatokat, 
rendeleteket. Valószínűsíthető, hogy 
az egyik legolvasotabb anyag lesz a 
májusi ülésre előterjesztett „Elkép
zelések a helyi adók bevezetésének 
előkészítése érdekében"című, infor

mációgazdag anyag, amelyet Hoff
manné Dr. Németh Ildikó jegyző 
terjesztett a testület elé. Bemutatja a 
rendeletalkotáshoz nélkülözhetetlen 
helyzetelemzés, jogszabály-alkal
mazó mérlegelés gondjait is, és ér
zékelteti a felelőség nagyságát is. 
Felhívja a figyelmet arra, hogy 
„1991. december 31-ig élnek csak 
az alábbi központi adók és adójelle
gű kötelezettségek:
a. / út- és közműfejlesztési hozzájá
rulás,
b. / telekadó,
c. / házadó,
d. / nem lakáscéljára szolgáló épít
mények adója,
e. / gyógy- és üdülőhelyi díj és át
alány,
f. /telekhasználati díj...

A helyi adókról szóló törvény az 
önkormányzat részére szektorsem
legesen a következő adók kivethető- 
ségét szabályozza:
a. / vagyoni típusú adók:

a.a./ lakás,
a.b./építmény
a. c./ telekadó,

b. / kommunális jellegű adók:
b. a./ vállalkozók kommunális adó

ja,
b.c./ magánszemélyek kommuná

lis adója,
c. / idegenforgalmi adó,
d. / iparűzési adó.

... ha a testület semmilyen helyi 
adót nem vezet be, 1992-ben a kieső 
bevétel 8 millió Ft körüli összeg..." 
Tájékoztat az előterjesztés arról, 
hogy a kommunális adót infrastruk
túra fejlesztésére, működtetésére, 
valamint környezetvédelmi feladatok 
ellátására vezetheti be. „A vállalko
zási nyereségadót fizetők költség
ként számolhatják el a helyi adókat, 
míg a személyi jövedelemadót fize
tők az adóalapból vonhatják le."

A vitában sokan vettek részt, de 
senki sem kívánta, hogy már idén 
legyen kivetve helyi adó. Nagybocs- 

kai Tamás, Dr. Horváth Ferenc, Dr. 
Seffer Tibor, Gara István egyaránt 
az alapos előkészítést, a hatáselem
zést szorgalmazták. Magyar Károly 
arra hívta fel a figyelmet, hogy törté
nelmi vívmányként értelmezte a nép 
az egyes adófajták elengedését a 
korábbi évtizedekben, tehát a sokfé
le adó bevezetése a visszafejlődés 
érzetét keltheti, viszont Dr. Horváth 
Ferenc az önkormányzati költségve
tés esetleges forráshiányát tartotta 
veszélyesnek.

Elfogadott határozatában a Képvi
selőtestület azzal értett egyet, hogy 
csak 1992. január 1-től legyen helyi 
adó, s hogy milyen fajták, annak el
döntéséhez végezzen hatáselem
zést a Polgármesteri Hivatal, 
továbbá érdekegyeztető tárgyalások 
szervezésére is szükség van a há
rom elképzelhető helyi adófajtáról: a 
vállalkozók, a magánszemélyek 
kommunális adójáról, valamint az 
iparűzési adóról.

VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS FEJ
LESZTÉSI BIZOTTSÁG

Bizonyára nem sportszerű a Kép
viselőtestület bizottságait, képvise
lőit előterjesztéseik vagy 
felszólalásaik száma szerint rangso
rolni, hiszen bonyolult összefüggé
sek szerint kerül napirendre egy-egy 
téma, s a távolmaradások oka néha 
örömteli, néha tragikus és váratlan 
esemény. A sajtó mégis ilyenfajta 
mechanikus összehasonlitgatások- 
kal ad gyakorta témát a pletykálko- 
dóknak, a könnyen sértődőknek. 
Tehát semmiképp sem minősítünk, 
csak az együgyű divatot követjük, 
amikor leírjuk, hogy a májusi ülésig a 
legtöbb témát a bizottságok közül a 
Városgazdálkodási és Fejlesztési 
Bizottság tárta a képviselőtestület 
elé, vagy amikor azt állítjuk, hogy a 
megszólaló képviselők közül leg
többször Dr. Gelencsér György (83 
alkalommal), Gara István (64-szer), 
Magyar Károly (58-szor) kérdezett 
vagy válaszolt, illetve mondott véle
ményt valamely kérdésben. A máju
si ülésen az említett bizottság 
különösen aktív volt: többek között 
szóba hozta — a témában illetékes 
polgármesteri hivatali irodával 
egyeztetett előterjesztésben — a 
CSKCS-lakótelepen, a Jókai Mór ut
cában, a tízemeletes házak mögötti 
területen a garázstelkek kialakítható
ságának; a postaépület mellett és a 
Szabadság parkban lévő kisüzletek 
mellett újabb üzletek építéséhez 

szükséges területek kijelölésének 
ötletét. Felvetette, hogy a Jókai Mór 
utca dél-keleti részén kisüzleteket le
hetne építeni, s a Móricz Zsigmond 
utca építését kelet felé folytatni lehet
ne. Több javaslatot tett a bizottság a 
henészi városrészben lakótelkek ki
alakítására.

SPORTEGYESÜLETÜNK SORSA

Ma már tudjuk, hogy megnyerte a 
város focicsapata a megyei bajnok
ságot. Ez az örömhír ráirányíthatja a 
figyelmet az egyesület gondjaira is. 
Simon István sportügyi tanácsnok 
azt a kérdést vetette föl a Képviselő
testületben, hogy az önkormányzat 

szükségesnek tartja -e, hogy a spor
tolók képességeinek megfelelő fenn
tartása legyen a sportegyesületnek, 
s ehhez ad-e elegendő támoga- 
tást.Az eddigiekben a városi tanács, 
majd az önkormányzat — a koráb
ban több, majd egyre kevesebb üze
mi, társadalmi támogatások, 
magánbefizetések kiegészítésére — 
adott pénzt az egyesületnek, az idei 

költségvetésből például 1,3 millió Ft- 
ot.

Simon István tanácsnok úr ismer

tette, hogy a marcali önkormányzat 
2 millió, a csurgói 1,5 millió Ft-ot ad 
hasonló formában sportolóinak. A 
képviselőtestületi döntést júniusi 18-i 
ülésére elnapolta a testület.

KI LESZ A RENDŐRKAPITÁNY
SÁG VEZETŐJE?

Amikor ez a lap az Olvasó elé ke
rül, lehetséges, hogy már eldől ez a 
sok megyében, sok városban vihart 
kavaró kérdés Nagyatádon is.

A Képviselőtestület májusi ülésé
nek zárt tárgyalási szakaszában kér- 
dezte meg Varga Vince 
polgármester a képviselőtársait, 
hogy támogatják-e a megyei rendőr
kapitányság szándékát, amely sze
rint Nagy Lászlót kívánja a 
nagyatádi kapitányság vezetőjéül ki
nevezni.

A Nagyatádi Laphoz az ülés előtt 
eljutott információ szerint ez ügyben 
az MDF országos választmányának 
egyik tagja levélben kereste meg a 
nagyatádi kapitányság működési te
rületén dolgozó polgármestereket, 
ezért a felelős szerkesztő megkér
dezte az egyik ilyen polgármestert, 
hogy miként hatott rá a levél. „Elol
vastam és elvittem azonnal Varga 
Vince polgármesterhez, hiszen őt bí
rálja a politikus.
ö addig nem kapott ilyen levelet." 

Tekintve, hogy a levélben az is sze
repelt, hogy írója semmiképp sem 
akarja befolyásolni a polgármestere
ket álláspontjuk kialakításában, így 
az is szóbakerült, hogy az illető pol
gármester álláspontja megváltozott- 
e a levél hatására.

„Nem, és szerintem a polgármes
terek többsége a megyei rendőrkapi
tány elképzelését fogja támogatni." 
Neki lett igaza, mert amikor Nagya
tádon lezajlott a polgármesterek sza- 
vazatának összeszámolása, 
kiderült, hogy a megjelent polgár
mesterek közül 18-an a megyei ka
pitány döntését támogatták, s csak 
11-en szavaztak ellene.

I. Thess. 5,24.

A nagyatádi református lelkipásztor 
beiktatására szóló meghívón olvas
ható a címbéli Ige. A lelkipásztornak 
néhány évet szolgálnia kell állomás
helyén, mielőtt beiktatják hivatalába. 
Nagyatádon van református gyüle
kezet. 1939-ben kezdték meg itt a 
templomépítést Kós Károly egyik ta
nítványának, a miskolci Szeghalmy 
Bálint építészmérnöknek tervei sze
rint. 1940-ben fejezte be Vogronics 
György kőművesmester a munkála
tokat. Az itt látható korabeli fénykép 
hátoldalán olvasható: „1940. szept. 
11. Kolozsvári bevonulás napján. 
FOTO MENYHÉRT — NAGYATÁD

A tornyot 1945. nagypéntekének 
hajnalán berobbantották a németek, 
hiába könyörgött nékik a sokunk em
lékezetében elevenen élő nagyatádi 
lelkész Kenéz Sándor, aki negyven 
évig volt hűséges lelkipásztora a na
gyatádi gyülekezetnek, öt Kocsev 
Miklós követte a nyolcvanas évek
ben. 1988 augusztusától Cseke 
László a református lelkipásztor.

Mit kíván el
mondani ma
gáról a 
Nagyatádi 
Lap olvasói
nak?

— Édesapám lelkész, édesanyám 
tanítónő volt egy Szatmár megyei pi
ci faluban, Nagyhódoson. Én is ott 
születtem. Az egyetem elvégzése 
után ide hívtak Nagyatádra. Azt 
mondták, hogy itt nagyon sok feladat 
van. Valóságot mondtak.

>4 meghívóból kitűnik, hogy több te
lepülésen is szolgálatot kell teljesíte
nie a nagyatádi lelkésznek.
— Nl alsósegesdi, ötvöskónyi, bol- 
hási gyülekezetek tartoznak hoz
zám. A június 16-án, vasárnap 15 
órakor kezdődő istentiszteleten ők is 
itt lesznek. Együtt adunk hálát a na
gyatádi templom ötvenéves fennál
lásáért, s ekkor iktat be a szolgálatba 
engem Bellái Zoltán esperes úr.

Kiket vár a lelkész úr a szertartás
ra?
—A református hívőket, és mindazo
kat az embereket, bármilyen vallású- 
ak, bármilyen poszton 
cselekszenek, akik lelkűkben és tet
teikben az itteni emberekért élnek. 
Szeretettel várom lelkésztársaimat, 
barátaimat. Az a vágyam, hogy so
káig szolgálhassam gyülekezeteink 
lelki épülését, és ennek a városnak, 
falvainknak békéjét.
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Rekviem egy fasorért ERZSÉBET TÉR

Foto: eM. Soós György

Sok-sok évtizedmúlt elmár, amió
ta az út mellett álltak. Fiatalkorukban 
ökrösszekerek ballagtak el mellet
tük, hol sáros, hol poros úton, és 
gyalogos vándorok pihentek meg 
alattuk az árokparton.

Látták, mikor az utat megépítették, 
és a szekereket felváltották a gépko
csik.

Láttak harckocsikat és halottakat, 
sebesülteket szállító járműveket.

Láttak mezőre induló és munkából 
érkező gépeket.

Sudár koronájukkal messzire lát
tak, és a távolból is lehetett tudni, 
merre kanyarog az út a jegenyék 
sorfala között. Ágaikon sok kismadár 
pihent meg, épített fészket, dalolt és 
nevelt fel új nemzedéket.

Olaszországban jártak 
képviselőink

Amint arról áprilisi számunkban hírt 
adtunk, a Velence közelében lévő 
San Vito város polgármestere április 
végére meghívta képviselőtestüle
tünk küldöttségét egy látogatásra. A 
küldöttséget Hubay Sándor képvise
lő vezette.

Nagyatádi Lap:
Kik vettek részt a látogatáson?

Hubay Sándor:
Dán József és Magyar Károly au

tójával utaztunk, Nagybocskai Ta
más, Dr. Gerencsér György, Dr. 
Horváth Ferenc és Simon István 
képviselőtársakkal. Ausztriából is 
épp akkor volt ott küldöttség, szintén 
az Alpok-Adria együttműködés kere
tében, és szintén a testvérvárosi 
kapcsolatépítés miatt. Pénteken ér
keztünk a polgármester fogadást 
adott tiszteletünkre a Városházán. 
Szombaton elemi iskolát, közgazda
sági technikumot láttuk először, az 
utóbbiban egy idegennyelvi kabinet
foglalkozást néztünk meg. Még déle
lőtt jártunk a kórházban is (ismerik, s 
ezért szeretnének szakmai kapcso
latba is kerülni a mi kórházunkkal). 
Láttunk egy gyógyítva nevelő iskolá
ban munkaterápiás foglalkozásokat, 
majd a sportkombinátban megmu
tatták nemcsak a költségvetésüket, 
hanem az alpinistáiknak épített mes
terséges hegyet, az úszodaépületet 
is.

Nagyatádi Lap:
Milyen a város?

Most holtan hevernek az út 
mentén.
A kipattanó rügyek fanyar illata, 

amely eddig a megújulást adta hírül, 
most az elmúlást jelzi.

A hatalmas törzsek utolsó 
erejükkel 
igyekeznek az új hajtásokat táplálni, 
mintha nem akarnának tudomást 
venni a végről.

Isten veletek jegenyefák!
Elmentetek, hiányoztok.
Fáj.
Emléketeket őrzi a csupas út.
És mi ismét szegényebbek let
tünk 

valamivel.

Horváth Valéria

Hubay Sándor:
Lélekszámát tekintve kisebb Na

gyatádnál, de legalább kétszer akko
rának hat. Egyrészt azért, mert a 
házak zömmel egyemeletesek, 
többszintes épület nincs. Másrészt a 
városközpont kivételével a tágasság 
jellemző. A város nagyon tiszta, szé
pen rendezett. Voltunk egy farmer
gazdaságban, s egy laboratóriumi 
üvegeket gyártó üzemben is. A gyár 
szombaton is üzemelt, igaz embert 
alig láttunk — a termelés automati
zált.

Nagyatádi Lap:
Hogyan alakul a két város kapcso

lata?

Hubay Sándor:
Az olaszok törekvése kettős: sze

retnék, ha a két település polgárai 
között sok partnerkapcsolat létesül
ne, valamint azt is, ha a két polgár
mester megállapodást írna alá a 
testvérvárosi kapcsolatról. Az a 
konkrét javaslatuk, hogy szeptember 
20-ától 22-ig mintegy ötvenfős cso
port jönne Nagyatádra tőlük. Ekkor 
kerülne sor a két polgármester talál
kozására is, az őt kisérő képviselők, 
más közéleti emberek pedig már na
gyatádi polgároknál laknának. A vi- 
szontlátogatásra, s a testvérvárosi 
megállapodás parafálására valószí
nű, hogy a jövő tavasszal San Vito- 
ban kerülne sor, amikor is a 
szeptemberi házigazdák vendéges
kednének Itáliában.

Ahol a bodvicai városrész keleti ol
dalán a Rákóczi út végetér (a Há
romfa, Babócsa felé vezető országút 
nyugatnak, majd mintegy 200 méter 
után ismét délnek veszi útját) a kelet
nyugati útszakasz mellett van egy — 
isteni léptékkel mérve — tenyérnyi 
füves terület. A régi időkben gödrök
kel szabdalt, bokros rész volt itt. A 
hagyomány szerint a gödrök úgy ke
letkeztek, hogy innen hordták az 
asszonyok sikáláshoz az agyagot a 
falusi házak padozatának döngölt 
földjére.

1898-ban orgyilkos kezek által el
hunyt Erzsébet királyné (aki a száj
hagyomány szerint nagyon szerette 
a magyarokat) tragikus halálának 
emlékére sokhelyütt ültettek emlék
fákat. Bodvicán Gubián Lajos tanító 
irányításával a kis térre hat darab 
hárscsemetét ültettek a diákok. Köz
tük volt apám is, aki nekem ezt a 
történetet mesélte. Az „Erzsébet ki
rályné emlékfái" melletti kis teret Er
zsébet térnek keresztelték el. Erről 
hivatalos okmányok ugyan nem 
szólnak, de a régi bodvicai emberek 
ismerték ezt a helyet, amelynek Er
zsébet tér a neve.

A kis csemetéket a diákok ápolták, 
gondozták, de sajnos a teret már 
nem, így az megmaradt továbbra is 
gödrösnek.

Az „Erzsébet királyné fái" szépen 
fejlődtek, s nagy lombozató fáikká 
nőttek. Pihenőhelyet adtak a nagya
tádi piacokra, vásárokra járó falusi
aknak, akik itt fogyasztották el a 
reggelit, tízórait, vagy éppen az ebé
det. Tizenöt-húsz kilométer legya- 
loglása után jólesett egy kis pihenő a 
faluszéli lombok alatt. A bodvicai 
családok nagyrésze még az én gyer
mekkoromban is itt szerezte be a 
hársvirág szükségletét, mindig vi
gyázva a fák épségére, (a hársvirág 
nélkülözhetetlen gyógyszer volt a fa
lusi házaknál: teáknak, borogatásra, 
gőzölésre használták). Egy alkalom
mal gyógynövény-gyűjtő cigányok 
szemet vetettek a hársak bő virágter
mésére, s pár nap alatt úgy megté
pázták a kedves emlékfákat, hogy 
három belepusztult a csonkításba. A 
másik három kiheverte a sebeket, s 
ezek ma is állják az idők viszontag
ságait.

A fák ültetése óta sok évetelt el. 
Változtak a körülmények, változtak a 
szokások is. A lakások padozatának 
sikálása is a múlté lett. A sok konzer- 
vesdoboz, hulladék jól eltüntethető 
volt az Erzsébet téri gödrökben. A 
szemét szaporodott, a füves része
ken halmokban éktelenkedett. Az 
emberek megsokalták a mindjobban 
burjázó szemetelést. Sánta Mária ta
nácstag szervezésével a szemetet 
eltakarították, a gödröket betemet
ték, a bokrokat kivágták. így már 
rendbetarthatóvá, kaszálhatóvá vált 
a terület. A tér hosszában, az árok
szegély mentén társadalmi munká
val betonjárdát építettek.

Közeleg a százéves évforduló az 
Erzsébet téri fák életében, (a meglé
vőket védetté kellene nyilvánítani). 
Új fák bokrok telepítésével, virágok 
ültetésével szebbé lehetne tenni az 
emlékhelyet. Az erre gyakran meg
forduló bodvicaiak, a város lakói, de 
a mind sűrűbben erre utazó turisták 
is szívesebben tekintenének erre a 
kis térre, s talán még meg is állnának 
egy szusszanásnyira.

íme a sok elpusztult bodvicai em
lék közül egy, amely ma is létezik. 
Úgy vélem megérdemelné, hogy 
gondoskodó kezek vegyék birtokba.

Jó lenne ha a százéves évforduló
ra hivatalosan is megkapná a már 
régóta viselt Erzsébet tér nevet.

Ezt a kis megemlékezést a térről 
azért tartottam időszerűnek, mert 
Nagyatád önkormányzata — javas
latunkra —jóváhagyta, hogy ide ke
rüljön a két világháborúban meghalt 
bődvicaiakra emlékező Hősök, Áldo
zatok Emlékoszlopa.

Az emlékmű tervét Horváth Ferenc 
( Nagyatád, Táncsics utcai lakos) 
tervező társadalmi munkában készí
ti. Dán József, a bodvicai-kivadári 
választókörzetben megválasztott 
önkormányzati képviselő felajánlot
ta, hogy az ipari iskola az építőipari 
munkálatokat ugyancsak társad álmi 
munkában elvégzi. Koósz József 
nyugdíjas asztalosmester a sablont 
készíti el. Bodvica lakosságának 
egyharmadát felkérve 40 ezer forint 
felajánlás történt ez ideig.

Ezúton is kérjük mindazon bodvi- 
caiakat, nagyatádiakat, akik kötőd
nek Bodvicához, és azokat a 
vállalatokat, intézményeket is, ame
lyek dolgozóik révén érdekeltek a vá
rosrészben, hogy forintjaikkal 
segítsék e nemes cél megvalósítá
sát. Minden társadalmi és anyagise- 
gtséget előre is megköszönök az 
emlékmű létesítésére alakult bizott
ságnevében. Támogatásokat a Na
gyatádi Takarékszövetkezetnél 
vezetett395-98327-00218sz. szám
lánkra lehet befizetni.

Horváth Ferenc

Óratorony, Nagyatád
A Magyar Építőművészet című fo

lyóirat a Magyar Építőművészek 
Szövetségének igényes kiállítású 
szaklapja. A fenti címen, szép, szí
nes fotókkal jelent meg e lapban a 
„randevú-óra" tervezőjének napló
szerű cikke, amelyből idézünk:

„Az első leutazás. Anyagiak: vá
rosszépítő egyesület pénze (magán
finanszírozás), nem centralizált, nem 
tanácsi a pénzügyi háttér. Termé
szetes módon szabadságtudatom 
fokozottabb volt.

Megrendelők képviselője 2 építész 
volt: a városépítész Hubay Sándor 
és a városszépítő egyesület titkára 
Bodzái Jenő.

Természetes engedékenység, ru
galmas hozzáállás nyilvánult meg a 
megrendelők részéről. Tervezési

A gyakorlások hétköznapokon reggel 6 órakor lesznek a 
Fürdő átriumos, melegvizes medencéjében.

Jelentkezni személyesen a művelődési házban lehet.

Úszótanfolyam felnőtteknek 
hölgyeknek és férfiaknak

A művelődési ház úszótanfolyamot hirdet felnőtteknek.

Mivel kislétszámú — külön férfi és női — csoportokat 
indítunk, a jelentkezéseket azok beérkezésének 
sorrendjében tudjuk elfogadni.

Részletesebb tájékoztatást a 11-497-es telefonon adunk az 
érdeklődőknek.

EZEN A NYÁRON MÁR BIZTOSAN ÚSZNI FOG!

Az itt közölt cikk ismeretében Ko
vács Géza képviselő megkereste 
Kreisz György urat, aki jelenleg a 
Városgazdálkodási Intézmény dol
gozója. Valamikor, a hetvenes évek 
elején — mesélte — Rumi Attila mű
vésztanár mutatta meg a mikei tsz 
raktár mélyén, a gumiabroncsok 
alatt rejtegetett (?) két márványszob
rot. Értékesnek azért tartotta, mert a 
szobrokat az a Zala György készítet
te a milleneumi években, aki sok 
más köztéri szobor között például a 
budapesti Hősök terén álló milleneu
mi szoborcsoportot alkotta, s azért is 
mert ezek a szobrok Ferenc József 
és Erzsébet királynét ábrázolták. A 
szobrok a nagyatádi Költségvetési 
Üzem udvarára kerültek. Az intéz
ményben dolgozó Zavagyil Attila te
lefonon azt az információt adta a 
képviselőnek, hogy utoljára akkor 
látta a királyi párt, amikor az azóta 
nyugállományba vonult Horváth Jó
zsef tisztogatta őket az üzem udva
rán.

Kreisz György ígéretet tett arra, 
hogy utánanéz a szobor hollétének, 
állapotának, s ha minden feltétel 
meglesz rá a mikei önkormányzat 
jóváhagyását kéri ahhoz, hogy a 
szobrok az Erzsébet térre kerülhes
senek — persze, ha ezzel minden 
illetékes, elsősorban a bodvicai pol
gárok, egyetértenek.

szabadságomat konkrétan biztosí
tották. Opust akartam létrehozni, 
nem karácsonyfát.

Meghatározó szellemi alapot Ró
bert Venturi: „összetettség és el
lentmondás az építészetben” és 
Aldo Rossi: „A város építészete, ter
vek, rajzok, írások" — nyújtottak.

Archetípus: torony, óratorony — 
nagy az idő-, tér-és kultúramélysége 
a „toronynak".

...egy ilyen igényű tárgy létrehozá
sára kivitelezőt képtelenség találni, 
éppen ezért az álmok csak akkor 
válhatnak valóra, ha a tervező képes 
ilyen mélységekben szervezni, irá
nyítani és egészen konkrétan fizikai 
munkát végezni.

Polgár Attila tervező

Művelődési Ház
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...„Minden vásárlónak teljen meg a kosara...”

Új bolt Nagyatádon:

„KALMÁR”
Több éve javaslatok, viták özöne 

foglalkozott Nagyatád kereskedel
mével és szolgáltatásával. Ki a cent- 
rum jellegű bevásárlóközpont 
létrehozását, ki a sokszínűbb, kisebb 
kereskedelmi egységek létjogosult
ságát tartotta elsődlegesnek.

A nagyatádi vásártér kínálta a lehe
tőséget a „mini" bevásárlóközpont 
létesítésére. Komplex beruházás 
megvalósítására a volt Városi Taná
csoknak, Városi önkormányzatnak 
és a hagyományos kereskedelmi 
szervezeteknek sem voltak anyagi 
eszközeik.

A vásártér mindezek ellenére be
épül, bővül a kínálat. Életre kel talán 
a konkurrencia.

A nagyatádi lakosság igényli a 
megbízható, viszponylag olcsó, több 
választási lehetőséget adó vásártéri 
üzletsort.

Verseny... Előnyhöz juthatnak akik 
találékonyabbak, hasznosabban 
szolgálhatják Nagyatád érdekét, a 
lakosság szűkülő pénztárcájának kí
mélését.

Igényli az állampolgár a minősé
get. A kevésből selejtet vásárolni fe
lelőtlenség. Főként drágán. Ezért is 
jó dolog, hogy Nagyatád Város ön
kormányzata Városgazdálkodási In

PEDAGÓGUS NAP 1991
a „NAGYATÁD" című helyi lap 1911. április 30-i. 18. számából:

Polgári iskolánk az államosítás küszöbén
Régóta vajúdik polgári iskolánk 

kérdése. 8 évvel ezelőtt társa
dalmunk egy lelkes, a haladásért 
küzdő csapata teremtette meg, min
den külső segítség nélkül, de csak
hamar kiderült, hogy modern iskolát 
fönntartani egy — a társadalom kis 
részéből alakult egyesületnek még 
magas tandíj szedés mellett is lehe
tetlen. Pedig a fő cél minden néposz
tály számára hozzáférhetővé tenni a 
középiskolát pótló polgári iskolát, ez 
pedig csak alacsony tandíj, sőt telje
sen ingyenes oktatás mellett volna 
lehetséges. Ezt megközelítendő, ab
ban a reményben, hogy az iskola 
könnyebben részesül megfelelő ál
lamsegélyben, ha községi kezelés
be megy át, az egyesületi iskola 
községi jellegű lett.

Községivé fejlett iskolánknál azon
ban egyenlőre csak a jelleg változott, 
de nem egyúttal a helyzet is. Szeren
csére iskolánk jó barátai, pártfogói, 
de különösen vármegyénk nemesen 
gondolkodó s városkánk kulturális 
ügyeit melegen pártoló, agilis tanfe
lügyelője, magukévá tették polgári 
iskolánk ügyét, és sikerült olyan ál
lamsegélyt kieszközölniük a vallás- 
és közoktatásügyi minisztériumtól, 
amely a személyi kiadások fedezé
sére egyelőre elegendő volt. De csak 
egyelőre, s csak a személyi kiadások 
fedezésére! De a tanításhoz nem 
csak tanítvány és tanár szükséges, 
hanem kell rendes iskolaépület és 
modern felszerelés, ezek nélkül 
rendszeres tanításról szó sem lehet.

Eddig az idézet. A nyolcvan évvel 

tézménye június 1 -én megnyitotta új, 
vegyes üzletét a vásártéren. Minő
séget, szolid árakat, kulturált szol
gáltatást kínál. A választék sokszínű: 
elektronikai cikkek, berendezések, 
ruházati, papíripari termékek, lakás
felszerelés, műszaki áruk, nyomtat
ványok, háztartási, egészségügyi és 
irodatechnikai felszerelések, stb.

Henger János igazgató az átadás 
alkalmával elmondta, hogy a lakos
sági szolgáltatás színesítéséről, az 
ellátás bővítéséről, munkahely te
remtéséről van szó. Nagyatádon ez 
az első beruházás, amely a „múlt
ban" kezdődött, a jelenben valósult 
meg, s a jövőben érhet be. A kisüzlet 
elnevezése azért is „KALMÁR", 
mert ez az egyik legkorábbi mester
ség. Igen: kerskedni akar a „KAL
MÁR". Mind többek javára!

Varga Vince polgármester avatás
kor mondott véleménye szerint, a 
közismert nehézségek ellenére is 
életképes lehet ez a kezdeménye
zés. Megköszönve a beruházó és 
kivitelezők munkáját, a vásárlóerő 
növekedését kívánta a címben leírt 
szavakkal. Vegyék igénybe a „KAL
MÁR”-! a városban.

Úgy legyen I
K. Gy.

ezelőtti cikket elolvasva felötlik ben
nem a gondolat, hogy 80 év alatt 
nem sikerült megoldani az iskolák 
fenntartásának ügyét. Akkor a köz
ség lakossága nem bírta anyagiak
kal a nagyon jó kezdeményezéssel 
alapított polgári iskola fenntartását, 
pedig látták, hogy a községnek, az 
országnak kiművelt emberfőkre van 
szükség. Ma is anyagi problémát je
lent az iskolák fenntartása, a peda
gógusok anyagi, erkölcsi 
megbecsülése. Esetleg újabb 80 év 
sem elegendő a kérdés megoldásá
ra?

Posta József

így tavaszutón, pedagógus nap 
környékén komoran ünneplő a ki tud
ja hányszor nyolcvanéves kérdés. 
Álljon itt töprengő „ válasz "-ként az 
oktatásigazgatás magyar alapítójá
nak, Eötvös József múltszázadi kul
tuszminiszternek igazsága:

„De tegyük fel, hogy míg ekként 
minden a réginél marad, néptanítóin
kat egyszerre nagy hivatásuknak 
szelleme szállná meg, hogy belátva 
feladatuknak egész fontosságát, 
mostantól azon meggyőződéssel 
dolgoznának annak megoldásán, 
hogy hazájukjövőjén dolgozzanak...

„csak azon nézet változott meg, 
amellyel a tanítónak saját hivatását 
tekinti. Vajon az Hy tanító vezetése 
alatt álló intézet nem változnék-e 
meg tökéletesen már ez által is?"

K. G.

POLGÁRI SÁV — POLGÁRI SÁV

A menekülés nehézségei
k következő beszélgetés mindkét 

résztvevőjét bosszantja az a helyzet, 
amibe került. Nem névtelen levelet 
írnak, de mégis maradjon meg inkog- 
nitójuk — kérik a szerkesztőket.

— Engem mindig zavart a rendet
lenség, a rongálás. Most mégis bün
tetést róttak ki rám szándékos 
parkrongálásért. Kérem, engem ré
góta büntetnek. Tudom is , hogy kik, 
de nem tudom rájuk bizonyítani. 
Ezért van minden. Úgy kezdődött, 
hogy éktelen csörömpölést hallottam 
a játszótér felől. Kimentem, látom 
ám, hogy két suhanc egymáshoz lö
köd két hajóhintát. Rájuk kiáltottam, 
hogy vagy rendesen hintázzanak, 
vagy menjenek el, ne tegyék tönkre 
mégjobban a játékokat. Trágár sza
vakkal kiabáltak vissza. Kergetni 
kezdtem őket, de nem értem utói 
egyiket sem. Azóta büntetnek ők en
gem. Kiszúrják az autóm kerekének 
gumiját, letörik a külső tükrét. De 
nem ám akárhogyan! Precízen le
szerelik, szétbontják alkatrészeire a 
tükröt, leteszik a kocsi mellé, és ott 
tapossák szét az üvegjét. Ha kicse
rélem, újra megteszik.

— Valami varázslatos vonzást 
érezhetnek az üvegek, a tükrök iránt. 
A szoborparkban, az angol szobrász 
tükörlapokkal borított házacskáin is 
mindig ösztetördelik a tükröket. A mi
nap pedig, amikor az Aradi utcában 
jártam, láttam is két srácot akkor, 
amikor az egyik betörte az iskola ab
lakát. Mindegyik farmeröltönyben 
volt, a hosszabbik nadrágja világo
sabb színű. Mentek tovább, mintha 
mi sem történt volna. Aztán mégis 
megfordultak az iskolaudvar köze
pén, majd átkászálódtak a kerítésen, 
s szédelegve a kórház felé vették az 
irányt. Látom ám, hogy a hosszú 
szőkének mindkét tenyeréből folyik a

POLGÁRI SÁV — POLGÁRI SÁV

„Indíts bennünket felelős 
szeretetre”

Nemzetközi esküvő színhelye volt 
június elsején a nagyatádi evangéli
kusok temploma.

Piros köténykében a csöppnyi kis
lány, ingújjban, de csokornyakken
dőben a legényke — szórták a 
kiskosárból a rózsaszirmokat Andre- 
as Hónig német vőlegény és Szabó 
Klára, szabadkai magyar menyasz- 
szony lába elé, amíg bevonult a me
net kis templomunkba. Nagybocskai 
Vilmos tisztelendő úr kétnyelvű szer
tartáson adta össze a fiatalokat.

Regénybe illő, ahogy a két fiatal 
összeismerkedhetett Németország
ban — mondta a tisztelendő.

Van egy bajor iskola, ahová a világ 
minden részéről gyűjtik a tehetsé
ges, magyar nyelven tanulni akaró 
diákokat.

Klára oda járt, s rövidesen a bioló
giai doktori disszertációját védheti 
meg. Andreas is vonzódik a magyar 
kultúrához, hiszen kérte, hogy a 

vér. Tanakodtam magammal, mit te
gyek?! Elfogni? Följelenteni? Ha be
mennek a kórházba, úgy könnyen 
azonosíthatók lesznek... Aztán a 
rendőrségre gondoltam. A tanúsko
dásra. Azonosításra. Egyszóval: me
nekültem. Megüzentem az 
iskolaiaknak, hogy kitörték az ablak
jukat. Mégis furdal a lelkiismeret: fut
ni engedtem a bűnöst, így ez a rossz 
érzés az én büntetésem.

— Engem még kétezer forinttal is 
meg akartak büntetni. Igaz nem a 
suhancok, s nem is közvetlen amiatt, 
amit meséltem, de azért összefügg
nek a dolgok. Csak meg akartam 
lesni, hogy kik rongálják a kocsimat, 
ezért oda álltam vele, ahová az ab
lakból is kilátok. Igenám, de a kocsi 
két kereke így az út és járda közti 
füves földre került. Fagyott volt a 
föld, gondoltam, nem ártok vele. 
Egyszer csak idézést kaptam, kide
rül, hogy lefényképezték a kocsit, s 
meg akarnak bírságolni azért, mert 
parkrongáló vagyok. Mondom a hi
vatalnoknak, hogy a fagyott földben, 
a fűben nem okoztam én semmi ma
radandó kárt, ellenben a teherautók, 
amikkel a költözködők bútorait hord
ják, azok mély gödröt vájnak a tava
szi földben. Sőt a szennyvízvezeték 
fölötti betonlapokat is beszakították. 
Az tényleg látható kár. Azt mondta 
erre a hivatalnok, ha meglátszik a 
nyom, akkor szándékos parkrongá
lás, ha nem látszik meg, akkor csak 
parkrongálás. Mondtam a hivatal
noknak, jöjjön ki, nézze meg, hogy 
mivel van probléma, s ahhoz képest 
mekkora az én téli bűnöm. Nem jött. 
Két mankón támaszkodik ma az ügy
intézés: egyik a foto, másik a jogsza
bály...

szertartás végén nemzeti himnu
szunkat énekeljük.

Nagybocskai úr elismerő fejbólin- 
tással nyugtázta, amikor Andreas a 
németül feltett kérdésekre nagyon 
szép magyar kiejtéssel tette le há
zassági fogadalmát. Hétágra sütött a 
nyáreleji nap, amikor a templom 
előtti kis ligetecskében sorra gratu
lált az ifjú párnak a soknemzetiségű 
násznép, közöttük városunk polgár
mestere is. Hogy miért épp Nagyatá
don volt az esküvő?

„Nagyatád olyan hely, ahol az em
bernek batrátai vannak" — jut 
eszembe Hajdú Gabriella, egykori 
klubvezető története arról, hogy mi
ért is jött városunkba ápolónőnek. 
Szabó Klára barátnője óvónő a Sza
badság parki óvódéban. Jobb tehát 
barátaim, ha derűs belenyugvással 
tudomásul vesszük, hogy a kapcso
latok a földön, a házasságok az ég
ben köttetnek. K. G.

FERDINANDY 
-SZTORI

Az Ünnepi Könyvhét Nagyatádon 
hét nap helyett hét óráig tartott 1991 - 
ben. A könyvkereskedők ugyanis 
nemcsak az ünnepi könyvheti köny
veket nem rendelték meg, de semmi
lyen könyvheti programot sem 
szerveztek a városban. Szóvá is tet
te a magyar könyvkiadás és a nagya
tádi újságírás nagy barátja, a biró úr 
— a helyi könyvesboltban is, szer
kesztőségünkben is —, hogy illetlen 
intézkedés a fogyasztási szövetke
zettől az olyan, amely miatt a még 
meglévő könyvbarátok elesnek az 
ünnepi könyvheti kedvezményes 
könyvvásárlás, az erre az alkalomra 
megjelenő kispéldányszámú köny
vek megvételének lehetőségétől Na
gyatádon.

így a Könyvhét ünnepe 30-án 17 
órakor a városi könyvtárban kezdő
dött Ferdinandy György íróval való 
találkozással, s 30-án éjfélkor be is 
fejeződött a Park Étteremben, az író
tól való elbúcsúzással. Ferdinandy 
úr még decemberig puerto-ricói 
egyetemi tanár, a nyugati civilizáció 
című tantárgy oktatója, a jövő febru
ártól viszont Pécsett szándékozik ta- 
nítani. Ezt még az író-olvasó 
találkozón mondta, de azt, hogy mi
ként találkozott János Károly spa
nyol királlyal, azt már vacsora után 
mesélte. A velővel töltött palacsintá
hoz a puerto-ricói fehér, a nagyatádi 
vendéglátók vörös bort kortyolgat
tak, tehát politizáltak. A nagyatádiak 
nehéz, testes, reményvesztett só
hajtásokat öblintettek le a fanyar ital
lal, a derűs idegen pedig franciás 
könnyedségű történeteit oldotta to
vább a jóízű nedűvel. „Gyors ez a 
változás Magyarországon... Habs
burg Ottó megmondta, hogy az volna 
jó, ha követnénk a spanyol példát..." 
Nos, ekkor siklott a társaságba arisz
tokrata eleganciájával Juan Carlos. 
„Éppen a besan^oni diákkapcsola
taink miatt jártam Európában, amikor 
egy puerto-ricói újságíró meghívójá
val bejutottam a spanyol király sajtó
tájékoztatójára. Egy nagy csapat 
spanyol újságíróval és a királlyal 
egyszerre érkeztünk a bejárathoz. 
Az újságírók előre akarták engedni 
az uralkodót, ő pedig a vendégeit 
tessékelte befelé. Mivel a kölcsönös 
udvariaskodás miatt csak az idő 
ment, de ember egy sem, felemelte 
a hangját János Károly: Aki utolsó
nak megy be, az b..il Erre aztán a 
sok spanyol egymást taposva tüle
kedett befelé. Kerten maradtunk a 
királlyal: Ugye ön nem spanyol, 
mondta, s egymás mellett, egyvonal- 
ban léptünk a terembe. Vagány em
ber a spanyol király."

K. G.

Sátorkölcsönzés

A művelődési 
házban 

kétszemélyes 
sátrak 

kölcsönözhetők.

Érdeklődni a
11-497-es telefonon 

lehet.
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Közöljük, hogy 

TERSZTYÁNSZKY GÉZA 
elhunyt dohánytermelési 

felügyelő lelki üdvéért 1991. 
június 17-én, hétfőn délután fél 

hatkor mutatunk be szentmisét a 
kisatádi kápolnában

[ APRÓHIRDETÉS
BILI A RD ASZTALOK mogrendelhatöek Nagytádon a 
Rózsafából (Bakegér) Kisvendéglőben, a Nagyatád 
11 -278-as telefonon.

5 mbessége*, fél éves Csepel Metró női kerékpár áron 
alul sürgősen eladó Cím a szerkesztőségben

Nagyatádon 66 m’-es, OTP-s, 1+2 félszobás, teher
mentes lakás 1.300.000.— Ft-ért eladó. Érdeklődni: 
Hunyadi u. 4. A. 1/5. hétvégén 17 óra után.

Eladó Lábodon a Kossuth u. 84. sz. alatti 3 szobás 
családi ház. Érdeklődni: Nagyatád, Aradi u. 13.11/1.17 
óra után.

Kezdőknek (ált. iskolásoknak) német nyelvoktatást 
vállalok. Nagyatád, Jókai u. 5. fsz76.

ELADÓ 2 szobás 53 rrf lakás Nagyatád. Kossuth u. 
1/a. 11/1. Irányár: 1.250.000 Ft Érdeklődni napközben a 
11 -059-es telefonon lehet.

ELADÓ 2 szobás 50 m* lakás Nagyatád. Kossuth u. 
3,b IV/11. Irányár: 1.150.000 Ft. Érdeklődni n^köz
ben a 11 -059-es telefonon lehet.

Nagyatádon 57 m’ es gázfűtéses 1+2félszobás lakás 
eladó. Érdeklődni: Kiszely u. 8. c. fsz. 1. este.
Tel.: (83) 11-333

ZSUK 06-os egy éves, karambolos eladó. Érdeklődni: 
OMEGA GMK Nagyatád. Zrínyi u. 20. Tel.: 12-273

„Horizont" ifjúsági bútor eladó. Érdeklődni: Nagyatád 
Kiszely u. 8. B. III/9. vagy napközben a 11-497-es 
telefonon.

A Faszobrász Alkotótelep pihenőházába 
idényjellegű munkára gazdaasszonyt ke
resünk. Érdeklődni a művelődési házban 
személyesen, vagy a 11-497-es telefo
non lehet.

MIT AKAR A 
MAGYARORSZÁGI 

SZOCIÁLDEMOKRATA 
PÁRT?

A magyar nemzet felemelkedését! 
Katonai tömbökőnn kívül álló semle
ges, független , demokratikus Ma
gyarországot! Felzárkózást 
Európához, az emberi jogok szabad 
érvényesülését! Nyugat-európai min
tájú, sok országban már létező, meg
valósult, bizonyított polgári szociális 
jólétet, demokráciát! Többpártrend
szerű parlamentet, jóléti társadalmat! 
A főmunkaidő becsületének helyreál
lítását! 8 órai munkával biztos megél
hetést a dolgozóknak! 
Létbiztonságot, munkát-kenyeret! Er
kölcsi megújulást a társadalmi élet 
minden területén! Az ifjúságnak a biz
tos otthonteremtés lehetőségét!
A nyugdíjasoknak nyugdíjuk értékál
landósága megteremtését! Egy élet 
becsületes munkája után ne nyomo
rogjon senki sem hazánkban, mint ma 
sokan!!!
Az MSZDP polgári szociális, nem 
marxista párt!!! Elvet minden diktatú
rát úgy jobbról mint balról! Elveti a 
dogmává merevített bolsevik világné
zetet!!!
JÖJJÖN KÖZÉNK A 100 ÉVES SZO- 
CIÁLDEMOKRARATA PÁRTBA!!! 
HÍVJUK! VÁRJUK!

HONFITÁRSAKI MUNKÁSOKI 
DOLGOZÓK! ALKALMAZOTTAK!
Miért hallgattok? Miért nem beszél
tek? Nincs véleményetek? Féltek? 
Olyan jól éltek, hogy nincs mondani
valótok sorsotokról, életetekről? Nem 
ért sérelem benneteket az elmúlt év
tizedekben? Nem érzitek, hogy rab
szolgává tett, kizsákmányolt a 
HATALOM benneteket? Segíteni sze
retnénk gondjaitokon, ezért kiváncsi
ak vagyunk, hogyan gondolkodtok 
Hazánk jelenéről, jövőjéről, közös 
sorsunkról! Mi szót akarunk érteni ve
letek!!! Valljuk, hogy e hazában nem 
lehet nélkületek politizálni, új társada
lmat teremteni! Jöjjetek, mondjátok el, 
hogy kívántok élni, mi fáj, mi izgat 
benneteket! A pártról az érdeklődők
nek felvilágosítást ad Dergez László 
az MSZDP országos vezetőségének 
tagja.
7500 Nagyatád, Táncsics M. u. 29. 
Tel.: (83) 12-292.

Az 524. sz. Kereskedelmi Szakközépiskola

Nagyatád, Baross u. 6.

1991. szeptember 1-től

alkalmaz

3 fő kazánfűtőt
vegyestüzelésű kazánokhoz.

Feltétel:
Kazánfűtői vizsga és vasipari 
szakmai végzettség (villanyszerelő, 
vízvezetékszerelő, lakatos)

Fizetés: Megegyezés szerint.

A jelentkezést írásban kérjük a fenti címre

1991. július 31-ig.

Munkahelykínálat — féláru hirdetés

NAGYATÁDON A « 
RÓZSAFABOT 
VENDÉGLŐ (Bakegér) J 
különtermében a 

„BATÉI
CSONTKOVÁCS”
megkezdi rendelését (kellő számú 
jelentkező esetén többször is ren
del). Első rendelés: Június 22-én 
13—17 óra között. Érdeklődni: sze
mélyesen vagy telefonon Boros 
Lászlónénál (hétköznap 8-13 óra 
között a 11-278-as telefonon, 13,30 
után az új strand büféjében lehet).

FÓRUM A VÁROS 
KULTÚRÁJÁRÓL

A Nagyatádi Művelődési 
Házban 

1991. június 17-én hétfőn 
19 órai kezdettel

Minden érdeklődőt vár, 
véleményére Igényt tart a 

művelődési ház vezetése és 
az önkormányzat kultúrális, 

művészeti és sajtóügyi 
tanácsnoka.

Azoknak akik már nem kezdők

BESZÉDCENTRIKUS, KISCSOPORTOS 
INTENZÍV
német nyelvtanfolyam indul
július 15-től 26-ig.

Jelentkezés és további felvilágosítás 20 óra után a (83) 11-408-as telefonon, 
Jáger Orsolyánál.

Előleg befizetése nélkül
■

HITELRE IS VÁSÁROLHAT :
■
■

— a munkahelye által kitöltött kölcsönigénylő lappal — ■
■ 

Japán elektronikai termékeket
• 

Nagyatádon a művelődési házban *
június 19-én és 20-án reggel 8-tól 20 óráig Z

■
Kínálatunk: telvíziók (25800. Ft — 37900. Ft) videomagnó, kamera, Z

music-center, rádiómagnó, autórádió, satellit műholdvevő, háztartási gépek ; 
(vasaló, mixer, olaj- és mikrosütő, robotgép, gyümölcs-centrifuga, hajszárító, • 

hajsütő) •
Vásárlóink között kisorsolunk 1 kétnapos tarvisiói utat! ■■

Kedvező árak, kiváló minőség ■
NÍVÓ Elektronikai B. T. Keszthely •

Megalakulóban a munkanélküliek „Érdekvédelmi Szövetsége "

A jogszabályokba ütköző felmondások, elbocsátások napirenden 
vannak. A lappangó munkanélküliség kezd veszélyessó válni, viszont 
a munkavállalóknak nincs megfelelő érdekvédelmi szervezetűk.

Az ÉRDEKVÉDELMI SZÖVETSÉG tervei szerint az előkészítő bizott
ság rövidesen közgyűlést hiv össze, ahol megválasztanánk a vezetősé
get, majd bejegyeztetnénk a SZÖVETSÉGET. A vezetőség létrehozna 
egy jogi bizottságot, amely társadalmi munkában, jogi eszközökké/ 
támogatná a szervezet munkáját. Megszerveznénk a szakmai szekció
kat, a szekciók pedig a saját tagjaiból választanának vezetőt.

KÉRJÜK azokat az alkalmazotti, közalkalmazotti, műszaki, ipari, ke
reskedelmi, mezőgazdasági és egyéb MUNKANÉLKÜLIEKET, akik a 
szervezet munkájában részt kívánnak venni, ezen szándékukat 
DERGEZ LÁSZLÓNÁL, 7500 NAGYATÁD, Táncsics M. u. 29. 
Telefon: (83) 12-292 bejelenteni szíveskedjenek.

 — —— 

Kedves Olvasó! ►
» SOLSVfl CLWS ‘E,qiy,£S!ÜC‘Z(Iis a

IdVP nevében ajánljuk, hogyfizessen
elő a 'f&gySlTA'DI LXPra. Aki június 30-ig előfizet 

178.— ft-ot, az 1992. áprilisi lapszámig minden 
számot megkapja, továbbá 1 db belépőjegyet a 

‘DÍXlLXMp 1991. szeptember 16-i,
Motel Solar-beli koncertjére.

I___________ ___ _______________ ________J

Az 1990-es választásokon a mi 
körzetünkben is jelöltet állított a Vál
lalkozók Pártja. A helyieket Horváth 
István szervezte, képviselte is őket a 
külömböző tárgyalásokon. Az őszi 
helyhatósági választásokon nem ért 
el sikert ez a párt, s azóta nevet is 
változtatott: a LIBERÁLIS POLGÁRI 
SZÖVETSÉG helyi elnökének Boros 
László vendéglő-tulajdonost válasz
totta meg. A városi képviselőtestület 
májusi ülésén foglalkozott a helyi 
adók kivetésének kérdésével. Boros 
úr készségesen nyilatkozott a vállal
kozók álláspontjáról lapunknak:

Az iparűzési adó kivetésével 
egyetértenek a nagyatádi vállalko
zók, de az alkalmazottak száma után 
képzett adót ,,fejpénz"-nek tartják, 
tiltakozni kívánnak a kivetés ellen. 
Most a „megtermelt" 100-Ft-omból 
20 Ft marad meg nekem a további 
működésre. Ebből kell majd az adót 
fizetnem. Árat emelni pedig ma már 
nem szabad, mert az emberek így is 
a tűréshatáron vannak. Az adónak 
pedig szükségszerű vonzata lenne 
az áremelés. A víz-, gáz- és egyéb 
energia-áremelés az ősztől fojtogat
ni fog minket. Ha tönkremennek a 
vállalkozók, nem lesz aki adót fizes
sen a városnak.

Nagyatádi Lap: Igenám, de ha 
nincs elegendő helyi adó bevétel, mi
ből segítheti az egyes vállalkozókat 
a bevallott szándéka szerint vállalko
zásbarát önkormányzat?

Boros László: Nem vagyunk adó
ellenesek. Mindent megteszünk a 
városért, de abban bízunk, hogy a 
Képviselőtestület is tisztában van a 
vállalkozók nehéz helyzetével.

Nagyatádi Lap: Melyek a legége
tőbb problémái a vállalkozóknak a 
városban?

Boros László: Engem a nagyatádi 
kereskedők is elnökké választottak, 

FELHÍVÁS A MUNKANÉLKÜLIEKHEZ

s közülük a Szabadság parki bazár
soron dolgozók azt vetették föl, hogy 
vagy ne legyen vállalkozói adó, vagy 
az önkormányzat és a rendőrség 
szüntesse meg a hétvégenkénti 
„KGST-PIACOT" a Szabadság 
parknál. Lehet, hogy bevételt jelent a 
városnak, az idegenek helypénze, 
de így a kereskedők nem jutnak ak
kora bevételhez, hogy adót fizethes
senek. Tudjuk, hogy sokan csak a 
KGST-PIACON képesek vásárolni, 
de havi egy ilyen lehetőség elég vol
na. A helypénz és a vállalkozói adó 
nem lehet azonos értékű a város 
számára, sőt a kereskedőink úgy ér
zik, hogy tőlük szigorúbban követeli 
meg a származási bizonyítványt az 
egyes árukra a Polgármesteri Hiva
tal, mint az idegenektől.

Nagyatádi Lap: A képviselőtestü
leti ülésen elhangzott, hogy az adó
kivetési elképzeléseket nem 
lehetséges társadalmi vitára bocsá
tani, de érdekegyeztetésre szükség 
van. Kinek kellene egy ilyen érdeke
gyeztető tanácsban benne lenni a 
LIBERÁLIS POLGÁRI SZÖVET
SÉG nagyatádi elnöke szerint?

Boros László: Úgy tapasztaltam, 
hogy a Képviselőtestületben Magyar 
Károly és Dr. Horváth Ferenc látja 
leginkább a vállalkozók problémáit. 
A polgármesteri Hivatal Közigazga
tási Irodájának mindenképp jelen 
kellene lenni, továbbá olyan vállalko
zóknak, mint Pruneán László, Varjas 
Lajos, Novics József, Lőrincz József, 
Füle Tibor, Latin Sándor, Bárdi Mi
hály, Kámán László, Kávás Lajos...

A beszélgetésben az is felvetődött, 
hogy az érdekegyeztetés során meg 
kell ismerni a nagyvállalatok állás
pontját is, a szakszervezetek és más 
érdekképviseleti szervek vélemé
nyét is.
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Két hét BE6ANCONBAN
Kedd, reggel, nyolc óra.
Esős, szeles reggel. A gyerekek 

már várnak. „Ági nénil — ront nekem 
Varga Ildi — otthon pánik van, mert 
a fiúk egy részéről nem tudnak sem
mit. A szülők egymáshoz telefon
álgatnak.”

Kiderül, hogy a fiúk fele tényleg 
nem telefonált haza, ök nem is nyug
talanok, hiszen kitűnően érzik magu
kat. Alfa parancs: „este telefonálás!** 
A második nap óráin már oldottabb a 
hangulat. Az egyik csoport a nyelvi 
laborban dolgozik, a másik tante
remben. Az órák végén jókedvűen, 
de kicsit fáradtan vesznek körül a 
gyerekek. Nem győzöm hallgatni 
őket: ki mit vacsorázott, hogyan zaj
lik a reggel a családoknál; szomszé- 
doltak, barátokat látogattak meg. 
Nincs sok idő: rohanás ebédelni!

A középkori városon vágunk ke
resztül, egy hatalmas szállítási válla
lat, a „Monts Jura" önkiszolgáló 
étkezdéjében ebédelünk. Deák ta
nár úr lemaradt a fiúkkal filmezni. 
Kisebb csapat keresésükre indul, 
míg mi sorban állunk. Sofőrök, irodai 
dolgozók, nyugdíjasok járnak ide 
ebédelni. A kiszolgálás gyors, nagy 
a tisztaság. Én melléfogok a bárány
sülttel, de a saláták, sajtok, a desz- 
szert, a gyümölcs bőven kárpótól.

Az idő könyörtelen. Szaladunk a 
parkolóig. André csatlakozik hoz
zánk. Délelőtt vidéki iskolában tartott 
konzultációt tanároknak, igazgatók
nak arról, hogyan is lehetne a sikeres 
érettségit tevők számát növelni. Itt is 
a differenciálás, a lemaradókkal való 
egyéni foglalkozás kerül előtérbe. Ki
csit dühös, passzívnak találja a taná
rokat: „Csinálnak valamit azon kívül, 
hogy órára járnak? Nem írnak tan
könyvet, nem festenek, nem írnak, 
nem sportolnak, nem csinálnak szín
házat! Nem kreatívak."

André 52 éves matematika tanár. 
Nagyon szigorú, de ifjúságpárti.

Június első szombatján zajlott le 
az új strand 50 méteres medencéjé
ben a helyi általános iskolások úszó
versenye. A felsőtagozatosok két 
úszásnemben versengtek. A Polgár
mesteri Hivatal szervezésében az 1. 
sz. általános iskolából 11, a 2. sz. 
iskolából 12, a Babay József Általá
nos Iskolából 14 gyermek indúlt.

A győztesek:
8. oszt, fiú, mellúszás:
Hajdú Attila (2. sz. isk) 
fiú, gyorsúszás:
Hajdú Attila
leány mellúszás:
Molnár Patrícia (2. sz. isk)
leány gyorsúszás:
Kovács Eszter (2. sz. isk.)
7. oszt, fiú, mellúszás:
Jüngling Ádám (2. sz. isk.)
fiú, gyorsúszás:
Szász András (2. sz. isk.)
lány mellúszás:
Balázs Mónika (2. sz. isk.)
lány gyorsúszás:
Gottvald Ágnes (Babay)
6. oszt, fiú, mellúszás:
Ifi Norbert (2. sz. isk.)
fiú, gyorsúszás:
Kurják Péter (1. sz. isk.) 
leány mellúszás:

III. rész

Gyors gondolkodású, rendkívül tájé
kozott, nagyon olvasott ember. Nin
csenek üresjáratok az életében. 
CSELEKEDNI — ez az éltető eleme. 
Szeretem, ahogy Malraux-ról Ca- 
mus-ről, az íróról beszél. Még nem 
volt alkalmam Németh Lászlóról, 
Illyésről magyar matematika tanárral 
beszélgetni...

Indulás a busszal. Sochaux/Mont- 
béliard Peugeot művek. Az utazás 
elcsendesiti a csoportot. Pihenésre, 
elmélázásra meditálásra jó ez az egy 
óra. Senkiföldje területeket keres a 
szem. Sehol nem látok lekaszálat- 
lan, elszáradt gaztengert. Lassan 
elénk tárul a város, amely a béllé- 
époque technikai forradalmának kö
szönheti mai sikerét. Szigorúan 
szervezett ipari táj. Az autóbusz be
hajt Peugeot városba. Mert ez egy 
város a városban. 275 hektáron 
23800 ember dolgozik. Naponta 
1880 autót gyártanak — ezekkel az 
adatokkal fogad kísérőnk, egy fiatal 
és kedves, de tartózkodóan viselke
dő hölgy.

A karosszéria-üzembe vezet ben
nünket. óriási zaj, hatalmas gépek 
(német-amerikai gyártmányú) acél
lemezekből préselik a karosszéria 
elemeit. Néhány műveletet robotok 
végeznek. A rend és tisztaság a 
gyárváros útjaihoz, tereihez hason
lóan imponáló. A zaj számomra 
elviselhetetlen. Inkább egy diákzsi
bongó napi 8 órán át! A következő 
üzemrész lebilincselő. A festés. Az 
épület kívülről színes konténerépü
let, belülről laboratórium. A festő 
gépszalagot üvegfal választja el a 
lépcsőháztól és az emeletenként is
métlődő galériáktól. A munkát robo
tok végzik. Villámgyorsan mozgó 
fémkarok nyúlkálnak a karosszérián 
kívül-belül. Csak a szalag elején és 
végén látunk 2-2 munkásembert, 
akik a korrekciót végzik el. Először

SPORTHÍREK
Papp Bibor (1. sz. isk.) 
leány gyorsúszás: 
Major Rita (Babay) 
5. oszt, fiú, mellúszás: 
Szász Mihály (2. sz. isk.) 
fiú, gyorsúszás: 
Szász Mihály 
leány mellúszás: 
Széchenyi Anikó (Babay)

Kaposváron rendezték meg az 5-6. 
osztályosok négypróba atlétika baj
nokságának megyei döntőjét. A na
gyatádi 2. sz. általános iskola 
fiúcsapata új megyei csúccsal győ
zött: (tagjai: Berecz Tamás, Rákóczi 
András, Czibula Tamás, Ifi Norbert, 
Németh Ferenc, Tompa Richárd.) A 
sikeres szereplés alapján az orszá
gos versenyre utazó megyei váloga
tottba Berecz, Gulyás, Kiss Orsolya, 
Cibula, Németh Ferenc került. Egyé
ni 1500 m-es futásban Gulyás Ger
gely, a nagyatádi 2. sz. ált. iskola 
tanulója győzött.

A nagyatádi Babay József Általá
nos Iskolában rendezték meg a BÉ
KE KUPA fiú kézilabda tornát. Az 
5-6. osztályosok versenyén a nagya
tádi 2. sz. iskola győzött Berzence, 
Csurgó és a Babay iskola csapata 
előtt.

járok autógyárban. A gyerekeket ne
héz továbbcsábítani. Leköti őket a 
látvány együttese: kitűnő munka
szervezés, rend, patyolat tisztaság, 
magas technikai, technológiai szín
vonal, munkafegyelem. Vajon ná
lunk egy Rába, Csepel művek milyen 
szervezettségű? — Leszoktunk az 
üzemlátogatásról... Már is üvegfal 
mögött éreztem magam, diákként. A 
mai generációt már úgy elkényeztet
tük, hogy eszébe sem jut követelni a 
jogait...

A következő üzemcsarnokban 
olyan robotokat látunk, amik az ed
dig látottakat is felülmúlják. A szélvé
dő üvegeket tapadó korongokkal 
ellátott robotok emelik fel a készlet
ből, a szalagon megérkezik az autó, 
a robotok az elhelyezkedő két nyílás 
fölé emelik az üvegeket, majd pró
bálkoznak. Valahol az agynak jelez
nek, hogy MOST, és az üveg a 
helyén van.

C’ est impressionantat!? — ismeri 
el, és kérdezi is André. A gyerekeket 
figyeli. A látvány mindenkit a szalag
hoz cövekel. „Már tegnap is jó véle
ményt hallottam a fogadáson való 
viselkedésükről — folytatja hango
san mondandóját, és a gyerekek felé 
int a fejével —, de ezt az érdeklődést, 
kiegyensúlyozott magatartást nem 
feltételeztem róluk." Elnyelem az el
ismerést, s már a következő csar
nokban a karosszéria belső 
öltöztetését nézhetjük a szalagon. 
Sehol ácsorgó ember. Betanult, gya
korlott mozdulatok, és a biztonsági 
öv a helyén, a szőnyeg alatt filc, s 
csupa olyan apróságok, amit a hoz
zám hasonló halandó egy autóban 
nem lát, vagy nem lát meg. A mű
szerfalat is robotok helyezik el. Érzé
kelhető, ahogy a csavarokat is 
behajtják a furatba. Et a technológia 
valóban lenyűgöző számunkra! No, 
de hátra van még a múzeum! Az 
autóimádók számára az maga a 
szentély.

A nagyatádi Ady Endre Gimnázium 
4. osztályos tanulója KREISZ 
GYÖRGY részt vett az országos kö
zépiskolai atlétika verseny döntőjén 
a 100 méteres síkfutásban. A 30 in
duló közül a középmezőnyben vég
zett, futamában a 3. lett. Edzője: 
Ludán János testnevelő tanár.

Nagyatádon májusban megrende
zett megyei triatlon diákolimpián el
ért eredménye figyelembe vételével 
Soós Olivér és Horváth Helga 
meghívást kapott az országos triat
lon döntőre. Mindketten a nagyatádi 
gimnázium tanulói.

Kaposváron rendzete meg a So
mogy megyei Labdarúgó Szövetség 
az ÁVAR KUPA megyei serdülő 
labdarúgó torna döntőjét. Nagyatá
dot az 5-6. és 7. osztályosok területi 
válogatott labdarúgó csapata képvi
selte. A megyei döntőn mindkét csa
pat 2. helyezést ért el 
korosztályában.

Jók: Zsobrák, Kakuszi, Berkics, 
Tátrai, Nagyatádról,

Király Taranyból.

A 7. osztályosok csapatát
Vargovlcs István, az 5-6. osztá

lyosokét Szakály Gyula készítette 
fel a versenyre.
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Deák Zoltán rajza

A Kiállításrendezők törekedtek is a 
különös hangulat kialakítására. A 
TÁRGYAK koncentrikus félkörökben 
elhelyezve. Pillanatok alatt kiderül a 
látogató számára, hogyan vált a 
francia forradalom után a kávédará
lót előállító családi vállalkozásból 
először fémrugókat, kéziszerszámo
kat (1810), majd kerékpárt és gőz
hajtású triciklit (1889), végül 
autómobilt (1891) gyártó világcég. 
Az első modellek mint egy-egy gyö
nyörű műtárgy hatnak, de a legutolsó 
versenyautó-típusok is — lenyűgöző 
vonalvezetésükkel. Mindegyik: elér
hetetlen álom..

Egy rövidfilm, a süppedő fotelekkel 
berendezett vetítőteremben. A Pa- 
ris-Dakar verseny, ahol a Peugeot a 
legjobb. Calvet úr, a Társaság jelen
legi tulajdonosa sokat áldoz a sport
ra. Búcsúzóul idegenvezetőnk 
megajándékoz valamennyiünket 
egy-egy kis oroszlánnal. A Peugeot 
megőrizte ezt a jelképet, mely elle
náll az időnek, állandóan képes 
megújulni, piacon maradni...

Kellemes fáradtság tölt el minden
kit. A szülők várják a gyerekeket, s 
mi Jánossal, Orsival Marcelint, a 
szervezet titkárát. Vacsorára hívott 
bennünket, egy a XVI. századból va
ló őrtoronyban elhelyezett étterem
be. A tulajdonosnő az ajtóban fogad 
bennünket. Boltíves, vaskos falak, 
mégis otthonos, meleg hangulat. A 
pincérnők hosszú, színes selyem ru
hákban (csipkével), állógallérral Be- 
sanqon spanyol-birtok múltját idézik. 
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Marcelin a családjával lát vendégül. 
Emanuelle lánya biológiát, Jerőme 
fia történelmet tanul az egyetemen, 
mellesleg disc-jockey, ami a szülő
ket rémületben tartja. Különösen Au- 
lette a mama aggódik, aki szintén 
történelem tanár, s jobban szeretné, 
ha a fiú először diplomát szerezne... 
A tálak, tányérok is a spanyol kort 
Idézik festett díszeikkel, méreteikkel. 
A vacsora kitűnő és hosszadalmas. 
Tizenegyet üt az óra, mire az asztal
tól felállunk. Orsi omladozik a fárad
ságtól, de még megérti Jerőme és 
apja könnyű évődését. Marcelin au
tójától nem messze éjszakai pillan
gók tartanak felvonulást.

Orsi pillanatok alatt mélyen szu
szog, én nem tudok elaludni. Bekap
csolom a tv-t. Ginsberg emlékműsor. 
Nálunk csak egy rövidhír adta tud
tunkra, hogy a francia sanzon egyik 
királya elment. Micsoda változást je
lentenek a „Viaszbabához" képest 
azok a dalok, amelyeket az elmúlt 
években írt és énekelt! Ez az ember, 
aki annyira tiltakozott a sanzon ellen, 
azt nyújtva, életében klasszikussá 
vált. Á franciák tiltakoznak a szenti- 
mentalizmus ellen, s dalaikból a túl
fűtött, de visszafogott érzelem árad 
felénk. Ginsberg, ez a nagy lázadó 
pedig: sír a koncerten. Prévert-re 
gondolok. József Attila mellett ő írta 
a XX. század legszebb verseit. Az 
ember legrejtettebb lényegéről, a lei
kéről... A versek ringatnak álomba.

Büttnerné Bódy Ágnes
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Munka nélkül

1-2. oldalon

Önkormányzati 
tudósítások 
2,4,6. oldalon

I. évfolyam 4. szám 18 Ft 1991. július
Kik élnek az 

Almáskertben?
5-6. oldalon

RÉM
VAGY 

PAPÍRSÁRKÁNY?
Beszélgetés a nagyatádi 

munkanélküliségről 
Némethné Perger Erzsébettel

HEL YÜNK A 
MEGYÉBEN

k májusi statisztika szerint 
Nagyatádon és környékén ke
vesebb a regisztrált munka
nélküli, mint Tabon, 
Marcaliban, Csurgón vagy 
Barcson. Ezeken a helyeken 
már 5 % feletti a munkanélkü
liek aránya az aktív keresők
höz viszonyítva. A nyári 
munka lehetőség miatt a Bala- 
ton-parton elvileg mindenki 
munkához jut.

Péntek délután fél kettő. Június 21. 
Körülbelül ilyenkor jut a legkevesebb 
idő az álmokra, s a legtöbb a munká
ra. A munkaközvetítők nagyatádiiro
daházában az ügyfélfogadási idő 12 
órakor fejeződött be. Az ajtó nyitva. 
A folyosón 8—10 ember. Férfiak, 
nők vegyesen. Az ajtókon sárga táb
lácskák A KIRENDEL TSÉGVEZE- 
TO felinkatu mögött nemcsak 
Némethné Perger Erzsébet, hanem 
egy két beosztottja társaságában 
egy fiatalasszony, karján csecsemő
vel. „A legfiatalabb ügyfél"—mutat
ják be a babát. Fanyarkás mosoly az 
arcokon. Amikor magunkra mara
dunk. a kirendeltség vezető először a 
hivatalát mutatja be:

— A mi nevünk: Somogy megyei 
Munkaügyi Központ Nagyatádi Ki
rendeltsége. Négyen dolgozunk itt 
az új telephelyen: a Kiszely utca 7. 
szám alatt (a Széchenyi téri park ke
leti szélén, a déli irányba nyíló utca 
földszintes házában). Levélben a 43- 
as postafiókon, telefonon a (83) 11- 
511-es számon találnak meg 
bennünket. Az ügyfélfogadási idő a 
megye összes munkaügyi központ
jához hasonlóan: hétfőn, szerdán 
8—12 és 13—16, kedden és pénte
ken 8—12 óra közt van. Egyéb idő
ben intézzük a gépi 
adatfeldolgozást. A gép megköveteli

Foto: eM Soós György

a pontos, időhöz kötött munkát, tehát 
a megadott időn kívül nem fogadhat
nánk ügyfeleket. A munkanélküliek 
— akik tőlünk valamilyen ellátást 
kapnak — jelenleg 800-an vannak, 
közülük Nagyatádról és Kivadárból 
350-en, Ötvöskónyiból kb. 100-an. 
Az összetétel vegyes: munkanélküli 
segélyesek, átmeneti és új munka
nélküli járadékosok, pályakezdő se
gélyesek.

— Mit tegyen az, aki elveszíti 
munkaviszonyát?

— Ha szeretne mielőbb munkába 
állni, akkor jöjjön el már a felmondá
si, illetve szabadságideje alatt, hisz 
lehet, hogy akkor már tudunk munkát 
ajánlani. Ha úgy gondolja, hogy 
nincs esélye az elhelyezkedésre, 
úgy akkor jöjjön, ha munkakönyvi be
jegyzése szerint megszűnik a mun
kaviszonya. Tehát, ha pl. július 22-én 
szűnik, meg akkor 23-án jöjjön. 
Ugyanis, ha aznap nem tudnánk 
munkahelyet ajánlani, akkor felajánl
juk a munkanélküli járadékot. Ha azt 
igényli, július 24-től lesz jogosult az 
ellátásra. Tévedés, hogy hónapokba 
és nagy huzavonába kerül a járadék
hoz jutás!

— Ha mégsem jön el, hanem 
csak pl. októberben, akkor mely 
naptól kap járadékot?

— Akkor azt az időt elvesztette. 
Csak a bejelentkezés napját követő 

naptól jogosult a járadékra. Most ha
vonta egyszer, 22-én van adatzárás. 
25-ig elküldjük az adattároló lemezt 
Kaposvárra, ahol névre szólóan 
számfejtik a járadékot, sonnént utal
ják a posta útján. Aki pl. 22-ig jelent
kezik nálunk, annak pénzét aug. 
5-10 között kézbesítik. Aki július 23- 
án jön, azét már szept. 5-10 között.

— A törvény rendelkezik az 
összegek nagyságáról?

— Igen. Elsősorban az átlagkere
set az alap. Ezért nagyon fontos, 
hogy az elbocsátáskor, a munkálta
tói igazoláskor tisztázzák, hogy a va- 
lóságnak megfelelő legyen az 
átlagkereset bejegyzése. Nálunk 
már hiába mondják, hogy „én ennél 
többet kerestem", meg azt, hogy 
„tessék megnézni a bérjegyzéke
met". Mi csak a vállalat által igazolt 
átlagkeresetet vehetjük alapul. Ha 
az igazolt átlagkereset a 7000 Ft-ot 
eléri vagy meghaladja, és megvan a 
a négyéves munkaviszony, akkor jo
gosult a 2x360 nap munkanélküli já
radékra. Az első 360 napban a bruttó 
kereset 70%-ára, a másodikban az 
50%-ára. Ha kevesebb az átlagkere
set 7000 Ft-nál, akkor az igazolt át
lagkeresettel kerül járadékra.

— Ha nincs négyévi munkavi- 
szon, mennyi pénzt adnak?

— Például egyéves munkaviszony 
esetén2x90 napra kapja a járadékot. 
A ledolgozott idő arányában tíz kate

gória szerint változik a járadék ösz- 
szege.

— Ha nincs egy év munkavi
szony, akkor pályakezdőnek szá
mít az ember?

— Nem. Pályakezdőnek csak ak
kor számít, ha még nem volt munka
helye, és közép- vagy felsőfokú 
tanintézetnél 2 évnél nem régebben 
szerezte oklevelét.

— Tehát, ha fél évet dolgozott 
akkor ő semmit sem kap?

— Rajta csak azzal tudunk segíte
ni, hogy munkába állítjuk, vagy ha 
igényli, akkor átképzésre küldjük. Az 
átképzési alapból olyán emberek 
olyan tanulását támogatjuk, akiknek 
a tanfolyam elvégzése után esélyük 
van az elhelyezkedésre. Ilyenek: a 
Számítógépes szakmák, a külkeres
kedelmi és SZTK- ügyintézés, egyes 
szakmunkás pályák...

Igen! — ezt az erélyes kopogtatás
ra mondta a kirendeltség vezetője. 
Sebesen a szoba közepére perdült a 
kolléganő:—Jöjjön Géza, ezt nézze 
meg! Nincs már ügyfélfogadás, de 
az ablakban lógnak az emberek, s 
nyújtogatják be a könyvüket. Egy
szerűen képtelenek vagyunk feldol
gozni az új adatokat! Egyik 
temetésre megy, a másik temetésen 
volt délelőtt — azt mondják.

(folytatás 2. oldalon)

Zsörtölődés 
peren kívül 

5. oldalon

NAGYATÁD’ 91 
a megyei 

képzőművészeti 
tehetséggondozó 

táborról ír 
az egyik kaposvári 

résztvevő 
7. oldalon

SPORT
3,7,8. oldalon

A város-image 
szubjektív 
objektívvei

4. oldalon

ÖNKORMÁNYZATI 
HÍRADÓ 

díjtalan melléklet

MOZIMŰSOR
a mellékletben

LEN@Y§L- 
ROMÁN, 

KGST PIAC?

képriport a 3. oldalon
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RÉM
VAGY 

PAPÍRSÁRKÁNY?

(folytatás az 1. oldalról)

Itt sorakoznak az ablaknál, mert be 
kellett zárnunk az ajtót.

— Tehát nem azért vannak itt 
most, mert olyan sokan voltak dé
lelőtt, hogy nem fértek be, hanem 
azért, mert nem az ügyfélfogadási 
időben jöttek? — kérdezem

— Nem is fértek volna be délelőtt
— válaszol a hölgy. — Szerdán is 
100 ember volt nálam...

— Minden félfogadási napon ez a 
helyzet — mondja Némethné, majd 
rögtön hozzáteszi: — a zárási idő
szakban.

— A számítógépes feldolgozás 
és a dekádos rendszerre áttérés 
könnyíthet?

— Igen, de azért lényeges volna, 
hogy a félfogadási időn kívül ne jöj
jenek az emberek. Az az idő az ikta
tásra, a számfejtés előkészítésére, a 
bírósági levelezésekre, statisztikai 
adatszolgáltatásra szükséges. Ha 
nem tudunk a zárással foglalkozni, 
félő, hogy újra szombat-vasárnap is 
dolgoznunk kell, vagy elkésünk, és 
akkor nem kapják meg az ügyfelek 
időben a pénzüket. Eddig ilyen nem 
volt, de előfordulhat.

— Én úgy láttam, minden mun
kanélkülinek van egy kiskönyve, s 
arra rá van írva, hogy mikor kell 
neki jelentkezni itt. Ezt nem lehet
ne úgy szabályozni, hogy külön
böző napokra elosszák az 
ügyfeleket?

— Ha bevezetik a dekádos rend
szert, akkor havonta háromszor lesz 
számfejtés... Egy ügyféllel nagyon 
sokat kell foglalkoznunk — sorolja a 
kolléganő— egyik elmegy szülni... a 
társadalombiztosításhoz is küldeni 
kell a jelentéseket... stb. Most pédául 
a konzervgyár bejelentette a munka
erőigényét, nekünk ki kell közvetíteni 
oda az embereket!

Deák Zoltán rajza

— Mennyi embert venne föl a 
konzervgyár? — kérdezem.
— 150-et, a szezonmunkára. Sajnos 
azt tapasztaljuk, hogy az emberek 
nem akarnak dolgozni. El nem tudja 
képzelni... — De. El tudom képzelni
— vágok közbe, hisz érthető, ha el 
nem is fogadható a munkavégzés 
nélküli megélhetés vágya.

— Mindent kitalálnak: ne adjuk ne
ki a közvetítőlapot, mert azzal ő nem 
megy agyárba... pedig most nagyon 
jó pénzt kereshetnének... és azzal a 
pénzzel jöhetnének vissza járadék
ra. A szezonmunka után lényegesen 
magasabb összegű járadékot kap
nának!

— Naponta hány ilyen ember 
van, 5,10?

— 10 közül 5-en, 6-an nyilatkoznak 
úgy, hogy nem fogadják el a kon
zervgyári idénymunkát, vagy más 
felajánlott munkát. Ezzel azonban 
automatikusan kizárják magukat a 
rendszerből: nem kapnak járadékot. 
Többen azt mondják, hogy szezoni
dőre nem érdemes munkát vállalni. 
Elmondjuk nekik, hogy nincs hátrá
nyuk, ugyanúgy visszavesszük őket 
járadékra a szezonmunka után.

— Magánvállalkozó is keresett 
már munkást?

— Délelőtt épp a szomszédunkban 
dolgozó vállalkozó volt itt munkásért. 
Zöldségesek, vendéglátósok jön
nek, elsősorban Balaton-parti mun
kára keresnek embert.

— Meglehet becsülni, hány mun
kahelyteremtő cég volt idén a vá
rosban?

— Idén ötven, ebben a hónapban 
tíz.

— Nincs „szakszervezetük" a 
munkanélkülieknek?

— Nagyatádon nincs, illetve min
ket hivatalosan nem kerestek meg a 
szervezkedők.

— A Munkaügyi Központ nem 
szorgalmazza?

— Nem.
— Mert úgy képzelik, hogy a tör

vényadta keretek között a hivatal 
Jól képviseli a munkanélküliek ér
dekelt?

— Nekünk kötelességünk az érde
keiket védeni és képviselni.

(a következő számban folytatjuk)

k Nagyatádi 
Lap 

újságírója
... az, aki írását, rajzát, fotóját elkül

di szerkesztőségünkbe. A szerkesz
tőknek csak az a feladatuk, hogy az 
így megkapott munkák megjelené
séről gondoskodjanak Persze, ők is, 
mint mindenki, jogosultak újságírás
ra, sajtófotozásra. Nem titokban ké- 
szülnek a nagy leleplező 
bombarobbantásra, nem bújtogat- 
nak senkit botrányos cselekedetre, 
de ha valaki úgy érzi, hogy „ügye” a 
nyilvánosságot érdemli, segítenek.

A Nagyatádi Lap szerkesztői alapí
tó tagjai a Magyar Újságírók Orszá
gos Szövetsége Helyi Sajtó 
Szakosztályának, amely idén június 
27-én alakult meg a MUSZ budapes
ti székházában (a szakosztály nevét 
is a nagyatádiak javaslatára fogadta 
el az alakuló ülés). A magyar sajtó 
történetének jelentős eseménye tör
tént akkor. A helyi lapok nagy száma 
okán, valószínű, hogy rövid időn be
lül ez lesz a legnépesebb szakosztá- 
lya a MUOSZ-nak. Az ülésen 
megfogalmazódott, hogy a helyi de
mokrácia kialakulásának előfeltétele 
a helyi nyilvánosság.

Az országos lap, a megyei lap vagy 
a szaklap írhatja, hogy a nép nevé
ben szól, a helyi lapnak erre nincs 
szüksége, nincs oka. A helyi lapban 
ugyanis a lakosság szólal meg. A 
helyi lapnak szerkesztője nem szük
ségszerűen „újságíró”, de szó sze
rint „szerkesztő”. A betűkért, 
képekért felelős. A gondolatokért el
sősorban a cikkíró, a rajzoló, a fotog
ráfus felel, a megjelenésükért a 
szerkesztő.

A MUOSZ Helyi Sajtó Szakosztá
lya alapító tagjai egyetértettek abba, 
hogy a mai Magyarországon a helyi 
lapok működése a legkedvezőbb 
módon úgy biztosítható, ha a fenn
tartók között ott vannak a munkadó 
vállalatok, a vállalkozók, az egész 
lakosság érdekeinek képviseletére 
megválasztott önkormányzatok, s a 
polgárok is.

Megállapították, hogy a helyi lap 
sem a terjesztésből, sem a hirdetés
szervezésből nem tud nyeresége
sen működni, ezért mindenütt 
szüség van a mecénásokra, szpon
zorokra. Ennek ma Magyaroszágon 
a helyi nyilvánosságért létrehozott 
alapítványok a korszerű formái.

A helyi lap nem egyetlen intéz
ménynek, vállalkozóknak vagy vál
lalkozói érdekcsoportnak, nem 
egyetlen hivatalnak a kizárólagos 
szócsöve, hanem bármelyiknek nyil
vánossági fóruma: bevezetés a rész
vételi demokráciába. A választásnak 
hátat fordíthat egyéb dolgai vagy po
litikai közömbössége, csömöre miatt 
a nép, de a demokráciánaknem.mert 
a nép felelős részvétele nélkül de
mokrácia nincs is. Ehhez a részvé
telhez lehet út és forma a helyi lap, a 
helyi televíziózás, rádiózás.

A Nagyatádi Nyilvánosságért Ala
pítvány támogatói azért gondoskod
nak a Nagyatádi Lap kiadása 
pénzbeni feltételeiről, hogy Ön is 
használja közérdekű gondolatai köz
zétételére ezt az újságot!

A MEGSZÁLLÓK SZÁLLÁSÁRÓL
A júniusi képviselőtestületi ülésen 

Varga Vince polgármester bejelen
tette, hogy a szovjet katonai bázis a 
taranyi, a fegyelmező zászlóalj épü
leteinek tőszomszédságában lévő 
lakóépület a nagyatádi önkormány
zaté lehet. Utóbbiért a mostani hely
zet szerint fizetni kell. Az a kérdés, 
adódik-e a hasznosítására vállalko
zó. A városban vannak olyan szak
értői vélemények, miszerint értékes 
az épület, a jelenlegi állapotából

Nem tanulságok nélküli volt az ön
kormányzati képviselőtestület júniu
si ülésének a „CSKCS-GARÁZS- 
SOR" építéséről zajlott parázs vitája. 
A zeneművészeink nevét viselő ut
cák lakói közül többen azt szeretnék, 
hogy ne épüljenek garázsok a sport
telep és a lakások között, míg egyi- 
kük-másikuk már holnap 
megkezdené az építkezést. Az ellen
zők parkot kívánnak ott kialakítani, 
és attól is tartanak, hogy a garázsok
ban butikok, sörlerakatként bejegy
zett zúgkocsmák lesznek, vagy ha 
nem, akkor a járműforgalom teszi 
tönkre a mai idilli hangulatot, a kocsi- 
mosásokolajcseréM<örnyezetszeny- 
nyezése fog gondot okozni.

Magyar Károly képviselő és Vá
rosgazdálkodási, Fejlesztési Bizott
ság-elnök véleménye szerint a 
garázsellenesek álláspontját elfogul
tan támogatta a Bacsa Gyula iroda
vezető által előterjesztett vitaindító 
anyag. Az irodavezető nem is titkol
ta, hogy figyelembe vette a kérdés
ben összehívott lakógyűlésen 
elhangzott kívánságokat, de az elfo
gultságot' nem vállalta, mondván: 
kész az iroda a munkálatok előkészí
tésére is, ha a testület úgy dönt. 
Ezért szövegezett meg az írásos el
őterjesztés végén kétféle határozati 
javaslatot: az egyikben a munka el
őkészítésére utasította volna őt a 
testület, a másikban „ezt a kérdést 
végleg leveszi a napirendről".
Kovács Géza képviselő azt ajánlotta 
a testületnek, hogy az utóbbihoz ha
sonló kijelentést ne tegyen, hiszen 
az idő haladtával változhatnak a kö
rülmények, a feltételek, a törekvé
sek. Gara István képviselő 
tiltakozott az ellen, hogy a lakosok

Patkó Bandi fája
Barcs és Darány között, a mai 6-os 

főút mellet, áll egy terebélyes tölgyfa 
— ahogy máig a szájhagyomány 
megőrizte a fa nevét — a Patkó Ban
di fája. Néhány éve tábla is jelölte e 
fát.

Sok évvel ezelőtt történt egyszer, 
hogy a barcsi vásár napján, Patkó 
Bandi, a híres betyár, megtelepedett 
a vén tölgy árnyékában, az út men
tén.

Már délutánba hajlott az idő, ami
kor a barcsi vásárról jövet, egy cso
port asszony közeledett az úton. 
Patkó Bandi megállította az asszo
nyokat megtudakolván, hogy mit vá
sároltak a vásárban. Megtudta a 
betyár, hogy ki fejkendőt, ki kötőnek- 
valót, ki pedig pöndölyt vásárolt vol
na, de bizony egy kis törökmézen, 
fütyülős cukron kívül, amit az otthon 
maradt gyerekeknek visznek, sem
mit nem sikerült vásárolniuk, mert — 
ahogy mondták — igen drágás (drá
ga) vásár volt. Az asszonyok megpi
henni leültek a fa alá, és tovább 

használhatóvá alakítható. A polgár
mester szerint a felújítás költségei 
oly nagyok, hogy az Önkormányzat 
nem vállalhatja az átvételt, ráadásul 
a központi fűtési rendszer sem cél
szerűen épült meg.

Talán, ha az épületért nem kellene 
fizetni?... a kérdés a levegőben ma
radt az ülésen. A választ az ország
gyűlési képviselőnk közbenjárásával 
igyekszik megszerezni a képviselők 
testületé.

egy része óhajának engedve a város 
egy részét lezárja a testület: „Ha 
valaki telket vett, nem vette meg vele 
az utcát! Nem azt mondom, hogy ne 
legyen ott garázs, hanem azt, hogy 
az érvek (nyugalom, parkosítás) el
fogadhatatlanok, hisz az autók szá
zainak sorsa a csillag-garázs".
Dr. Seffer Tibor képviselő arra az 
elvre hívta föl a figyelmet, hogy „ahol 
jelentkezik a probléma, ott kell meg
oldani", továbbá „Az ott lakók érde
keit kell képviselnie az 
önkormányzatnak!"
Dr. Jaklovics Ferenc azzal repliká- 
zott, hogy a testületnek az összes 
nagyatádi lakos érdekeit kell véde
ni, nem tízenegynéhány családét.
Dr. Herr Gyula képviselő is elvi ál
láspontot fogalmazott meg: „Ha ott 
nemet mondunk, keresünk más he
lyet, ahol igent mondhatunk!". Erre 
Hubay Sándor képviselő óva intett 
attól, hogy a városközpontban alakít
son ki az önkormányzat garázstelke
ket.

Szóba került az is, hogy kizárólag 
pénzügyi kérdésként kezelje a kép
viselőtestület a garázstelkek kialakí
tását, a telekeladást. Magyar Károly 
szerint 36 garázs az említett, előké
szített területen több mint egymillió 
forint tiszta bevételhez juttathatná a 
város gyorsan apadó pénztárcáját. 
Az első szavazáskor nem született 
döntés, majd Magyar Vince alpol
gármester javaslatát egyhangúlag 
szavazták meg a képviselők. Esze
rint a város általános rendezési ter
vének módosításán már dolgozó 
szakemberek véleményének isme
retében lesz döntés — az év végéig. 
Szívesen közöljük addig is a lakók, 
olvasóink gondolatait e kérdésről.

beszélgettek a kérdező legénnyeí.
Egyszer csak feltűntek a rőfőske- 

reskedők kocsijai. A betyár kétlövetű 
pisztolyát elővéve állította meg az 
árusokat. Tőlük is tudakolta, hogy 
milyen volt a barcsi vásár. Az ijedt 
árusok nem győztek panaszkodni.

— Aztán maradt-e a festőanyag
ból? kérdezte a betyár.

— Már hogyne maradt volna, hi
szen alig árultunk — mondták a ke
reskedők. \

— No akkor minden asszonynak 
mérjenek kendtek — de ingyen ám!
— egy rőf festőt! — kiáltott rájuk a 
begyár.

Megkönnyelbülten szedték elő a 
rőfrudakat az árusok, mire a betyár 
rájuk ripakodott:

— Hajják kendtek, az én rőfömmel 
mérjenek!

— Mekkora az? — kérdezték az 
árusok.

— Sürgönyductól—sürgönyducig!
— válaszolta a betyár.

így esett, megesett. Tanúja volt a 
történteknek ez a vén tölgyfa.

Lejegyezte: Sárkány Pálné
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eM. Soós György fotoriportja

SOLAR SZUPERTRIATLON

3800 m úszás, 180 km kerékpározás, 42 km futás
A nagyatádi Solar Club Egyesület 

1991. augusztus 31 -én rendezi meg 
Nagyatád újabb nemzetközi sport
versenyét, amely egyben országos 
bajnokság is. A mai világban egyál
talán nem könnyű olyan programo
kat szervezni-rendezni, amely 
tömegeket mozgat, sokakat tooz ér
dekeltté az eredményességben, a 
küzdésben, az áldozatvállalásban, 
de akárcsak az érdeklődő részvétel
ben is. A POLAROID cég már el 
készítette a nagyszámú rendező
menedzser gárda arcképes kitűző
jét. ök mind nagyatádiak, ahogy 
nagyatádi művésztanár készítette a 
verseny jelképét, az itt közölt fotón 
látható szobrot. Erről a szoborról ké
szül majd a kerámia plakett, amit a 
verseny helyezettjei kapnak.

Igen, Nagyatád város neve az idei 
nemzetközi sportnaptárban a SO

LAR SZUPERTRIATLON okán sze
repel, s ez a verseny vonzza ide a 
különböző nagyságú cégeket — a 
helyi TSZKER-től a MINOLTA világ
cégig. Ahogy a Nagyatádi Lap leg
utóbbi számában Fuisz János 
megírta, vannak vállalkozók, akik a 
sport támogatását természetesnek 
tartják, hiszen a versengésre elmen
nek az emberek, s mind látják a mes- 
terek munkáit, a kereskedők 
portékáit. Természetesen a stando
kon a kirakódó vagy támogató cég 
nevét is. Ahogy augusztusban a vá
ros különböző pontjain kiállított ver
senyautók mellett láthatjuk majd az 
autóversenyzőket is, szponzoraik 
nevét is.

A tavalyihoz hasonlóan, most is 
lesz televíziós közvetítés, és itt lesz 
az országos hírű triatlon-specialista 
szpíker, Péter Attila is. Foto: Deák Zoltán szobrának mekettje

k szervezők-rendezők remélik, 
hogy a város lakossága az elmúlt évi 
nagy érdeklődést is felülmúlóan ve
szi ki részét a programból.

Az embertpróbáló erőfeszítésre 
vállalkozó sportolók megérdemlik a 
biztatást a medence széléről, a jár
dákról, útpadkáról, hiszen az önis
meretből, a küzdenitudásból, a 
versenyképességből tesznek majd 
vizsgát.

Nem a küzdőtér, a sportág megvá
lasztásával, hanem akaraterejükkel 
jelenthetnek mintát mindannyiunk
nak, de elsősorban a bringás, úszni- 
futni szerető fiataloknak.

A sportmecénások színes skálája 
(csak néhány közülük: OPTIPOLAR, 
CONCORD, Paramount Chemical's, 
Mikrocenter, AGFA, Metalloplasztik 
Kft, a nagyatádi helyőr
ségparancsnokság, önkormányzat, 

konzervgyár, stb.) a szupertriatlon 
miatt reklámoztat, szponzorál Na
gyatádon, de csak a helyi erőkön 
múlik, hogy a jövőben visszatérnek- 
e piacra, sporteseményre, kultúrális 
programra, bármilyen nagyrendez
vényre.

A MINOLTA például az első helye
zettnek egy 180 ezer forintot érő ka
merát ad, a bécsi Tony Lauf SHOP 
sportruhával ajándékozza meg a 
versenyzőket, a csurgói Napsugár 
200 db trikót biztosít a rendezvény 
közreműködői számára.

A pécsi FÉNYSZÖV sportfotó-pá- 
lyázatára a verseny napján délig ké
szített sporttárgyú fotókat lehet 
bárkinek beadni, a helyszínen. A cég 
délután előhívja a filmeket, a fényké
peket este át lehet venni. A legjobb 
sportfotót jutalmazzák a gálaesten, a 
Hotel Solarban.
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Foto: eM. Soós György

Édesanyám azt tanította négy, 
gyakran civakodó gyerekének:

,, Az arc a lélek tükre. A lélek Isten* 
tői való, ezért soha, senkit nem sza
bad arcul ütni!" Mi az intelem 
hatására, anyánk szeme láttára so
sem pofozkodtunk, csak az asztal 
alatt csiptük-rúguk egymást ebéd
nél, vacsoránál. Csak, ha nem látta 
felnőtt, akkortörtük el egymás színes 
ceruzáit, rúgtuk szét homokvárát, 
hóemberét, s csak olyankor csattan
tak el a pofonok.

Van-e Nagyatádnak arca? Van-e 
lelke, s az Istentől való-e? Szeplők-e 
a városképen a csatornázatlan, föl
des-sáros utcák, cipónyi púpok az új 
járdákon, a gondpozatlan porták, az 
ünnepre virradó éjszakán főútra 
csattanó szemétláda, a köz ellen 
épült középületek üres tekintete? A 
pirospozsgás egészség jele-e ezen 
az arcon a STRAND-SOLAR-PIAC- 
TÉR cseréprúzsa, vagy csak a ké- 
sőnjött gyermekbetegségek 
skarlátszíne, a még tiltott szeretővel 
rajtakapott ifjú szégyenpírja? Kinőt
tünk-e már a titkon pofozkodó gye
rekkorból? A bodvicai talpasház is, a 
simongáti kastély is „közügy" volt 
múzeumnak, de a köz kimaradt be
lőlük, igyhát sorsuk a romlás, a tehe
tetlenség rosszízű emléke. Eltűntek 
csaknem mind a gyönyörű faajtók a 
park körüli házakból, hidegen vicso
rog helyettük az alumínium fogpót
lás. Rákos daganataink a 
magasházak... Nem pofonok ezek a 
város arcára?

Évei szerint túljutott tizenéves ko
rán a város. Keményen állnak tíz
emeletesei a jóléti tónál. Homlokán a 
szépségtapasszal hűvösen nézi a 
forgalmas útkereszteződést a meg

SZAVUNK
Ezzel a címmel jelenteti meg lapját 

a Pannon Agrártudományi Egyetem 
Állattenyésztési Kara Kaposvárott. 
Horváth József az egyetemi kollégi
um igazgatója a májusi számban írja, 
hogy „Egyetértve az Agrár- és Falusi 
Ifjúság Szövetsége — AGRYA — 
programjával, a kaposvári egyetem 
és a Semmelweiss Orvostudományi 
Egyetem kollégiumának szociológiai 
csoportja elhatározta, hogy tevé
keny részt vállal a kistelepülések la
kosságmegtartó képességének 
fejlesztésében... Mindkét kollégium
ban vidéki hallgatók laknak, akik sze
mélyesen is érdekeltek a magyar 

nevezhetetlen, rovottmúltú és homá
lyos jelenű céda, az irodaház.

Korán jött ritkulással keretezi ezt 
az arcot a fényét vesztett hajzat: a 
városszéli ipartelepek, a laktanyák, 
az arzenál. Agyoncigarettázott to
rokkal fújja ki a kátrányos füstöt a 
koravén iskolakémény.

Mosolygós-e Nagyatád arca? A vi
rágzó gesztenyefák, a színpompás 
fasorok, a Ságvári utca piciny el- 
őkertjei, a csivitelő diákság, a szőlők
be induló buszravárók hófehér haja, 
a hálószaggató focilabda — mind, 
mind az Élet értelmében bízó derűt 
sugározzák. Azt mondom, Nagya
tádnak emberi arca van. Egész- 
séges-e? A W.H.O. szerint az 
egészség egyenlő a testi, lelki, kö
zösségi jó közérzettel. Fel kell tárni 
„a város erős és gyenge pontjait, 
lehetőségeit és korlátáit"! —javasol
ta a Városgazdálkodási és Fejleszté- 
si Bizottság az önkormányzati 
képviselőtestület júniusi ülésén. Ku
tatást, s annak alapján a „város-ima- 
ge" kialakítását sürgeti.

A város lakosságának, önkor
mányzatának tudatosan kell őrköd
nie afölött, hogy egészséges legyen 
a város arculata, vagyis az itt élők, 
az idejövök, a jószellemű szellemi 
életet, annak harmónikus épített és 
természeti környezetét a jóleső 
együttlét folyamatában éljék és érez
zék át! Nagyatád arca kisimuljon, ha 
ráncai lesznek, azok csak az öröm
től, s csak akkor ránduljon görcsös 
idegzsábába, ha önhibáján kívüli 
sorscsapás éri! Tudás, erkölcsös
ség, türelmes érdekegyeztetés lehet 
garancia, hogy legalább az egy csa
ládban, a városban élőktől ne kapjon 
pofont többé Nagyatád arca.

falvak, kisvárosok felemelkedésé
ben." Lapunkban felhívással fordul
tunk a tízemeletes házakban 
lakókhoz, hogy a „kosztért-kvárté- 
lyért” dolgozó szociológiai kutató
csoportot segítsék. Szállás- és 
vacsora ajánlatot a lakóktól nem 
kaptunk, viszont a Kórház-Rendelő
intézet orvosigazgatója Dr. Frank 
Ferenc főorvos készségesen gon
doskodik a leendő kollégák elhelye
zéséről a kórházi szállóban, s az 
étkeztetésük megszervezésében is 
intézkedett. A jövő értelmisége tá
mogatásáért köszönet illeti őt és 
munkatársait!

A NAGYATÁDI 
ÖNKORMÁNYZA T 

ÉS A HEL Yl
SAJTÓ

k városi önkormányzat információ
közreadással és pénzzel támogatja 
a Nagyatádi Lap kiadásához pénzt 
gyűjtő, a lapkiadásáról gondoskodó 
Nagyatádi Nyilvánosságért Alapít
ványt. A Nagyatádi Lap melléklete
ként hirdetéseket és önkormányzati 
közleményeket tartalmazó ÖNKOR
MÁNYZATI HÍRADÓ jelenik meg jú
liustól. A HÍRADÓT a városi 
művelődési ház igyekszik eljuttatni 
minden nagyatádi, kivadári, ötvöskó- 
nyi postaládába — a lakosság szá
mára ingyenesen. A HÍRADÓ 
feladatát abban jelölte meg a város 
Képviselőtestülete, hogy tárgyszerű 
tájékoztató legyen, mintegy hivata
los közlönyként informáljon minden 
nagyatádi lakost az önkormányzati 
döntésekről, intézkedésekről a Vá
rosháza működéséről, a közérdekű 
hirdetésekről.

A Nagyatádi Lap feladata és körül
ményei változatlanok: a városlakók 
és bármely szerveződéseik (munka
helyek, pártok, egyesületek, baráti 
körök, egyházak, klubok, utcák, vá
rosrészek, városkörnyéki települé
sek, vendégeink, stb.) nyilvánossági 
fóruma, az érdekeket megjelenítő, 
polgári lap legyen. A szerkesztőség 
gyűjteni kívánja, majd a legszéle
sebb körben szétosztani az informá
ciókat: újságolvasóknak,
rádióhallgatóknak.

Az elérhetetlen cél irányában mű
ködik tehát Nagyatád város tájékoz
tatási rendszere: minden írni, olvasni 
tudó polgárunknak igénye, lehetősé
ge és szüksége legyen arra, hogy 
előfizetője, cikkírója, hirdetője le
gyen a Nagyatádi Lapnak, s azzal 
együtt birtokosa a személyes érde
kében is tájékoztató önkormányzati 
Híradónak. Az ÖNKORMÁNYZATI 
HÍRADÓVAL kapcsolatos észrevé
telekkel egyaránt meg lehet keresni 
Hubay Sándor képviselőt a nagyatá
di Polgármesteri Hivatalban, vagy a 
Nagyatádi Lap szerkesztőségét. Az 
ilyen tartalmú, valós címmel, névvel 
írt, vagy személyesen előadott olva
sói észrevételeket a Nagyatádi Lap 
szerkesztősége készségesen továb
bítja a Városházára. Az illető nevét, 
címét csak saját kifejezett kérésére 
adja meg a szerkesztőség a Hivatal
nak. Egyéb formában a Nagyatádi 
Lap az önkormányzati Híradóban 
megjelenő, vagy azokra reagáló vé
lemények tartalmával nem foglalko
zik, csak a témájával, ha azt 
közérdekűnek ítéli meg a szerkesz
tőség.

KI KIVÁNCSI ARRA, HOGY KINEK MIT MOND

NAGYATÁD POLGÁRMESTERE?
Dr. Gerencsér György képviselő, 

Nagyatád város Képviselőtestületé
nek jogügyi tanácsnoka kérdést inté
zett levélben polgármesterünkhöz. 
Azt kívánta megtudni, hogy a Polgár
mester Úr, a hivatali irodájában, mi
lyen tartalmú beszélgetést folytatott 
a megyei rendőrkapitánnyal. Polgár
mesterünk ezt a levelet ismertette a 
város Képviselőtestületével, egyben 
állásfoglalást is kért arról, hogy köte
les-e ő a tanácsnok urat tájékoztatni.

Mónos József képviselő megkér
dezte a jegyzőt, hogy mit ír elő erre

PIAC KÉPES?
eM. Soós György fotoriportja 

Nagyatád piaci árusairól

az esetre a jogalkotás. Hoffmanné 
Dr. Németh Ildikó elmondta, ha az 
önkormányzat saját döntési hatás
körébe tartozó kérdésről folytatott hi
vatalos beszélgetést a 
polgármester, akkor a képviselőtes
tület dönthet úgy, hogy kötelezi a 
város polgármesterét a négyszem
közti beszélgetés ismertetésére.

Feltehetően minden képviselő kita
lálta, hogy a nagyatádi rendőrkapi
tányság vezetői tisztségének 
betöltéséről beszélgethettek, ha 
egyáltalán valamiről beszélgettek 

egymással az említett urak. Valószí
nűleg arra is gondoltak a képviselők, 
hogy Dr. Gerencsér György a be
szélgetés részleteire is kiváncsi volt. 
Nem kizárt, hogy a képviselők olda
lát is furdalta a kiváncsiság, mégis 
úgy döntöttek, hogy nem kötelezi a 
testület Varga Vince polgármestert 
a válaszadásra — legalábbis ebben 
a konkrét esetben. így áztán a lakos
ságot mi sem tudjuk tájékoztatni ar
ról, hogy mit mondtak egymásnak a 
felelős urak — feltehetően közügy
ben...
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STRAND (BE) FÜRDŐ
KISKERT ÉS KIKAPCSOLÓDÁS

III. rész

Simongáti-Almáskert
( Ez az ember az ÉSZKV egyik 

vezetője volt. Azt a vállalatot a kör
nyékbeli termelőszövetkezetek hoz
ták létre. Azok pénzéből indultak el 
— talán védekezésül. Az iparosodás 
gyorsabban drágult, mint ahogy az 
annak szolgáltatásaira, termékeire 
rászoruló, mezőgazdálkodásra szö
vetkezettek azt el tudták volna visel
ni. Ezért maguk építették, szerelték, 
javították, amit csak bírtak, úgy 
ahogy tudtak. Azért, hogy megélje
nek az építőiparba csöppent szövet
kezetiek, egyre képzetteb 
szakemberekkel dolgoztak, egyre 
igényesebben. Önbecsülésből is, 
később becsvágyból is, egyre na
gyobb jelentőségű  feladatokat vállal
tak, szereztek maguknak. Egésszen 
addig, amig a rendszercsőd magával 
nem rántotta a nyolcvanas évek ele
jének azt a kedves, családias mun
kahelyi légkörű csapatát. Ez az 
ember a végjátékról beszél:)

— Miután az ÉSZKV felbomlásá
val vagy százötven ember vesztette 
el munkahelyét, ezen a cégen egy 
személyes bosszú utólag is rúgott 
egyet: egy ember félmillió forint köt
bérrel beperelte a vállalatot.

— Ki volt az?

— A Városgazdálkodási GAMESZ 
akkori vezetője, aki a beruházót kép
viselte ebben a strand-perben. A per 
során csak annyit lehetett elérni, 
hogy közös megegyezéssel lefele
ződött az összeg- ez is lehetetlen 
helyzetbe hozza az ÉSZKV-nél még 
alkalmazásban lévő tíz embert. Te
hát az az ÉSZKV, amelyik megépí
tette ennek a városnak a Hotel 
Solart, a városi strandot, most több 
mint negyedmillió forinttal tartozik 
ugyanennek a városnak azért, mert 
egy ember úgy döntött, hogy...

— ...hogy nem Időben készült el 
a strand?

— ...úgy döntött, hogy szigorúan 
értelmezi azokat a szabályozásokat, 
amelyeket nem köteles szigorúan 
venni. Szerinte azzal, hogy nem ké
szült el az előzetesen szerződött idő
re a strand, olyan gazdasági károkat 
okozott az ÉSZKV a városnak, ami
ért meg kell büntetni. A lényeg az, 
hogy a Legfelső Bíróság másodfo
kon semmisnek tekintette ezt az 
ügyet s további bizonyításra vissza
utalta a kaposvári bíróságra, amely 
egyébként korábban teljesen elve
tette a Városgazdálkodási GA- 
MESZ-t képviselő úr keresetét. A 
további pereskedés helyett született 
peren kívüli megeggyezés az összeg 
felezéséről...

Az ÉSZKV azzal a tudattal építette 
a városi strandot, hogy viszonoznia 
M<ídll auárrosaWKofÉM«Jzetőinek a2t a 
gesztusát, hogy az ÉSZKV-t bízta 
meg a nagyberuházás kivitelezésé
vel. Ezt azért tette az akkori városi 
vezetés, hogy ne egy „vadidegen” 
építővállalat legyen a kivitelező, 
amelytől csak egy racionalista, tec- 
nokrata magatartás várható el, 
amellyel a tervrajzok szolgai megva
lósítására lett volna csak képes. Ha 
a tervek szerinti megjelenésű lenne 
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a strand, akkor csúnya lenne, 12 
ezer ember szidná a beruházót, a 
kivitelezőt, mindenkit. Az ÉSZKV az 
erejét meghaladó dolgokat bedobva 
készítette el a strandot olyannak, 
amilyennek a lakosság ma látja, 
használja, megszerette... Hogy vi
szonozza azt a gesztust az ÉSZKV, 
hogy Nagyatád város neki adta ezt a 
munkát, azért felajánlotta, hogy az 
ünnepélyes átadás költségeiből 
részt vállal, s azon túl egy szobrot is 
ajándékozott a városnak, Varga Gé
za Ferenc szobrászművész alkotá
sát. így lett színvonalas és szép, 
európai környezetű a városi strand. 
Bár, ha szigorúan jogszabály szerint 
járt volna el az ÉSZKV...

— ...akkor nem járt volna szobor 
a strand építéséhez...

— így van, sőt egyéb problémák 
miatt sokkal később lehetett volna 
megnyitni a strandot... Azt nem lehet 
elvárni az ÉSZKV végel
számolójától, a megmaradttíz dolgo
zótól, hogy az akkori 150 ember 
helyett feleljen, vagy egy ember pac- 
kázása miatt olyan terheket vállaljon, 
amint mondjuk a tulajdonos téeszek- 
nek kellene viselni, akiknek viszont 
már semmi közük a város belső éle
téhez.

— A határidő-módosítások, csú
szások nehezen kapcsolhatóak 
össze a megmaradt emberekkel, a 
téeszekkel, de azért valahogy 
csak kimutatható a felelősség, a 
kár, nem?

— Érdekes kérdés. Sajnos el kell 
mondanom, hogy tanúként idézést 
kaptak a tárgyalásra az akkori veze
tők. Az ÉSZKV bízhatott abban, hogy 
mellette fognak szólni a perben, hi
szen a szerződés-módosító tárgya
lásokon ott voltak, s a szóbeli 
szerződés-módosítás ugyanolyan 
értékű, mintha írásban kötötték volna 
követve a Lajtán túli világot.

—Hm...

—Ehelyett a bíró konkrét kérdéseit 
hallva, mégsem emlékeztek az 
apróbb részletekre, így aztán a ma
gyar bíróság úgy dönt, ahogy akar...

— ...A magyar bíróság nyílván 
aszerint dönt, hogy mi hangzik el 
a tárgyalóteremben. Tehát, ha 
nem erősítik meg az akkori szóbeli 
határidő-módosítást pontosan...

— Azt megerősítették, csak olyan 
részletekre nem emlékeztek, mint pl: 
kezdődött volna a műszaki átadás 
15-én, vagy befejeződött volna. Egy 
tanácsi ember, aki nem i^das azéoÁ- 
’tésjogban.a szerződésjogban, az 
joggal mondhatja, hogy „kérem szé
pen, a jegyzeteim fellapozása nélkül 
arra sem emlékszem, hogy hányadi
kán volt a műszaki átadás, de arra 
aztán végképp nem, hogy a tárgya
láson az hangzott-e el, hogy BE 
LESZ FEJEZVE vagy EL LESZ 
KEZDVE a műszaki átadás. Egyre 
emlékszem, hogy a tényleges befe
jezési határnap 15 napot késett.” Az 

ünnepélyes átadás pedig jó egy hó
napra következett. így a nyitás 
szempontjából a műszaki átadás ké
sésének semilyen jelentősége sem 
volt... Képzeljük el azt a magyaror
szági strandot, amelyik később nyit
va gazdasági kárt szenved! 
Magyarországon csak az fordulhat 
elő, ha egy strand később nyit, keve
sebb kár keletkezik.

— Hahaha! (nem örömteli, de 
nem Is gúnykacaj, amolyan spon
tán kibuggyanó, nem szívböljövö, 
csak úgy Izomból.)

— Tulajdonképpen köszönet jár az 
ÉSZKV-nak azért, hogy késett a 
munkával. A bíró is elismerte, hogy 
nehéz lenne kiszámolni a vesztesé
get — persze az erkölcsi vesztesé
gen kívülit... Erkölcsi veszteség sem 
volt — legalábbis akkor még. Min
denki előtt egy cél lebegett: a legjobb 
minőségben, működőképes állapot
ban, kinőtt fűvel kell átadni a stran
dot! A részvevői ennek a dolognak, 
nagyon jól tudják, hogy ez pitiáner, 
személyes ellentéten alapuló ügy, 
ami ma Magyarországon félmillió fo
rintot képes mozgatni, s emberek 
munkáját tapossa sárba. A 150 
ÉSZKV-s ember büszkén nézett erre 
a strandra. Ma már a nagyatádi em
berek — a kezdeti ellenállás után — 
használják a strandot.

— Tárgyalás lesz-e még?

— Nincs helye a fellebbezésnek.

— Tehát Itt most már csak vala
miféle erkölcsi elégtételt lehet kér
ni, s nincs más fórum, mint 
Nagyatád város lakossága?

— A város lakossága, a nyilvános
ság. A Nagyatádi Nyilvánosságért 
Alapítvány, a Nagyatádi Lap, amely 
működik. Szeretném, ha ebben az 
újságban hangot kapna ez a faramu
ci, ez a JOGILAG RENDBEN LÉVŐ 
történet! Ha az ember józan paraszti 
ésszel belegondol: furcsa, abszurd 
helyzet állt elő. Tanulság az, hogy 
lokálpatrióta, bizalmi alapon üzletet 
kötni sem a múltban, sem most, sem 
a jövőben nem lehet, mert bárki, bár
mikor csavarhat egyet a dolgokon, 
más fényben tüntetheti fel az erede
tileg jó szándékot. Az idővel változ
nak az érdekviszonyok...

(A fenti beszélgetés tartalmát meg
ismerve, az ÉSZKV végelszámolója 
közölte, hogy azzal nem ért egyet, a 
Nagyatádi L apban történő közlését a 
cég nevében nem tartja kívánatos
nak...

Mi sem azért tettük közzé, mert a 
beszélő ember véleményét magun
kévá tesszük, hanem azért, mert ő a 
közzététel vállalja, kéri. Most sem a 
jövőben sem kívánunk elzárkózni 
olyan gondolatok, vélemények köz
lésétől, amelyekkel ismerethiány, 
vagy más személyes meggyőződé
sünk miatt nem értünk egyet. Az íté
letalkotás nem a szerkesztő dolga, 
hanem a bíróé és a közvéleményé— 
valljuk és hirdetjük.

A zárójelbe tett részeket a felelős 
szerkesztő fogalmazta meg, s ö tette 
fő! a kérdéseket is ebben a cikkben)

Nz almáskertiek az ellátási feltéte
lekre nem panaszkodnak, hiszen — 
mint mondták — azért termelnek, 
hogy feltöltsék a hűtőládákat, mente
süljenek a bolti bevásárlástól.

Annak ellenére, hogy 33 család
nak van autója, hatnak motorkerék- 
párja, a tömegközlekedési 
eszközök (buszjárat) hiányosságai
ról beszélnek. A telep északi részén, 
az oszágúton óránként áll meg a vá
rosból jövő, vagy oda tartó busz. Az 
adott lehetőség 5 válaszadónak 
megfelel, 11 -nek nem. Akik keveslik, 
azok a járatszám sűrítését kérik. So
kaknak még elég hosszan kell gya
logolni a buszmegállótól. A 
hétvégeken a járatok zsúfoltak. A 
vizsgált területen a tulajdonosok és 
bérlők köre, megoszlása visszatük
rözi a város lakosságának eltérő rek
reációs igényeit és értékrendjét, 
illetve kielégítésük lehetőségeiben 
mutatkozó különbségeket. A vála
szoló aktív keresők rétegtagozódá
sa:

— ipari fizikai dolgozó 11 fő (25%)
— technikai dolgozó, eladó, admi

nisztratív dolgozó 8 fő (18,7 %)
— értelmiségi 9 fő (20,3 %)
— vezető értelmiségi 4 fő (9 %)
— mezőgazd. fizikai dolgozó 2 fő 

(4,5 %)
— kisárutermelő 1 fő (2,2 %)
(A válaszadó közül 9 fő 20,3 % volt 

nyugdíjas)
Bár a vizsgált népességszámból 

messzemenő következtetés nem 
vonható le, de annyi azért bizo
nyítható, hogy — az országos t( n- 
denciának megfelelően — itt is a 
szellemi foglalkozásúak aránya a 
legmagasabb, bennük legerősebb a 
rekreációs igény. Az üdülést, a pihe
nést részesítik előnyben, s a kertben 
elsősorban saját szükségleteikre ter
melnek. A rekreációval párosuló ter
melési funkció jelentősebb a többi 
rétegnél, persze ők sem elsősorban 
termelők, de ha nem tudnak mit kez
deni a bő terméssel, eladják. így 
nemcsak az ő számukra hasznos ez 
a tevékenység!

Általában el lehet mondani a kert
barátokról, hogy jelenlétük, a rokon
szenves és hasznos tevékenységük 
egész évben, de főleg nyáron kelti fel 
a lakosság figyelmét irántuk. A pia
cot, vásárcsarnokot járva, szívesen 
vásárolják áruikat, hiszen azok álta
lában nemcsak szépek, hanem 
gyakran olcsók is.

Iskolai végzettségük szerint a vizs
gáltak között a középfokon képzet
tek dominálnak (54,7 %). A 
kiskertekben tevékenykedők foglal
kozási megoszlásában kimagasló az 
iparban dolgozók (25 %) és a keres
kedelemben foglalkoztatottak (18,7 
%) aránya. Kedvező a nyugdíjasok 
jelenléte (20,3 %), hiszen aktív pihe
nésüket, egészséges életmódjukat 
biztosítja a kertészkedés, sőt fenn
tartja náluk az aktivitást, s ez fokozza 
a hasznosság érzését bennük. A 
29,3 %-ot kitevő szellemi foglalkozá
súak a helyi irányításban, oktatás
ban, illetve a kórházban dolgoznak. 
Az „Almáskert,’’ tehát tükrözi Na
gyatád munkahelyválasztékát.

A tulajdonosok és bérlők életkorát 
vizsgálva megállapítható, hogy az 
átlagos életkorban nincs különbség 
a nemek között: 40—50 év közötti 
értékek adódnak, és a 40 év alattiak 
a telkekkel rendelkezőknek csak az 
1 /3-át adják. Az 50 év fölöttiek között 
kevesebb a nő, mint a férfi.

A tulajdonosok, bérlők döntő há
nyadát (66 %) a 40 év felettiek adják, 
feltehetően a következő okok miatt:

1. Az elmúlt évtizedekben kor
mányrendeletek, majd a gyárak, a 
tsz-ek, más intézmények felkarolták 
és támogatták a munkások, alkalma
zottak és értelmiségiek ilyen tevé
kenységét.

2. Amióta tömeges méreteket öltött 
az üdülőtelepek és zártkertek kiépü
lése, ez a korcsoport került olyan 
anyagi helyzetbe, hogy megenged
hette magának a telekvásárlást, a 
kert, ház építését, vagy csak a bérle
mény fenntartását.

3. A felnövekvő gyermekeik mellett 
egyre több szabadidővel rendelkez
nek, melynek eltöltésére a legmegfe- 
lelőbb módot ebben vélték 
felfedezni.

4. Sok kerttbarát „csupán" egész
séges elfoglaltságot lát a kiskerti 
munkában.

5. Nyugdíjasok esetében az ala
csony jövedelem kiegészítése, míg 
az aktívaknál a pótlólagos igények 
kielégítése acél.

A 2—4 tagú családok száma, ará
nya a legmagasabb Almásketben. 
Hirtelen csökkenés mutatkozik a na
gyobb családlétszám esetén (15,9 
%). Ez az alacsony érték arra figyel
meztet, hogy a nagyobb létszámú 
családok jövedelmi viszonyai ritkáb
ban teszik lehetővé a kerti munkát.

A jövedelmi viszonyokat vizsgálva 
(3 fő nem válaszolt csak) az egy főre 
jutó átlagjövedelem 6.500— 6.600 
Ft. Ha ezt családonként vizsgáljuk, 
akkor rájövünk arra, hogy a jövede
lem nagy mértékben befolyásolja az 
üdülési, kikapcsolódási igények 
megvalósulását. Csak emlékeztető
ül ismételjük meg, hogy a vizsgált 
családok közül 24 telektulajdonos 
mellett 20 telekbérlő van. Kinek mire 
futotta!

Az alacsonyabb jövedelmi kategó
riába tartozók többsége ugyanis az 
olcsóbb, kevesebb befektetést 
igénylő bérlemények mellet döntött, 
ahol — a kikapcsolódás mellett — 
jövedelemkiegészítő tevékenységet 
is folytat. A választ megadó 41 csa
ládból 26-ban (63,4 %) 6.500 Ft alatt 
van az egy főre jutó jövedelem.

Nem meglepő a többnyire zsúfolt 
lakótelepi környezetet jelentő állami, 
társadalmi, társas és szövetkezeti 
lakásokkal rendelkezők nagy aránya 
az Almásketben. Szeretnek ide kijár
ni, hiszen a családi kassza kímélése 
mellett a kisketeknek életmódot be
folyásoló szerepe is nagy. Néhány 
kiragadott példa a beszélgetésekből: 
„ A kert, az itteni fizikai munka telje
sen helyrehoz, megnyugtat. Ilyenkor 
másnap akár fát is lehetne vágni a 
hátamon, nagyobb a tűrőképessé
gem.”

„Télvégeken már alig várom, hogy 
mozduljon a kert, s mozdulhassak én 
is. Bevallom, olyankor már zavar az 
az 5—6 kiló súlyfölösleg is, ami télen 
rám rakódik.”

„Ha nem lenne ez a kert, az eme
leti bérházban bolond lennék.”

A felmérés során rákérdeztünk a 
vásárlás, a bérbevevés okaira is. Az 
indokokat gyakoriságuk alapján 
rangsoroltuk:

1. Itt volt lehetőség: 18.
2. Viszonylag olcsó volt: 15.
3. Jó levegő, csend: 13.
4. Közel van a városhoz: 6.

Rada Beáta és Papp Hajnalka
PANNON Agrártudományi Egye

tem Állattenyésztési Kara Kaposvár
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Megnyílt a
szobrász-szimpozion

Július 1-én megérkezett a nagya
tádi nemzetközi faszobrász alkotóte
lepre a finn Sakari Kaarlo Matinlauri, 
a francia Edouard Maris, Budapest
ről pedig Húber András és Varga 
Géza Ferenc. Az első munkanapon 
felmerült a magyar szobrászokban 
az a gondolat, hogy közös munkát 
készítenének az autóbuszpályaud
var és az Aradi utca közötti Szabad
ság parkba. Itt már két évvel ezelöt a 
kanadai Kari Ciesluk dolgozott.

Az idei szimpozion karakterét a 
nyolcvanas évek egyik meghatározó 
művészcsoportja, a „FÁS KÖR” 
gondolkodása látszik meghatározni. 
Nekik június végén nyílt kiállításuk 
Győrben (Húber, Varga, Orosz Péter 
és a közelmúltban tragikus körülmé
nyek között meghalt Samu Géza al
kották a kört).

Samu Géza a korábbi évek egyi
kén részt vett a nagyatádi szimpozi-

SZOLGÁLAT
A Nagyatádi Családsegítő Szolgá

lat végleges helyére költözött Na
gyatádon: a Széchenyi tér 3. sz. alá, 
a volt pártházba. Néhány mondat
ban bemutatják tevékenységüket:

Legfőbb törekvésünk a családok 
sokirányú problémáinak megoldása, 
az átmenetileg vagy tartósan jelent
kező konfliktusok feloldása, a hátrá
nyos helyzetű családok segítése. 
Egyidejűleg segíteni próbálunk a 
szociális és a lelki problémák terüle
tén is. Tapasztaltuk, hogy e két prob
lémakör szorosan összefügg. Ezt a 
többirányú, komplex családgondo
zást segíti elő, hogy szolgálatunk 
pszichológiai, jogi, pedagógiai, orvo
si és szociális szakismerettel rendel
kező munkatársakból áll.

Az „életkrizissel küzdő családok" 
problémamegoldó támogatása a cé
lunk, a tanácsadó, eligazító, közvetí
tő, szolgáltató tevékenység az 

KÉRÉS A TÍZEMELETES
HÁZAK LAKÓIHOZ

11-én csütörtökön és 12-én pénteken 15 órától 
13-án szombaton és 14-én vasárnap 9-11 óra 
között vagy 15 óra után 
15-én hétfőn 14 óra után

........ .........    L....

Ezekben az időszakokban szeretnénk valamikor felkeresni önt!
Mi egy nyári, kötelező szociológiai gyakorlaton veszünk részt az Ön 
városában. Kérdőíveket kaptunk, a kérdésekre úgy adhatjuk meg a 
választ, ha a tízemeletes házakban lakókkal kb. fél órát elbeszélgetünk... 
Kérjük, segítse a munkát azzal, hogy fogad bennünket a fenti időpontok 
valamelyikén! A kérdőívekre nevet nem írunk. Ha nem találjuk otthon 
Önt, többször is visszamegyünk, tehát nem kívánjuk programját megza
varni, csak pihenőidejéből kérünk munkánk támogatására egy keveset.

Megértő támogatását abban a reményben köszönjük, hogy munkánk 
révén az Ön segítségére lehetnek azok, akik a lakosságot és véleményét 
megismerik.

a budapesti Semmelweiss 
Orvostudományi Egyetem és a 

kaposvári Pannon 
Agrártudományi 

Egyetem hallgatói

onon, s akkor elkezdett egy hatal
mas oszlop szobrot készíteni. A ter
ve lehet az idei közös munka 
központja — gondolják el most a 
szobrászvendégek. Július első nap
jaiban a szoborcsoport tervei, a rajz
vázlatok készülnek el, valószínű, 
hogy július végén vagy augusztus 
állítjákfel a műveket a parkban. Foly
tatódik tehát a szobrok közeledése a 
lakásokhoz, a polgárokhoz.

A művészek és a szervezők remé
nye, hogy a polgárok is közeledni 
kívánnak a művészethez, a művé
szekhez. Szívesen veszik az érdek
lődők látogatását, a 
beszélgetéseket, a segítőkészséget.

A rendezők ezúton is köszönetüket 
fejezik ki a Somogyi Erdő és Fafel
dolgozó Gazdaság Nagyatádi Erdé
szetének, személy szerint Bogdán 
József, Horváth Mihály úraknak, 
amit az idei évad faanyagának bizto
sításával nyújtottak.

eszközünk. A közeljövőben különfé
le akciókat tervezünk, pédául zsír-, 
burgonya-, zöldség-, használt ruhák, 
könyvkiosztást.

Szívesen vennénk, ha a lakosság 
a fölöslegessé vált, még jó állapot
ban lévő ruháit eljuttatná intézmé
nyünkbe, ahol munkanapokon 9-11, 
13-15 óra között vesszük át azokat. 
Szeretnénk foglalkozni albérletek 
és alkalmi munkák közvetítésével is 
— azt remélve, hogy ezzel a szolgál
tatással, a kínálat és a kereslet isme
retében, segítséget tudunk nyújtani 
az arra rászorulóknak. Kérjük az Ol
vasókat, hogy az ilyen jellegű hirde
téseiket hozzák el irodánkban.

Központunk nyitott intézmény. A 
területünkön élő lakosságból bárki, 
bármilyen gondjával (nemcsak csa
ládi, hanem egyéni problémával is) 
felkereshet bennünket minden mun
kanapon (hétfőtől péntekig) 10 órától 
15 óráig.

BALRA 
ÁT!

A nagymúltú nagyatádi tanintézet 
önünneplésre készült: pedagógus
nap előtti péntek reggel volt az Alma 
Materben. Felsorakoztatta hangszó
rójával a diákságot, napsütötte udva
rán. Az oktató vezényszava átbukott 
a sárga falakon, a piros cseréptetők 
fölött, átkígyózott az üvegajtók között 
a fő- és mellékutcára, a járókelők 
füléig, szívéig:

,,Minden őrs vigyázz! Balra át!"
Elgondolkodtató vezényszavak 

ezek, így rendszerváltás idején. Nyár 
lesz, vakáció. Nevelőink számára 
nyugalmas idő a gondolkodásra. Ad
dig is, amíg a ,, felsőbb-utasítást-vá- 
ró" megszokás kipréseli magából az 
új jelszótárt, jó lesz valóban, ha vi
gyáz minden őrs és raj, hogy jobbra, 
balra vagy szemtől szembe igazodik. 
Vigyázzon a parancsváró is! Paran
csot elöbb-utóbb kap majd, aki anél
kül nem mozdul. Legalábbis a 
felnőttek társadalmában. A jövő 
nemzedék számára kéznél van a ré
gi vezérlés: Balra át! Balra át! Balra 
át! És ez csak kívülről látszik hely- 
benjárásnak, körbejárásnak.

A RENDSZER-ben ez Mozgás, 
Végrehajtás, Hibátlanság. És Megfi
gyelhetőség, tehát rend, sőt Rend. 
És ez kívülről csak helybenjárásnak 
látszik.

KEMPING
A VÁROS 

SZÉLÉN
Varga Vince polgármester tájé

koztatta a júniusi képviselőtestületi 
ülés résztvevőit arról, hogy a Város
háza vezetői megbeszélésén foglal
koztak a városi strand melletti, 
kempingnek szánt területen tábor
hely kialakításával. Ellenvéleményt a 
képviselők sem mondtak, így tehát 
elképzelhető, hogy már a nyár dere
kán letáborozhatnak a sátorozó, la
kókocsis túristák, vándorok — 
egyelőre a strand északnyugati sar
kában. Azért ott, mert a kempingnek 
tervezett hely túl mély fekvésű, an
nak a gyors alkalmassá tételére a 
városnak nincs pénze, más vállalko
zó pedig még nem akadt.

ANTENNAÉPÍTÖ 
KÖZÖSSÉG 

MÁR VAN, LESZ-E 
ANTENNAÉPÍTÉS IS?

A Nagyatádi Lap áprilisi számában 
hírt adott arról, hogy a városközpont 
északi részén lakók televíziós kábel
rendszer kiépítését határozták el.

Az építőközösség Hoffmanné Dr. 
Németh Ildikó jegyző, a Városháza 
dolgozói és Zsirai Csaba szakértői 
közreműködésével megalakult.

A szándéknyilatkozatot a tavasz 
elején több mint 300-an, viszont a 
szerződést a tavasz végén már csak 
155-en írták alá. így természetes, 
hogy az aláíróként tízezer forintra be
csült „beszálló össszeg" nem tartha
tó. Több lakos ezekben a hetekben 
gondolta meg magát, mégis csatla
kozna az építőközösséghez. A köz
ponti antenna a kórház tetejére 
kerülne, így biztosítana a „földi" adá
sok vételében is az eddiginél jobb 
minőséget az építőközösség tagjai
nak. A Csatlakozók mielőbbi jelent
kezését kéri Pataki László a 
városházán.

— Milyen kérdések foglalkoztatják 
ma a Kerszténydemokrata Néppárt 
nagyatádi szervezetét?—kérdeztük 
GARA ISTVÁNT, a szervezet elnö
két. Felsorolta:

— A kárpótlási problémaköre, az 
erkölcstan iskolai oktatásának lehe
tősége, az ifjúság helyzete. Elsősor
ban azoknak járna — a jelenlegi 
elképzelésekhez képest — méltá- 
nyosabb kárpótlás, akik tényleges 
anyagi hátrányt szehvedtek az álla
mosítással, akimutatható politikai ül
döztetéssel, ha már anyagi és 
technikai okok miatt nincs mód a rep
rivatizációra.

— Hogyan képzeli a pártszervezet 
az iskolai erkölcs- és hittanoktatást?

— Javasoljuk az erkölcstant mint 
tantárgyat bevezetni az iskolai okta
tásban, akár a meglévő osztályfőnö
ki órák keretében, akár új 
tantárgyként. Ha új tantárgyként, ak
kor a hitoktatásban részesülők men- 
tesüljenek az erkölcstanórák 
látogatása alól, de a hittani elbírálá
suk nem lehet kötetlenebb, mint aho
gyan az erkölcstani előmenetelt 
kérik számon!

— A város felnőtt társadalma — 
úgy tűnik, hogy még a korábbi évek
hez képest is egyre inkább — elha
nyagolja az ifjúsággal törődést. 
Hogyan kellene a helyzetet megvál
toztatni?

— Nem a formának, hanem a tar
talomnak kell másnak lenni, mint ko
rábban! Városi ifjúsági pénzalapot 
kell létrehozni, és esetleg nevelői 
státuszokat is: az így foglalkoztatott

LOPJÁK A LAPOT
Amint az közismert, a Nagyatádi 

Lap kiadása és terjesztése egyaránt 
a művelődési ház feladata.

Hozzájutnak a helyi közélet, kultu
rális és gazdasági hírek iránt érdek
lődők az újságokat árusító 
pavilonokban, a könyvtárban, az 
ATÁD Áruházban, a fotóüzletben, a 
Rózsafabot (szül: Bakegér) Kisven
déglőben is, de akik előfizetnek, 
azoknak a postaládájába teszik a 
terjesztők az egyes számokat. Köz
érdekű tapasztalatuk:

Lopják a lapot Nagyatádon. Lopják 
az ATÁD Áruház pultjáról (éber

Humusztrágya
Júniusi számunkban említettük 

„miért savanyú a szőlő?" című írá
sunkban a TERRA-VITA humusztrá
gya készítményt. Az érdeklődőknek 
további információkat közlünk az 
alábbiakban: A TERRA-VITA köz
vetlen hatású, mert erjedése és éré
se időszakában keletkező humusz 
és szerves kötésben lévő NPK azon
nali táplálékot biztosít a növényzet 
számára.

Közvetett hatású, mert a talajba 
kerülő mikroszervezetek robba
násszerűen gyors szaporodása köz
ben humusszá bontja a talajban lévő 
szervesanyag-maradványokat, és 
leválasztja, vízben oldható állapotú
vá alakítja a talaj különböző ásványi
sóihoz vízben oldhatatlan állapotban 
megkötött tápanyagokat.

A TERRA-VITA előnyei:
— A hatásában a hagyományos 

pedagógusok feladata az ifjúság 
(beleértve a tanulóifjúság iskolán kí
vüli) szabadidős tevékenységének 
szervezése. Táborokra van szük
ség, túrákra, versenyekre. Az isko
láknak a jelenleginél, de a korábbinál 
is nagyobb szerepet kell vállalniuk az 
ifjúság sportérdeklődésének, kultú- 
rális érdelkődésének fejlesztésében
— a leírt és előírt tantervi kötelezett
ségeken túl is! Iskolán belüli és isko
lák közötti sportversenyek, kultúrális 
vetélkedők, szinielőadások, önkép
zőkörök kellenek!
— A város gazdasági életében mi a 
legfontosabb feladat ma?

— A piacgazdaságra való áttérés 
nem jelenthetné a munkavállalók tel
jes kiszolgáltatottságát!

Ha a szakszervezetek ennek meg
akadályozására nem képesek, sza
bad szakszervezeti választásokra 
van szükség, vagy új munkavállalói 
érdekképviseletekre. Tudatosulni 
kell mindenkiben annak, hogy az ál
lami vállalatok vezetői felelősek a rá
juk bízott vagyonért is, a munkások 
szociális biztonságáért is! Szociális 
piacgazdaságnak kell kialakulni ná
lunk. Persze, ehhez akkor jutunk kö
zelebb, ha gyökeresen más 
szemlélettel nézzük a termelést is, a 
fogyasztást is. A mai tömegkom- 
munkáció a fogyasztásra ösztönöz, 
folytatja az erkölcsi fellazítást. Ennek 
az „új materializmusnak" a jellemző
je, hogy kizárólagos értékként jeleníti 
meg az anyagiakat. Ezt mi elítéljük, 
s ezért akarjuk azt, hogy a nevelési 
rendszer szilárd erkölcsi alapokat 
adjon.

pénztárosok lefülelik titkos rajongói
kat), lopják a Zalka Máté utca 12-es 
és 14-es számú, valamint az Aradi 
utca 7. számú házának postaládái
ból. Két okból tesszük ezt szóvá: fi
gyelmeztetőül, hisz mást is 
kiemelhetnek a ládákból a tolvajok, s 
persze dicsekvésül is. (Európa leg
több településén évtizedek óta be- 
csületkasszástól vannak kitéve a 
sétálóutcákra az újságok...)

Előfizetőinknek Ígérjük, hogy to
vábbra is figyelemmel kisérjük a lap
terjesztést, s fájó szívvel, de többrét 
tűrjük az újságokat.

szerves trágyák harmincszorosával 
érfel. Könnyen szállítható és szórha
tó, magas humusztartalmú és hu- 
muszképzö trágyszer. Használata 
mellett elkerülhető a kiskertekben a 
műtrágyák alkalmazása.

— Pótolja és a vegetációs időszak
ban állandóan akcióképes állapot
ban tartja a talaj élővilágát, biztosítja 
a stabil humuszkészletét, megaka
dályozza a talaj „lehűlését,” elvályo- 
gosodását.

— Talaj- és környezetbarát szer
ves humusztrágya. A vegetációs idő
szakban is bármikor felhasználható. 
Sem az élőlényekre, sem a növény
zetre káros mikroszervezeteket, illet
ve toxinokat, továbbá 
gyommagvakat nem tartalmaz.

— Csapadékszegény időjárás 
esetén sem éget.
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NAGYATÁD ’91
(14. gyermek és ifjúsági képzőművészeti tábor)

Azt kérték, írjak valamit erről a tá
borról, hiszen 12 napig úgyis itt ron
tottam a légkört, és mivel nem 
rajzoltam betegre magam, legalább 
írhatnék. Hát, akkor elkezdem:

Június 17-én délután érkeztünk 
ide, a nagyatádi Szoborpark melletti 
művésztelepre. Az első benyomá
sunk az elhelyezésről jó volt (azóta 
fokozatosan romlott). A fiúk hatan 
voltak egy kis szobába bezsúfolva. A 
tanárok a társalgóban aludtak, míg a 
lányok az emeleten. Szóval az elhe
lyezéssel végülis meg voltunk elé
gedve. A kajával is nagyjából. Az 
ebédet, vacsorát a kórházból hozták. 
Minőségre és mennyiségre is meg
felelt. A hangulat nagyon jó volt. Any- 
nyira, hogy már az első vacsoránál 
le kellett állítani a társaságot, külön
ben betegre röhögtük volna magun
kat. Később aztán ez a 
tevékenységünk áttevődött este 9 
órára, és kb. 1/2 11-ig tartott.

Az első délelőtt még mindenki sza
badon rajzolhatott: azt amit akart. 
Délután már valamivel rövidebbre 
fogták a kantárt. Másnap kis kockák
ba (természetesen rajzlapra) gazt 
rajzoltunk: fű — csalán — fa; fű — 
csalán — fa... Este szokás szerint 
jókat szórakoztunk. Harmadik nap 
délután gipszből maszkokat csinál
tunk. Egész jól sikerült mindenkié (ki
véve azt, akit közben nevettettek). 
Ahogy a napok teltek-múltak, úgy 
gyarapodtak a más-más technikával 
készült munkák: linómetszetek, 
aquarellek, tusrajzok, pasztellraj- 
zok...

Az idő is megjavult közben (ugyan
is kissé hűvös volt az első három 
nap). A legtöbben már fürdőruhában 
rajzoltunk. Le is bámultunk alapo
san. Esténként folytatódott a röhögő
tanfolyam. Lassan vége lett az első 
hétnek. Megtanultunk szőni, gobeli- 
nezni. Volt aki függőágyat készített. 
Néhányan lejártak esténként a pa
takra horgászni. Vasárnap látogatási 
nap volt. Jöhettek a szülők, rokonok. 

Megyei bajnokok a Nemzeti Bajnokságban

A képen a Nagyatádi VSE ifjúsági capata látható. Megnyerték Somogy 
Megyés H/^ági labdarúgó bajnokságát, ősztől a Nemzeti Bajnokság III. 
osztályában játszhatnak. Edzőjük Szigeti Csaba (a kép jobb szélén).

SPORTHÍR
Június 22—23-án rendezték meg Budapesten a Városligeti tavon a 

91-es BKV Kupa Nemzetközi Rádióirányltású Motoros Hajómodelek 
versenyét. A verseny nagyatádi vonatkozású eredményei:

FIV-6,5m3 kategóriában Pénzár László 2. helyezett FIV-15 m3 kategó
riában Pénzár Jenő 2. helyezett. A nagyatádi művelődési ház városi 
modellező klubjának versenyzőit csak a mindkét kategóriában idén 
Európa bajnoki címet szerzett Tóth József, a budapesti BKV SE ver
senyzője tudta megelőzni.

Jöttek is. Hirtelen tele lett a hűtő
szekrény. Egész vasárnap lazaság 
volt. Mindenki azt csinált, amit akart 
(Egy bizonyos határig). Este tábor
tűz. Egy fél szénakazlat elégettünk.

Hétfőn sztrájkolt az egész banda. 
Nem nagyon készültek a munkák. 
(Biztosan az idő miatt, ugyanis ret
tentő hőség volt). Időközben felosz
tottuk magunk között a Hófehérke c. 
mese szerepeit. Egyelőre még szó 
sem volt róla , hogy elő is adjuk. A 
szúnyogok meg csak csíptek. Szer
dán délelőtt kijött hozzánk Nagyatád 
város polgármestere. Megnézte, 
hogy mit műveltünk addig. Délután a 
banda fele strandra ment, este pedig 
a tóhoz és a „Kastélyhoz". Erősen 
közeledett a tábor vége, de a hangu
lat még mindig jó volt. Erre bizony
ság az, hogy bevetettük magunkat a 
színjátszás örömeibe: Elhatároztuk, 
hogy előadjuk a Hófehérkét.

Csütörtökön délután már elkezd
tünk készülni a kiállításra. Este pedig 
ismét elmentünk a „Kastélyhoz". Ez
úttal Csöpi, az ügyeletes házőrző is 
elkísért minket. Néhányan már 1/4 
10 körül itthon voltunk, a többiek a 
viharban jöttek. Apropó vihar! Két 
ablak kijött a helyéből (már visszatet
tük), és egy ablakot becsapott a szél, 
aminek az lett a következménye, 
hogy kitörött. Azt talán mondanom 
se kell, hogy nem volt áram. Péntek 
volt az utolsó igazi napunk. Egész 
nap a kiállításra készültünk. A képek
re keretek kerültek, aztán üveg alá 
lettek téve, mint egyfajta eredménye 
ennek a 12 napnak.

Összegezve: nekem nagyon tet
szett a tábor. (És ezzel nem csak én 
vagyok így). Aránylag kevesen vol
tunk, családias volt a légkör. És ami 
talán a legszebb: van mit felmutat
nunk!

Lossos Borbála 
a Kaposvári Csokonai 

Tanítóképző Gimnáziuma, 
II. osztályából

A SPORT JELENLEGI 
HELYZETE 

NAGYATÁDON
A Nagyatádi Lap olvasóinak bemu

tatjuk a város létesítmény-helyzetét, 
a versenysport, a diáksport és a tö
megsport területét, és a sporszerve- 
zésben résztvállaló testnevelőket, 
társadalmi aktívákat.

A jelenlegi pénzhiányos viszonyok 
között a sport szerepe, a sporttal va
ló foglalkozás háttérbe szorul. Saj
nos támogatókat egyre nehezebben 
lehet találni nagyobb, rangosabb 
versenyek lebonyolításához. Ha vé
gigtekintjük a város sportlétesít
mény-helyzetét, megállapítható, 
hogy egyes sportágak számára igen 
kedvezőek a lehetőségek, míg a te
remsportágak hátrányos helyzetben 
vannak. Néhány adat a jelenleg 
meglévő és használható létesítmé
nyekről:

Labdarúgópálya:
3 füves (egy verseny, 2 edzőpálya — 
VSE)
1 füves kisméretű (Babaylskola)

Kézilabda:
7 bitumenes (iskolák, VSE, Gépipari 
Vállalat)
1 salakos

Atlétika:
2 (VSE, Babay Iskola)

Tenisz pálya:
2 műanyag borítású (Szakmunkás 
képző)
4 salakos (iskolák, VSE, Kórház)

Uszoda:
1 8 pályás 50 m-es feszített víztükrű
1 6 pályás 25 m-es
1 kisméretű medence

Tornaterem:
5 (Iskolák)

Teke pálya:
1 2 pályás, automata

A város minőségi sportja a meglé
vő Sportegyesületben és a Művelő
dési Házban zajlik. A Városi 
Sportegyesület három szakosztályt 
működtet kb. 100 versenyzővel akik 
rendszeresen bajnokságokban, ver
senyeken vesznek részt. A labdarú
gók a megyei bajnokság 
megnyerésével megszerezték a jo
got a Nemzeti Bajnokság harmadik 
vonalában való szereplésre. Dicsé
ret illeti ezért a szakvezetést és a 
sportolókat!

A Cselgáncsozók, -főleg a 10-14 
éves korosztályúak- több vidéki, mi
nősítő versenyen szerepeltek ered
ményesen.

Az asztalitenisz férficsapat szintén 
a megyei bajnokságban vett részt, s 
rangos helyezést értek el. Az után
pótlás-nevelést megoldva, folyama
tossá lehetne tenni a csapat 
szereplését ezen a szinten.

Mikrocenter triatlon
Országos, rövidtávú triatlonbaj- 

nokság volt június végén Kaposvá
rott — több nagyatádi versenyzővel. 
A VARJAS-TURBÓ I. ( Lendvai Ka
mii, Lendvai Eszter, Miskolci Milán) 
csapata, és a VARJAS-TURBÓ II. 
(Horváth Tamás, Antalfi Gergely, 
Balogh Péter) egyaránt második he
lyet ért el, viszont a Dobás László- 
Fisli Edit-Soós Olivér összeállítású 
váltó első lett kategóriájában. Az or
szágos bajnoki futamban induló

A Művelődési Házban működő 
Sakk Klub a megyei szövetség által 
rendezett csapatbajnokságban a ta
vasszal 5 csapat közül az 1. helye
zést szerezte meg. A felnőttek 
foglalkoztatásán kívül gyermekeket 
is oktatnak.

Jó kézügyességet, szorgalmat 
igénylő hajómodellezők is figyelem
reméltó, dobogós helyezéseket sze
reztek kategóriájukban a megyei és 
a magasabb szintű versenyeken.

Egy új sportág, a triatlon (úszás, 
kerékpározás, futás) Nagyatádon 
máris követőkre talált, s annak nép
szerűsítésében, meghonosításában 
a Herr-fivéreket illeti elismerés, di
cséret. Bizonyítja e sportágban kifej
tett munkájukat, hogy az elmúlt 
évben nemzetközi versenyt is ren
deztek Nagyatádon.

Diáksport

A tanulók testi nevelése a tanórai 
és a tanórán kívüli foglalkozásokon 
történik. Míg a tanórai anyagot a tan
tervek határozzák meg, a tanórán 
kívüli foglalkozások célja, hogy vala
mennyi iskolást bevonják a rend
szeres tevékenységbe, az 
egészséges testmozgás valamely 
formáját megszerettetve velük. Az 
iskolai diáksportmunka a diáksport
köri sportcsoportokban, illetve a tö
megsportfoglalkozásokon zajlik. 
Nagyatád valamennyi iskolájában 
működik diáksportkör. Városunkban 
van a körzeti Diáksportbizottság, 
melynek elnöke Tamás Lajos, a Ba
bay iskola igazgatója. Ez a bizottság 
irányítja a diákolimpia alapfokú és a 
körzeti versenyeit. Jelenleg 10 spor
tágban 23 sportcsoportban végez
hetnek egészségmegőrző, 
rendszeres sportolást a nagyatádi 
kis- és középiskolások. A diáksport
köri és tömegsportórai foglalkozások 
a gyermekek állóképességének fej
lesztéséhez (a kicsiknél játékos for
mában), versenyeztetésre való 
felkészítésében játszik igen fontos 
szerepet, valamint a felmenő rend
szerű diákolimpiái versenyeken a 
minél jobb eredmények elérésére 
irányul. A versenysportra való felké
szítésben nagyon fonto§ az utánpót
lás nevelése is. A diáksportkö-ökben 
folyó munka színvonala, elért erdmé- 
nyeik nagymértékben függenek az 
iskolai vezetéstől, a testnevelő taná
rok lelkiismeretes munkájától.

írásunkat a tömegsport bemutatá
sával és a jövő felvázolásával folytat
juk a következő számban.

Fekete Lajosné 
sport főelőadó

Herr-fivérek közül ezúttal Zoltán 
szerepelt jobban, ő a 9. helyet sze
rezte meg.

Horváth Gyula a diákcsoportok 
edzője elmondta, hogy az egyre na
gyobb számú érdeklődőt klubbá kí
vánja szervezni, ahol úszásoktatást, 
edzéslehetőséget, edzőtáborozást, 
kerékpártúrákat szervez számukra. 
A sportvezetőt a csatlakozni akarók 
a Solar Hotelben kereshetik fel.

ÖNJÁRÓ 
VITORLÁS

HAJÓMODELLEK
Somogy megyei bajnoksága

Május 10-én a nagyatádi csónaká
zó tavon rendezte meg a városi mo
dellező klub az 1991. évi megyei 
bajnokságot. Szép, napsütéses, 
szeles idő volt — a szél ereje kedve
ző, iránya viszont akadályozó. 26 
versenyző sorakozott fel a bajnoki 
cím megszerzéséért. Az ötórás ver
senysorozat erdményei:

Serdülők „DE" kategóriája: 
megyei bajnok Gulyás László (Cso- 
konyavisonta)
a nagyatádiak közül Győrti Zsolt har
madik lett.

Ifjúságiak „DM” kategóriája: 
megyei bajnok Pénzár László (Na
gyatád), második a csokonyvisontai 
Agg László, harmadik Szrés Attila 
(Nagyatád).

Akkor rendezték meg a városi mi
nősítő versenyt is, amelyben a ser
dülő „DE" kategóriájában Horváth 
Zsolt lett az első, Győrti Zsolt a má
sodik, Pénzár László a harmadik.

Az évadnyitó hajómodellező ver
senyen Pénzár László aranyjelvé
nyes, Szrés, Horváth és Győrfi 
ezüstjelvényes, Balogh Antal és Né
meth István bronzjelvényes szintet 
teljesített.

A nagyatádi művelődési ház mo
dellező klubjának idei közgyűlésén 
jelentették be, hogy Pénzár László a 
magyar modellező válogatott tagja 
lett — országos rekordja és több 
nagy versenyen elért kiváló helyezé
se alapján.

Pénzár Jenő

TENISZ 
AMATŐR 
VERSENY

A Városi Polgármesteri Hivatal 
Sportirodája szervezésében került 
megrendezésre Nagyatád város 
amatőr teniszbajnoksága.

Egyéniben 20 fő, párosban 10 pár 
indult.

A helyezettek:

1. Bujtás László
2. Szakály Gyula
3. Vida Gábor

1. Iharosi — Szakály páros
2. Vida — Bakos páros
3. Turbék — Tornyai páros

A Polgármesteri Hivatal és a Váro
si Labdarúgó Szövetség rendezésé
ben zajlott le a Május 1. Kispályás 
Labdarúgó Torna a VSE sporttele
pén.

Eredmények:

Férfiak:
1. BBHK
2. HERKULES
3. FLAMINGÓ
(10 csapat indult)

Nők:
1. ÁFÉSZ
2. BABAY ISKOLA
3. VÉNUSZ

7-8. osztályosok:
1. BABAY ISKOLA
2. 2. SZ. ÁLT. ISKOLA .
3. ÖTVÖSKÓNYI
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Két. hét. BESANQDNBAN
IV. rész

Deák Zoltán rajza

Szerda reggel. A késői elalvás el
lenére korán ébredek. A lépcsőház
ban ismerős köhintést hallok a szűk 
sötét folyosón utána szólok: Vica 
megvársz?

— Lebuktam-hangzik a válasz. 
Tetszik tudni titkoltuk eddig, hogy 
egy házban lakom Ági nénivel. A ma 
esti vacsorameghívásra készítettük 
a meglepetést — magyarázza Kli- 
ment Viktória.

A gyülekezőhelyen Pfeiffer Kata 
lép mellém: „Tanárnő! túl jól sikerült 
a nevelgetése. Tegnap este éjfélig 
beszélgettünk. Én ezt nem fogom 
bírni ennyi alvással". Panaszkodik, 
de igazából elégedett önmagával.

A gyerekek órára mennek, s én 
szétnézek kicsit a városban. A Cyra- 
no és Bergeraccímű film még mindig 
műsoron van, de megint nem lesz így 
időm megnézni. A színházban san
zon-estre készülődnek. Kedvenc 
könyvesboltomban óriási árleszállí
tás. Szebbnél szebb könyvek, atla
szok, albumok, mesekönyvek, 
számunkra is elérhető áron.

Az üzletek még zárva vannak, de 
a tulajdonosaik, alkalmazottaik az ut
cát seprik, a kirakatok, ajtók üvegeit 
fényesítik. Árut cserélnek a vitrinek
ben. Megcsodálom szakszerű, nyu
godt mozdulataikat. A 
kávéházakban már javában folyik az 
élet. Munkába menet sokan beülnek 
egy kávéra, és egy süteményre, 
amely vajasleves, vagy kelt tésztá
ból készült többféle változatban, kü
lönböző díszítéssel, és ízesítéssel, 
ínycsiklandó az illatuk, s csábító a 
megjelenésük. „Csak nem fogsz 6— 
8 frankért ilyen hizlaló micsodát ven
ni"—győzködöm magam, és a 
fösvénység nagy úr. Emelt fejjel, na
gyot nyelve vonulok el a pátisserie 
kirakata előtt. Megnézem Orsit, aki 

már megreggelizett, és olvas, amikor 
betoppanok. Sietve tisztázatot készí
tek az első nap feljegyzéseiről, hogy 
telefaxon hazaküldhessem. Indulás 
ebédelni, ebéd ismét a püspökség 
régi pincéiben. Korán érkezünk, még 
nagy a választék. A többség ráksa
látát választ előételként.

„Ez a kedvenc helyünk" — vallják 
többen. — Nincs rossz Ízlésük, — 
gondolom én.

Már túl vagyunk az előételen, ami
kor Orsi megjelenik az asztalom mel
lett. Kinyitja a markát, benne két kicsi 
rák. „Mama, nincs türelmem tovább 
bontogatni, segíts!"

Míg a páncélból kiszabadítom a fi
nom fehér húsfalatkákat, André bírá
ló szemét érzem a kezeimen: Quel 
débutant-mondhatod magadban. — 
Hát igen, rossz nézni, ahogy csiná
lod.

— Voltál már az atlanti partvidé
ken?- tereli el a figyelmemet ügyet
lenségemről-, s meg sem várva a 
választ folytatja. — Ott kell rákot en
ni! Hajnali négy-öt között hozzák a 
halászok a partra a friss árut, s ott 
azon nyomban roston sütik.

Sűrű a délutáni program. A Weil 
Besangon konfekcióüzembe me
gyünk, valahol a város északi részén 
található. Az épületek kívülről a le
robbant Bauhaus benyomását keltik. 
Egy elegáns, hivatalból is mosolygó 
úr fogad bennünket. Széles arcú fér
fit mutat be: „Végh vagyok" -nyújt 
kezet az úr, és magyarul folytatja- 
kiadványokat és reklám anyagot ké
szítek a Weil cégnek is, s amikor 
megtudtam, hogy magyar diákok ér
keznek a városba, jeleztem M. Ba- 
retje úrnak, hogy szívesen látnám én 
is Önöket. így a mai programjuk ná
lam folytatódik. A társaság villám
gyorsan két csoportra oszlik:

Az egyiket Végh úr kalauzolja az 
üzemben a mosolygós irányításával, 
a másikat egy fiatalember, akiről pil
lanatok alatt kiderül, hogy heteken 
belül Székesfehérvárra utazik, egy 
leányvállalat beindítására. Amint azt 
a sajtó már hírűi adta, a Weil Besan- 
gon hamarosan Magyarországon is 
megkezdi a márkás férfizakók gyár
tását. Főleg nők dolgoznak, de a 
hatalmas vasaló és gőzölő gépek 
mellett férfiak végzik a gépies, be
gyakorolt mozdulatokat. A tervező 
műhelyekben feszült csend. Számí
tógépek mellett férfiak szabásmintá
kat készítenek. Üvegfal választja el 
őket attól a teremtől, ahol lézer raj
zolja ki a legújabb vonalú szabás
mintákat. Felszámolt üzemrészeken 
haladunk keresztül. Romániába, és 
Szudánba települtek ezek a műhe
lyek. Ott ugyanis a munkaerő ára 
hatoda a Franciaországinak. A kö
vetkező csarnokban két lézerfej 
szab, a számítógépekkel kódolt sza
básminta alapján. Álmélkodásunkat 
látva, az egyik gépkezelő a földön 
járva megszólal: ne irigyeljék ezt a 
technikát, 60 ember munkaerejét he
lyettesíti! Önöknél pedig jelenleg 
munkahelyekre van szükség. Ez el
len nincs érv. Ismét buszra, s perce
ken belül Végh úr birodalmában 
vagyunk. Kívülről hatalmas konténer 
garázs, belülről otthonos munka
hely.

Mindenütt számítógép vezérelte 
gépek. Számomra az egész hókusz- 
pók, csiri-bá, csiri-bú, és másfél óra 
alatt kinyomtatásra kész (négy alap
színnyomással) az az általunk szer
kesztett kép és cím, amely 
élményeink első közlésekor megje
lent a Nagyatádi Lapban (sajnos 
csak fekete-fehérben). A műveletek 
sora valamennyi gyerek figyelmét le
köti.

FrancheComté tartomány oktatás
ügyekkel megbízott tanácsnoka fo
gad. Az épület a XVII. századból való 
palota, a lépcsőház eredeti, de az 
ülésterem! Bordó bőrborítású íves 
mennyezet, a két félkörben elhelye
zett asztalok és székek ugyanezt a 
kárpitot viselik. Az asztalokban min
den szék előtt süllyesztett monitor, 
mikrofon. Az elnöki asztal emelvé
nyen, de nem érzed atermben ülők
től távol magad. Egy svájci 
tanárcsoporttal együtt fogadnak 
bennünket. Kitűnő filmet látunk be
vezetőként Franche Comté tarto
mányról. A tanácsnok úr 
beszélgetést provokál, a diákság 
problémáiról, de a mi diákjaink nem 
szoktak hozzá ehhez a helyzethez. 
Az ifjúsági törvény óta megszokták, 
hogy helyettük mondják el, hogy mi
re van szükségük. Kliment Vica még
is nekibátorodik, — <elismerő 
szavakat kap francia tudásáért. 
Pezsgőt bontanak tiszteletünkre. A 
pohárka pezsgő megtette a magáét, 
oldott hangulatban trappolunk a par
koló felé. Rövidíteni akarok, eltéve
dünk. Ezt a kis kitérőt hallom még 10 
napon keresztül. Minden gyermek 
hazatér ideiglenes otthonába, s mi is 
sietünk haza: Colette, André szom
szédasszonya, s Vica ideiglenes 
mamája vacsorára vár bennünket.

„Errefelé’-hangzik föntről-bentről. 
Régi fa csigalépcsőn indulunk fölfe
lé. Egy lépcsőfordulóba érünk ahon
nét három ajtó nyílik. Hatalmas 
étkezőkonyha, ebédlő, gyerekszo
bák, hálószoba. Padlós helyiségek, 
mindenütt gyerekek, de a hang még 
feljebb hív: „Az aperitifet itt szolgá
lom fel!" A tető alatti műterem-hali
ban hirtelen sokan vagyunk, de nem 
zsúfoltan. Az ajtóra merőlegesen 
egy gesztenyeszínű pianínó osztja 
meg a teret. Mögötte egy nagy mé
retű xylophon. Jobbra hatalmas fe
nyőgerendák a tetőszerkezetből, 
megfeketedve, repedezve jelzik az 
évszázadok múlását. Mögötte szi
vacsmatracokból kuckó. Lemezját
szó, lemezek, könyvek. A 
gerendákon apró tárgyak; régi szí
nes üvegedények, nádból készült 
pagoda makettje. A gerendákon, fa
lakon a háziasszony festményei. A 
pianínó mögött festőállvány, vász
nak, fa karosszékek. Különböző ko
rok, a nagyvilág kultúráinak békés 
együttélése. Közben bemutatko
zunk. A házigazda családján, s raj
tunk kívül egy brazíliai házaspár is 
jelen van.

Fél éve települtek át Besangonba, 
a férfi számítástechnikával foglalko
zik, kandidátusi fokozatának megvé
désére készül. Felesége tanárnő, 
arcán indián-spanyol vonások fe

SCHWINN
CSEPEL

BRINGAVERSENY A GYERMEKNAPON

Hűvös, szeles koratavaszra emlékeztető időben került sor a nagyatádi 
Széchenyi-téren, a park körüli, 600 méteres pályán az általános iskolások 
kerékpár-versenyére.

Az eredmények:

BMX 3 körös verseny

1. Pankász Roland (1. sz. általános iskola) 5 perc 53 másodperc
2. Kakas Roland (Babay Iskola)
3. Kovács Antal (1. sz. általános iskola)

MOUNTAIN-BIKE 5 körös verseny

1. Borcsek Péter (1. sz. általános iskola) 9 perc 02 másodperc
2. Cserti Tibor (1. sz. általános iskola)
3. Ungvári Krisztián (1. sz. általános iskola)

VERSENYKERÉKPÁR 7 körös versen

1. Szmolenszky Richárd (1. sz. általános iskola) 8 perc 55 másodperc
2. Kurják Péter (1. sz. általános iskola)
3. Kósz Miklós (1. sz. általános iskola)

BMX SPRINT egykörös verseny

1. Kakas Roland 1perc 28 másodperc
2. Tóth Mihály (2. sz. általános iskola)
3. Horváth Tamás (1. sz. általános iskola)

Mindegyik „géposztályban" az első három SCHWINN-CSEPEL kerékpár
alkatrészeket kapott (kilóméterórát, reflektorokat, kerékpáros-kulacsokat).

Illés Mónika óvodás, az egy szem leányversenyző és valamennyi kategó
riában vitézül helytálló Bácsai Gábor különdíjat kapott a rendezőktől.

Ifj. Horváth Gyula
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dezhetők fel Colette kitűnő házi
asszony, a konyhába tessékel min
ket. Olyan jól esik a szememnek, 
hogy nincs kínos rend sehol. Hosz- 
s2ú, rusztikus ebédlőasztal mellé ül
tet bennünket. A saláta után 
következik az est fénypontja: cous- 
cous. Arab eredetű étel, amelyet ma 
a francia konyha specialitásaként tá
lalnak. Birka és marhahús különböző 
zöldségfélékkel együtt párolva, kö
zöttük kettő ismeretlen a magyar 
konyha számára: az articsóka és a 
babhoz hasonló növény. Köretként 
kétszer főzött, azaz főzött és pirított 
rizshez hasonló magok.

A beszélgetés tárgya : a magyar
ság történelme, Brazília, és a régi 
monarchia, a magyar demokratikus 
átalakulás és Nagyatád, a diákjaim 
francia tudása, és a francia gyerekek 
nyelvismerete, gyereknevelés, és 
képzőművészet. Éjfélkor újabb ven
dég érkezik, Edouard Maris szob
rász. Magas, vékony fiatalember, 
míg a háziasszony a vacsorát mele
gíti, addig a találkozásunk lényegére 
térünk: szobrászat. Fotókat mutat 
munkáiról, amit Deák tanár úrral von
zónak találunk, s ígéretet teszünk ar
ra, hogy megkérdezzük odahaza, 
van-e lehetőség meghívására.

Azóta eldőlt a kérdés, hisz július 
1-től Nagyatád vendége.

(folytatjuk)
Bűttnerné Bódy Ágnes



A Városháza Pályázati Hirdetménye!
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A NAGYATÁDI LAP JÚLIUSI 
SZÁMÁNAK TARTALMÁBÓL:

Interjú a 
munkanélküliekről

1—2. oldalon

POLGÁRI sáv — polgári SAV

.... ezen a cégen egy 
személyes bosszú 

utólag is rúgott egyet: 
egy ember félmillió 

frorint kötbérre 
beperelte a 
vállalatot..."

5. oldalon

POLGÁRI SÁV — POLGÁRI SÁV

Vásárolja a 
Nagyatádi Lap 
júliusi számát
utcai árusainktól, vagy 
az ATÁD Áruházban, 

vagy az újságos 
pavilonokban, vagy a 
könyvtárban, vagy a 
PLATINUM BT-nél

Egy havilap — 
fél doboz 

Sopianae áráért

„Ha valaki telket vett, 
nem vette meg vele az 

utcát”
Park, garázs vagy 
zugkocsma kell a 

CSKCS-re?
2. oldalon

„...az állami vállalatok 
vezetői felelőssek... a 
munkások szociális 
biztonságáért is!”

6. oldalon

Legyen On is 
előfizetője a 

Nagyatádi Lapnak!

Előfizethető a Nagyatádi 
Művelődési Házban 

Baross u. 2. Tel.:(83) 11-497 
Minden előfizető kaphat egy 
ingyenjegyet a szeptemberi 

Benkó koncertre.

Nagyatád Város önkormányzata a tulajdonát 
képező alábbi üres üzlethelyiségek hasznosítá
sára pályázatot hirdet.

Az üzlethelyiségekben végezhető tevékenység:

Helyiség cime
Alapterület 
m2-ben

Igénybevételi díj 
alsó határa

Nagyatád Hunyadi u. 8.
(Ny-i. bejáratú volt 
Hunor üzlet) 35,17 10.000,—Ft/m2

Nagyatád Hunyadi u. 8. 
(K-i. bejáratú volt 
Hunor telephely, üzem) 50,80 14 000,—Ft/m2

Nagyatád Korányi u. 2. 
(volt MSZP Párthelység) 67,44 18 000— Ft/m2

Vendéglátás kivételével bármely kereskedelmi, 
szolgáltató tevékenység.

k használat, kiutalás tartalma: határozatlan idejű
Az igénybevételi díj befizetésénél 3 évi részletfize

tési kedvezményt biztosítunk.
A fizetendő bérleti díj alsó határa: szolgáltatásnál 

600,—Ft/m2/év, egyéb tevékenységnél 1.920,— 
Ft/m2/év + ÁFA. Ez az összeg nem tartalmazza a 
rezsiköltségeket.

A pályázati ajánlatot írásban 1991 július 31-ig kell 
benyújtani Nagyatád Város Jegyzőjéhez (Nagyatád, 
Baross u. 9.)

A hirdetménnyel kapcsolatban részletes felvilágo
sítást Nagyatád Város Polgármesteri Hivatal Város
gazdálkodási, Fejlesztési és Üzemelési Iroda ad 
(Nagyatád, Baross u. 9. II. emelet, Te!.: 12-666).

Nagytád, Széchenyi tér 16. szám 
alatt lévő (jelenleg zöldségbolt) 
üzlethelyiség hasznosítására.

A helyiség tulajdonosa: Nagyatád Város önkor
mányzata.

Alapterülete: 54,22 m2
Igénybevételi díj alsó határa: 10.000,—Ft/m2/év, 

Bérleti díj alsó határa: szolgáltatásnál 600,— 
Ft/m2/év, egyébtevékenységnél 1.920,—Ft/m2/év, 
amelyet ÁFA terhel, és nem tartalmazza a rezsikölt
ségeket.

Pályázati ajánlatot írásban 1991. Július 12.-ig kell 
benyújtani Nagyatád Város Jegyzőjéhez.

A pályázattal kapcsolatban részletes felvilágosí
tást Nagyatád Város Polgármesteri Hivatal Város
gazdálkodási, Fejlesztési és Üzemelési Iroda ad 
(Nagyatád, Baross u. 9. Telefon: 12-666),

Az augusztus 31-i 
TRIATLON 

VERSENYRE 
Nagyatádra várjuk a 

vásározókat, 
kiállítókat.

Szokatlan ötleteknek is 
helyet biztosítunk (pl. 
bolhapiac, sütő-főző 

verseny, stb.)

Az érdeklődők a 
Hotel Solarban 
jelentkezzenek: 

(83) 12-056

Ne maradjon el a 
kor követelményeitől!
Önt akkor érik el meglévő és 
lehetséges üzletfelei, amikor 
akarja!

Kedvezményes áron 
vásárolhat nálunk

ÜZENETRÖGZÍTŐKET, 
FAXOKAT, 
MÁSOLÓGÉPEKET 
49000—80000.-FI közötti 
áron.
KIHANGOSÍTÓ és 
PROGRAMOZHATÓ 
TELEFONOKAT 
4500—55OO.-Ft közötti áron.

KÉT ÉV GARANCIA!

SZÉRIA BT
Nagyatád, Ságvárl u. 11/a. 

Fax., telefon: (83) 11-043

A MŰVELŐDÉSI HÁZ 
NYÁRI
PROGRAMJAIBÓL
Június 29-től Július 31-ig
A Gyermek és Ifjúsági 
Képzőművészeti 
Tehetséggondozó Tábor 
kiállítása

Júliusban
Úszóiskola felnőtteknek és 
gyerekeknek a fürdőben

Július 1-től 30-ig
Faszobrász szimpozion 
az Alkotótelepen
Részt vesznek francia, finn, afrkai és magyar 
szobrász művészek.

Július 6-án 19 órától

DISCO

Július 10-én
Kobzos Kiss Tamás
zeneművész
estje a Szoborparkban

Július 20-án 19 órától
DISCO

Július 30-án
Szobor és polgár szimpozion, 
szoboravatás az Alkotótelepen

Augusztus 3-án 19 órától
DISCO

Augusztus 17-én 19 órától

DISCO

Augusztus 20-án este
KERTI MULATSÁG
a Városi Strandon

Tisztelt Olvasó!

ön a Nagyatádi lap önkormányaid 
és Hirdetési mellékletét tartja ke
zében. Azért jelentetjük meg, hogy 
az Ön közleménye, hirdetése eljut
hasson minden nagyatádi család
hoz, hogy ön minden hónapban 
olvassa az Önkormányzat Híradó
ját és postaládájában megtalálja a 
városunkban aktuális hirdetése
ket, üzleti ajánlatokat.

Hirdetésfelvétel:
Nagyatádi Lap — Művelődési Ház 
7501 Nagyatád Baross u. 2.
Pf: 28 Tel.: 11-497 
Minden munkanap 8—17 óráig.

Nagyatád Város önkormányzata a tulajdonát 
képező Nagyatád, Jókai lakótelepen lévő

— 2104/41 hrsz-ú, 113 m2 nagyságú, 2 egység
ből álló, és a

— 2104/42 hrsz-ú, 257 m2 nagyságú, 4 vagy 5 
egységből álló, üzlethelyiségek építésére alkalmas 
telkek eladására pályázatot hirdet.

A telek, illetve telekrészek után fizetendő vételár 
alsó határa: 1000 Ft/m2. Az ingatlant 3 éves beépí
tési kötelezettség, és annak teljesítéséig elidegení
tési tilalom terheli.

A pályázati ajánlatot írásban 1991.júllus 19-ig 
kell benyújtani a Nagyatád Város Polgármesteri 
Hivatal Városgazdálkodási, Fejlesztési és Üzeme
lési Irodához (Nagyatád Baross u. 9.)

Részletes felvilágosítást a fenti iroda ad.

vaaiaaiaaaiaiaaiiiaiiiiaBiiB

Nagyatádi moziműsor
B 5. péntek 5 és fél 8 B
. ZÖLDFÜLŰ
■ 7. vasárnap 5 és fél 8 ■
■ ÉBREDÉSEK
■ 8. hétfő 5 és fél 8 "
3 OVIZSARU "
B 11—12. csütörtök, péntek 5 és fél 8 B
. RENDÓRAKADÉMIA 6.
■ 14. vasárnap 5 és fél 8 ■
- AZOK A CSODÁLATOS BAKER FIÚK -
■ 15 hétfő 5 és fél 8 ■

PALIMADÁR 2
18—19. csütörtök, péntek 5 és fél 8

. NE FOLYTASSA, FELSÉG!
■ 21—22. vasárnap, hétfő 5 órakor ■
■ BOSZORKÁNYOK
■ fél 8 órakor ■

NŐFALÓ FÉRFIAK "
25—26. csütörtök, péntek 5 órakor

Z ABRAKADABRA Z
■ fél 8 órakor B
- TÁNCÖRÜLET
■ 28. vasárnap 5 és fél 8 ■
■ HÁZINYULRA NEM LÖVÜNK
" 29. hétfő 5 és fél 8 "

Z KEDVES ELLENSÉGEM Z
B Augusztus 1—2. csütörtök, péntek 5 órakor B
- KACSAMESÉK
■ fél 8 órakor ■
■ FORD FAIRLANE KALANDJAI
11 i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i I

Somogyország
MEGYEI HETILAP ALAPÍTVA 19fcj£BENj

SOMOGYRÓL, SOMOGYIAKRÓL, SOMOGYIAKNAK 
OLVASSA A SOMOGYORSZÁGOT!

Hirdetéseiket Nagyatádon a művelődési házban vesszük fel 
7500 Nagyatád, Baross u. 2. Tel.: (83) 11-497 

Apróhirdetés csak 50 Ft
Keressen meg bennünket, hirdessen nálunk!



1991. július Szerkeszti: Hubay Sándor és Kovács Géza Díjtalan lap

Húsz éve város Nagyatád
1971. április 28-án közjogi státu

sza szerint újból, hetvenhetedikként 
várossá lett Nagyatád. Siófok után 
harmadikként Somogybán. Belső- 
Somogy olyan települése, ahol a 
szülőföldhöz ragaszkodók és az érte 
küzdők munkájából fejlődött, vált 
méltóvá e rangra. Korábbi (mezővá
rosi) rangját árugyűjtő, áruelosztó 
jellegének, vásárainak, kereskedel
mi forgalmának köszönhette. A het
venes évek elejére a főútvonallal 
bővülő, épülő üzemeivel, megannyi 
új létesítményével és nem különben 
gyarapodó lakónépességével be
kapcsolódott az ország vérkeringé
sébe.

Az aktus nemcsak múltat idéz, de 
jövőt is sejtet. Az itt élők tudták, hogy 
az az állapot csak a kezdet az urba- 
nizálódás rögös útján. Ahhoz, hogy 
az újszülöttből felnőtt ember legyen, 
a szülőknek és a hozzátartozóknak 
még sokat kell tenniük. És a nagya
tádi emberek tudták: együttes erővel 
kell munkálkodniuk azon, hogy a vá
rosi rangot tartalommal töltsék meg. 
— Elcsendesedett az ünnep zaja, 
következtek ismét a dolgos hétköz
napok. Merthogy, a napsugarak 
nemcsak az ifjú szépségét világítják 
meg, hanem az árnyékból előtűnt arc 
szeplőit is. (A Művelődési Ház hiá
nya, megroggyant vásárcsarnok, 
kommunális berendezések hiánya, 
poros, gödrös utcák stb.). Még eb
ben az évben testület elé kerül a 
város általános rendezési terve. 
Merthogy a szükséges rendet a jóvá
hagyott városrendezési koncepció 
jelenti; következetes érvényesítése 
a település elsőrendű érdeke. Ebben 
fogalmazódtak léptékéhez, a kiala
kúit életformákhoz, az igényekhez, a 
hagyományokhoz mért rendezési, 
fejlesztési elképzelések. Nem kétsé
ges: akkor még a mennyiségi ele
mek domináltak. Az igény, hogy az 
ember által épített és a természet 
által teremtett szépség harmóniájá- 
fiaK ftvt»gtxxr>lásái meg kell ak^dS- 
lyozni, elősegítette a Városszépítő 
Egyesület 1971. évi létrejöttét.

Nagyatád iparának gerincét adó 
Konzerv és Cérnagyár mellett jelen
tős fejlesztéssel számottevő ipari 
bázis alakult ki a Danuviában, ami 
kedvezően alakította a kissé egyol
dalú (könnyű és élelmiszer) iparszer

kezetet. Számottevő az építőipari 
szervezetek száma, nem kevesebb 
mint hét ilyen építésvezetőség vagy 
szervezet tevékenykedik! A lakás
építésben nagy szerepe van a Barcs, 
Csurgó és Marcali igényeit is kielégí
tő téglaközépblokk üzemnek.

A kereskedelem és vendéglátás 
iránti szükségletek kielégítésére a 
fejlesztések zömmel a lakásberuhá
zásokkal együtt történtek, kisebb há
nyadban felújításokkal,
korszerűsítésekkel. Az első évtized 
közepén felépült a vásárcsarnok. 
Ekkor avatják az akkor Belső-So- 
mogy legkorszerűbb autószervizét, 
a GELKA-szervizt és a Patyolatsza
lont is. TÚZÉP létesül. A kisiparosok 
mellett három kaposvári Ktsz végzi a 
textilruházati, a bőripari és a lakos
sági személyi szolgáltatást.

Ekkor még Kaposvár után itt a leg
rosszabbak a lakásellátottsági muta
tók. Nagy lendületet vesz a 
lakásépítés. Újabb építési módok be
vezetésével sem sikerült a lehető
séghez mért lakásszámot 
megépíteni. Aztán a lakásépítés jól 
ismert mennyiségi igénye mellett, az 
alkalmazott technológia (panel) vé
gül is kivédhetetlen megoldást is pro
dukált a három tízemeletes lakóház 
felépítésével. De a folyamatot sike
rűit „megszelídíteni'. Ma már úgy tű
nik: ezek a vertikális elemek a 
templomtorony, a kórház hoteltömb
je, a víztorony társaságában elvisel
hető elemei a várossziluetnek.

Új autóbusz-állomás épül, később 
korszerűsödik a vasútállomás. A he
lyiek és városkörnyékiek hadakozá
sa ellenére — helyrehozhatatlan kárt 
okozva —, megszűnik a Barcs-Na- 
gyatád-i vasútvonal. (Segítő kezek 
szabad idejükben -mintha mentenék 
a menthetőt —, lemázolják a vasúti 
hidakat, s mintegy mementónak 
szánva, egy valamikor erre is járt 
mozdonyt állítanak ki. Az európai je
lentőségű 68. sz. főközlekedési út 
átkelési szakaszának megépítése 
jelentős mérföldkő Nagyatád életé
ben. Az akkor új, korszerű posta fel
építésével megváltozik az áldatlan 
helyzet, a korszerű távközlési szol
gáltatások bevezetésére azonban a 
közelmúltig várni kellett.

A város fejlődésével teljesedett ki 
a villamosenergia-hálózat rendszere 

és a közvilágítás, mint ahogy a föld- 
gáz-vezeték-rendszer is folyamato
san épült. Újabb helyén üzemel a pb. 
-gáz telephely. Az ivóvíz-ellátás és a 
szennyvízkezelés gondjai egyidős a 
várossal. A mostani bázis- és veze
tékrendszere törpevízmű elődjéből 
fejlődött idáig. Mennyiségi gondok 
már jó ideje nincsenek, hiszen régen 
nem kellett vízkorlátozásokat beve
zetni. Minőségi gondjaink megoldá
sa viszont fontos napi teendőink 
egyike. Hasonlóképpen a szennyvíz
mű továbbfejlesztése is. Hisszük, 
hogy az új cérnagyári szennyvíztisz
tító körüli feszültségek is megoldód
nak. Lakossági igények 
figyelembevételével alakultak ki a te
metkezési helyek. Hibáival együtt, 
fokozatosan fejlődött (korszerűsö
dött) a szemétgyűjtés, — szállítás és 
kezelés — az igényekkel arányosan, 
fokozatosan alakult ki a közterületek 
szervezett tisztántartása. Kiteljese
dett a zöldterületi rendszer. A város 
levegős, szellős térszerkeztében 
nagy jelentősége van a zöldnek, fá
nak és virágnak. Egyes utcarészle
tek, facsoportok, parkok értékét 
természetvédelmi védettségük is jel
zi. Ma már természetesnek tűnik, pe
dig két évtizeddel ezelőtt az új és a 
régi építésében, átépítésében — a 
nagy sürgés-forgásban —, megosz
tott figyelemmel jutott erő a hat váro
si ,.bejövöt" rendezések 
megkezdésére, hogy tudjon a város 
illően „visszaköszönni” az ideláto
gatónak. Ez pedig a városra jellemző 
vegetáció „meghosszabítását" je
lentette. Megfelelő súlypontokon 
alakúltak ki a gyermekjátszóterek. A 
nők foglalkoztatásának jelentős ará
nya miatt, még több gyermek
intézményre volt szükség. Miközben 
1975-ben elkészült a Kiszely lakóte
lepi óvoda, a cérnagyáriak átmeneti 
óvodát, a konzervgyáriak új óvodát 
létesítenek. Volt időszak, amikor 
egyidőben 5-6 bölcsödé is működött. 
(Igaz, közülük nem egy szükségme
goldásként). Ezidőtájt a megyében 
itt volt a legrosszabb a tanterem-el
látottság. Aztán elkészülhetett az 
úgynevezett piros, majd a kék általá
nos iskola. A gimnáziumban és az 
ipari iskolákban végrehajtott fejlesz
tésekkel elkezdődhetett az egész
ségügyi és a kereskedelmi 
szakközépiskolai oktatás is. Korsze
rűsödött a kollégium. A zenei oktatás 

ma megfelelő körülmények között 
folyhat. A gyógypedagógiai iskola is 
kedvezőbb helyen működik.

A honvédségi művelődési ház mel
lett új művelődési központtal gazda
godik a város, ahol már a mozi is 
működhet. Új szín a város életében 
a Szoborpark. Nemzetközi hírének 
megtartása jogos igény.

A könyvtár bővülő szolgáltatásai 
kiteljesedéséhez is alkalmas helyen 
van. A testnevelés és a sportolás 
feltételei — egy tornacsarnok híján 
— számottevően gazdagodtak. 
(Sporttelep, tornatermek, teniszpá
lyák, úszoda). Másfél évtizede elké
szült a kórház- és rendelőintézet, a 
mentőállomás, majd a gyógyszertár. 
Az üzemorvosi rendelők mellett to
vábbi rendelőegységek telepítésére 
is sor került. Új helyen működnek a 
pénzintézetek (Bank, OTP, Taka
rék). Időközben gyógyvize lett a vá
rosnak; igényes rekonstrukció után 
gyógyfürdővé nyílvánították a ter
málfürdőt. S ez megteremtette a kór
házban egy 30 ágyas reumatológiai 
osztály megnyitását. Erre alapozva 
épült fel a Széchenyi tér esztétikai 
értékét gazdagító, a nem pazarló (hi
valkodó, de nemes hatást keltő, jó 
minőségi anyagokból tiszta építé
szeti gondolatokat követve a) Hotel 
Solar üdülőszálló Az igényesség és 
mégis egyszerűség szerencsés ta
lálkozása ez. És lám: éppen a jólsi
került épületek mutatják meg, milyen 
esélyt szalasztott el sokszor az épí- 
tetői, tervezői fantáziátlanság.

A rendőrség új, végleges helyére 
költözhetett. A gazdabolttal és a kis- 
üzletekkel elkezdődött a hajdan volt 
vásártéren a bevásárlóközpont épí
tése.

A városrendezési tervek a Csóna- 
kázó-tó, a kastéy, a Szobor-park, a 
parkerdő és az almáskert köré szer
vezik a város lakóinak és az ideláto- 
gatók pihenését (felüdülését 
szolgáló centrumot). A város kinőtte 
pubertás korát! 1983-ban huszon
kettedikként Hild-érmeslesz Nagya
tád.

Az üdülés, az idegenforgalom spe
ciális igényeket támaszt. Az itt élők 
és a reményeink szerinti üdülőné
pesség összetett igényeit harmoni
kusan kell szolgálni úgy, hogy a 
város arculatának megőrzését, ahol 
szükséges, előnyös átalakítását se
gítse. A komfortérzet gyarapításá
ban az apróbb és a minőségi

(folytatás a C. oldalon)

Beköszöntő
Régen várt pillanatban köszön

tőm önt Kedves Olvasó!

A város önkormányzati Híradó
jának első számát tartja a kezé
ben. Sokrétű és kicsit hosszúra 
nyúlt vita után, kompromisszu
mok révén, de a legjobb megoldás 
reményében adjuk közre „Nagya
tád" önkormányzatának Híradó
ját.

Az önkormányzat megalakulása 
óta mindig érezhető volt a város 
lakosságának információ-hiánya. 
Sok esemény, Jó vagy rossz hír 
után tapasztalni kellett a tájékoz
tatás hiányát és az ebből követke
ző félrelnformáltságot. Egyre 
Jobban megfogalmazódott az 
Igény egy széleskörű, flíreket tar
talmazó, szinte minden családhoz 
eljutó kiadvány szeikesztésére és 
kiadására.

Természetes volt a kérdés: miért 
nem Jó erre a Nagyatádi Lap? 
Azért mert a Nagyatádi Lap ára 
nem teszi lehetővé a széleskörű 
(ingyenes) terjesztést, másrészről 
a polgári lap fogalomkörében nem 
fér bele az önkormányzati rende
letek és állásfoglalások közlése.

Mégis adódott a lehetőség a ket
tős cél szolgálatára. A Nagyatádi 
Lap munkatársai segítenek a hír
adó szerkesztésében és a lap Is 
élvezi az önkormányzat anyagi se
gítségét. Ebben az évben 180 ezer 
forinttal támogatja az önkormány
zat a Nagyatádi Lap kiadását. Az 
önkormányzati Híradó kapocs kí
ván lenni az önkormányzat és a 
lakosság között. Ezért hitelesen 
fog tájékoztatni a képviselőtestü
let és bizottságai valamint a Pol
gármesteri Hivatal munkájáról. 
Közli az önkormányzat rendeletéit 
és határozatait.

A fogadóórákonelhangzottak- 
ból, a kérdésekből Jól megítélhető 
mi foglalkoztatja a város polgárait, 
ml az ügyeletes „rémhír". Ezek 
megválaszolására is lesz lehető
ség.

A demokratikus átalakulás 
olyan nagy Jelentőséget tulajdonít 
a nyilvánosságnak, hogy az ön
kormányzati törvényben szabá
lyozza azt. Ml szeretnénk ezt a célt 
teljesen megvalósítani. A Poigár- 
mesterl Hivatalban lesz lehetőség 
a Jelenleginél sokkal több érdeklő
dőt befogadó ülésterem kialakítá
sára.

Kedves Olvasó!

Az önkormányzat Híradója az ön 
Jobb tájékozottsága mellett köte
lezi el magát. Nem lesz szenzáció
kat feldolgozó újság, de azzal a 
hittel és akarattal indítjuk útjára, 
hogy a város önkormányzati mun
kájának Ismertetője lesz. Félreér
téseket oszlat el, segítséget ad a 
rendeletek értelmezéséhez.

A Híradó szerves része annak a 
programnak amely az önkormány
zati munka nyilvános kontrollját 
akarja megtermtenl.

Segítsen ön is, kérdezzen, 
mondjon véleményt!

Varga Vince 
polgármester

Az Önkormányzati Híradó címlapját Polák Judit tervezte. A Híradó szerkesztői és szerzői ezúton is köszönik munkáját.
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hírek, információk
C

(folytatás a B. oldalról)

elemeknek, részleteknek nagy sze
repük van.
A szobrok, a szökőkút és a csobogó, 
az esztétikailag igényesebb hirdető
berendezések megjelenése, az egy
re jobban megbecsült zöldállomány 
növényjelzői, a pedánsabb utca és 
házszámozás, a cégérek és reklá
mok, az utcabútorok és a zenélő ran
devúóra mind-mind ezt a célt 
szolgálják. És ahogy gazdagodik a 
város, egyre több szerepet vonz ma
gához. Megszépül az arculata, ha 
nemcsak a szűk környezetét szolgál
ja, hanem mind távolabbra tolja ki 
hatósugarát, és netán sajátsága mi
att szélesebb körben lesz jelentős, 
és hasznot hozóan a külföldiek is 
felkeresik. Talán hihetünk az idegen
forgalom fellendülésében. A város 
szerepe kiteljesedik a városi tájban.

Tennivaló van bőven. Új munkahe
lyek, igényes áruház és lakások kel
lenek. Úgy tűnik: e javak 
működtetése, megőrzése mégis fon
tos feladat a város-fenntartásban és 
-üzemelésben.
Egyre inkább a minőségi elemek ve
szik át szerepüket.
Felnőtté lett Nagyatád!
Amiért érdemes felkeresni a várost 
az teljességében, karakterében, 
mondhatnánk arculatában rejlik. 
Amikor pedig már mások számára is 
szemre való lesz, vonzóvá válik, ak
kor minden bizonnyal az ittélők is jól 
érzik magukat, szívesen laknak itt. 
Reméljük nem lankad a polgárok 
tenniakarása, és mindenki igényére 
fejlődhet tovább városunk.

Hubay Sándor 
képviselő

A városi címerről
Bemutatkozásunkhoz tartozik, 

hogy kiadványunk megjelenítésé
ben fontos szerepet játszó Nagya
tád város címerét, az erről szóló 
rendeletén túl bemutassuk.

A címer témája (templom és lom
bos fa) először a XIX. sz. közepén 
jelent meg pecséten.

Az akkori Nagyatád (a felirat sze
rint mezőváros) életében az oda 
telepített szerzetesrend meghatá
rozó szerepére utal a templom, a 
lombos fa a település határában 
elterülő nagykiterjedésű erdőkre.

A múlt század utolsó harmadá
ban a mezővárosi rangot is elha
gyó új pecséten egy jobbra forduló 
ló a szimbólum, amely azonban 
Somogybán több helyen is előfor
dult.

Századunk elején az Országos 
Levéltár közreműködésével az un.

Törzskönyvi Bizottság az ősi cí
merszimbólumot, az eredeti temp
lomos formát határozta meg a 
község címeréül.

Nagyatádnak tehát nem kellett új 
címert alkotni.

Az, .álló katonai pajzsában talál
ható témát és formát 1908-ban 
törzskönyvezték.

Díszitését (sisak, címertakaró) 
Deák Varga József - a címertan 
országosan is elismert, Nagyba
jomban élő szakértője - a klasszi
kus heraldikai szabályoknak 
megfelelően végezte.

Az elsődleges díszítőelem a si
sak, az összes többi ennek tarto
zéka. A jobbra néző (a heraldika 
„jobb" a pajzsot maga elé tartó 
lovag szemszögéből értendő, te
hát ellentétes a látottal) rostélysi
sak felett a fő címer téma 
ismétlésének a heraldikában gya
korlati oka van. A lezárt sisak tu
lajdonosát a pajzstól függetlenül a 
sisakdíszről lehetett felismerni. A 
sisakhoz erősített címertakaró 
eredetileg a lovag köpenyét jelké
pezte, amely minél foszlottabb 
volt (foszlánynak is nevezik) annál 
dicsőségesebb volt csatából ha
zatérő tulajdonosára nézve. Szí
nezése a magyar heraldikai 
hagyományoknak megfelelő (a 
Habsburgok magyarok részére 
adományozott címereiknél ezt a 
színezést használták), „jobb" ol
dalon kék — arany, „bal" oldalon 
vörös — ezüst. A fekete — fehér 
megjelenítés is szabályokhoz kö
tött. A vörös: függőleges, a kék: 
vízszintes, a zöld: átlós vonalká
zásé, az arany: pontozással, a fe- 
hér és ezüst kitöltetlenül 
ábrázolható.

Tehát Nagyatád város címere 
csak megjelenítésében új. Értéke 
a benne rejlő történelem, amely 
összeforrt a várossal. Mai életünk 
egyéb aktualitásait ne keressük 
benne. Címerünk nem cégtábla, 
hanem hiteles múltjával jelenünk 
szimbóluma.

Nagybocskai Tamás 
képviselő

Költözködések:

A Polgármesteri Hivatal épületé
ből elköltözött:

1. / A Somogy megyei Munkaügyi 
Központ Nagyatádi Kirendeltsége

(Munkanélküliekkel kapcsolatos 
ügyek, munkaerőközvetítés). 
Új cím: Kiszely u. 7. Tel.: 11-511

2. / Vöröskereszt Városi
Szervezete Új cím: Nagyatád, Szé

A Polgármesteri Hivatalnál 1991. 
április 1-től átszevozésre került 
sor és ennek következtében meg
változott az ügyfélfogadás helye. 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a vá
rosházán milyen ügyeket, hol In
téznek:

Anyakönyv, lakcímbejelentés, ta
lált tárgyak bejelentése, munkaköny
vek kiállítása;

Földszint 1-es számú Iroda

Gyámügyek;
Földszint 3-as és 4-es Iroda

Szociálpolitika;
Földszint 5-ös Iroda

Gondozási Központ vezető;
Földszint 7-es Iroda

Adóügyek;
Földszint 8-as és 10-es iroda

Családi események szervezése;
I. emelet 102-es Iroda

Hagyaték;
I. emelet 115-ös Iroda 

chenyi tér 3. földszint (volt MSZMP 
székház)

3. / Az önkormányzat Gondozási 
Központjának Családsegítő Szolgá
lata. Új cím: Nagyatád, Széchenyi tér
3. földszint (volt MSZMP székház)

4. / A Gyermek- és Ifjúságvédő In
tézet hivatásos pártfogója és nevelő
szülői felügyelője.

Új cím: Nagyatád, Széchenyi tér 3. 
földszint (volt MSZMP székház)

Szabálysértés, birtokvédelem;
I. emelet 116-os Iroda

Helyiségügyek, iparral kapcsola
tos vállalkozói ügyek;

II. emelet 202-es Iroda

Haszonbérleti ügyek, vadkár beje
lentések, a kereskedelemmel, ven
déglátással kapcsolatos vállalkozói 
ügyek;

II. emelet 203-as Iroda

Építéshatósági ügyek;
II. emelet 205-ös és 206-os Iroda

Telekügyek, közterületekkel kap
csolatos ügyek;

II. emelet 207-es Iroda

Lakásügyek;
II. emelet 214-es Iroda

Rehabilitációs ügyek;
II. emelet 209-es Iroda

Sportügyek;
II. emelet 211-es Iroda

A földszinti közös ügyfélfogadó 
tér a közeljövőben teljesen meg
szűnik.

H ANTOSI
A UTÓSZER VÍZ

AUTÓJAVÍTÁS
Munkanapokon 8—17
Szombaton 8 — 13

Eladó ETZ 125 cm-es, kétéves, jó 
állapotban lévő motorkerékpár. Érdeklődni: 
Nagyatád. Kossuth u. 5/a. I. em. 2. Sál la i 
Lajos.

Nagyatád Város képviselőtestülete 
Júniusi ülésének döntései:

Motor — Diagnosztika és — Felújítás 
Műszeres futóműbeállítás 

Fékerő — Mérés 
Felkészítés Műszaki Vizsgára

HANTOSI 
AUTÓSZERVIZ

NAGYATÁD 
ARANY J. 27.

NÉMET IMPORT RUHÁZAT

RENDKÍVÜL OLCSÓN

blúzok, szoknyák, ruhák
790 Ft-os EGYSÉGÁRON

Nézzen be hozzánk, nálunk öltözhet fel legolcsóbban 
a legújabb divat szerint!

Üzletünket megtalálja Nagyatádon, a Művelődési Házban.

TRANZKER KFT — IMPORT ÁRUK BOLTJA
Nyitva: munkanapokon 9-17 óráig

ILYEN MEG NEM VOLT!

A barcsi „DRÁVA*' DÓM US áruház

DOMUS■ Bővebb I
[ kedves vásárlóinkat. 

Bővebb felvilágosítás az üzletben. 
Telefon: 312.

bútorkészletéből kamatmentesen vásárolhat, 
50% előleg befizetése mellett

HAGYATÁDON a Kossuth u. 3/b IV. em. 11. 
alan eladó 2 szobás lakás. Irányár:
1 150 000 Ft. Kossuth u. 1/a II. em. 1. alatt 
eladó kétszobás lakás. Irányár: 1 250 000 Ft. 
Érdeklődni mindkét lakás ügyében a 
(83) 11-059 telefonon, munkanapokon.

A VÁROSI STRAND 
VEZETÉSE VÁRJA

NAGYATÁDIAK 
JELENTKEZÉSÉT 

NAPI KERESKEDÉSRE

(pédául kukorica, gyümölcs, perec, 
vattacukor, stb. árusítására)

A STRANDRA

A Polgármesteri Hivatal 
ügyfélfogadási rendje:
Hétfő 12,30 órától — 16 óráig

Kedd ügyfélfogadás nincs

Szerda 7,30 órától — 18 óráig

Csütörtök 12,30 órától — 16 óráig
Péntek 7,30 órától — 12 óráig

Polgár mester fogadónapja:
minden hónap első és harmadik 
hétfő 13 órától — 16 óráig

Jegyző fogadónapja:
minden hét szerda
8 órától — 12 óráig
13 órától — 16 óráig.

Kinevezte:
— a Zóka Imre úti bölcsödé veze

tőjének Antalt i Józsefnét,

— a Rozsnyói úti óvoda vezetőjé
nek Molnár Gyuláné óvónőt,

— a Szabadság-parki óvoda-böl
csőde vezetőjének Fehér Miklósné 
óvónőt.

Felmentette:
Egészségügyi okokból Zsálig Jó

zsef népi ülnököt.

Hosszas vita után a Bartók, Erkel 
és Kodály Zoltán utcákat délen lezá
ró út mentén telepíteni tervezett ga
rázsok megépítésének ügyét a város 
általános rendezési terve felül
vizsgálatánál tárgyalja.

Meghallgatta és elfogadta a Pénz
ügyi Ellenőrző Bizottságnak a városi 
intézmények részére biztosított pó
telőirányzatok felhasználásának el
lenőrzéséről készült jelentését.

Jóváhagyta a város általános ren
dezési terve mósosítását meghatá
rozó programot. (Az általános 
rendezési terv módosításának folya
matáról a következő számokban 
részletes tájékoztatást tervezünk ad
ni.)

Kijelölte értékesítésre a Petőfi ut
cát a Jókai úttal összekötő járda 
északi oldalán lévő kettő építési tel
ket. 6 kereskedelmi, szolgáltató vagy 
vendéglátó egység építhető a terü
letre.

A Nagyatádi Városi Sport
egyesület működési költségeihez 1 
millió 650 ezer forint póttámogatást 
biztosított. így a Városi Sport
egyesület az önkormányzattól ösz- 
szesen 2 millió 889 ezer forintot 
kapott.

A képviselőtestület 180.000 Ft 
összeget adott át a Nagyatád Nyilvá
nosság Alapítványnak. Az alapítvány 
a Nagyatád Újság kiadását finanszí
rozza. A pénz átadást a következő 
feltételekhez kötötte:

— a magas arányú önkormányzati 
pénzforrás miatt az alapítvány kura
tóriumában 3 képviselő vegyen 
részt;

— minden havi újság betétlapja
ként 3 oldal terjedelemben jelenje
nek meg a lakosságot érintő és az 
önkormányzat döntéseit bemutató 
hírek. E betétlap az újság előállítási 
számán felül 3000 példányban jelen
jen meg és térítésmentesen az ala
pítvány juttassa el a város lakóihoz.
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%edves Olvasó!

Lakossági A'BC rovatunkkalaz önkormányzót segítséget kíván nyújtani minden városlakónak, abban, hogy alaposan megismerhesse a 
képvise ló testület ne k.a város helyi viszonyai szabályozására alkotott rendeletéit, valamint a magasabb szintű jogszabályokban megható 
rázott, de helyben végrehajtandó feladatait.
‘Reméljük hogyfolyamatos tájékoztatásunkkalsegíteni tudjukÖnt abban, hogy a rendkívül változó világunkban és benne városunkban 
könnyebben eligazodjon.

V______ ____ ________________________________________ ._______________________________________________________________ ____

Mit kell tudni az önkormányzati 
lakásszerzési vissza nem térítendő 
támogatásokról és kölcsönökröt?

>4 képviselőtestület 10/1991. (IV. 
23.) számú rendeletével újrasza
bályozta a lakáshoz jutás helyi tá
mogatásirendjét.

Milyen formái vannak a támoga
tásnak?

Az első lakáshoz Jutók: vissza 
nem térítendő támogatásban és köl
csönben,

A nem első lakáshoz Jutók: kizá
rólag kamatmentes kölcsönben ré
szesíthetők.

Milyen lakások szerzése esetén 
adható kölcsön vagy támogatás?

— magántulajdonú lakásvásárlás, 
lakásépítés, önálló lakást eredmé
nyező lakásbővítés, önálló lakást 
eredményező tetőtér beépítés, nem 
lakás céljára szolgáló helyiségek la
kássá átalakítása esetén.

Kik részesíthetők vissza nem té
rítendő támogatásban?

— az első lakáshoz jutók, ha a 
fentebb felsorolt módokon önerőből 
oldják meg a lakásgondjukat és a 
család egy főre jutó nettó jövedelme 
általában 5 600 Ft-nál nem nagyobb. 
A kiemelt kategóriákban (3 és több
gyermekes család, két vagy több 
gyermekét egyedül nevelő szülő, ha 
élettársi közösségben nem él és fia
tal házas esetén 6 600 Ft-nál nem 
magasabb a jövedelme.)

Az alacsony jövedelem mellett is 
azonban számos esetben a támoga
tás, illetve a kölcsön kizárt. A kizárási 
feltételekről informálódhatnak a Pol
gármesteri Hivatalban Perényi Mik- 
lósnénál (II. emelet) valamint az 
Önkormányzati és Igazgatási Irodá
ban.

A támogatás maximális mérté
ke:

— 150.000 Ft.

A kölcsön maximális mértéke:
— 200.000 Ft. 4
Amennyiben támogatás és köl

csön együtt kerül folyításra, a ma
ximális mértéke 200.0® Ft.

Ki részesülhet kölcsönben?
A már írtak szerint elsősorban 

azok, akik támogatást nem kaphat
nak.

Mit kell tudni a kölcsön feltételei
ről?

A kölcsön kamatmentes és 15 évi 
lejáratra szól. Visszafizetéséig jelzá
logjog kerül az ingat- 
lannyílvántartásba bejegyzésre. (A 
támogatás folyósítása esetén elide
genítési tilalom kerül bejegyzésre.)

Hogyan lehet ehhez a kölcsön
höz vagy támogatáshoz hozzájut
ni?

Az önkormányzat ebben az évben 
költségvetésében erre a célra

4 283000 Ft-ot tervezett. E támo
gatásokat meg kell pályázni, a pályá- 
zat benyújtásához előírt 
bizonyítékokat be kell csatolni. A pá
lyázatok előkészítését a Városfej
lesztési és Gazdasági Irodán 
Perényi Miklósné végzi.

Figyelem!
A pályázatok benyújtásának hatá

rideje június 30., de elkésettség nél- 
kül a bizottsági elbírálást 
megelőzően is benyújtható.

Ha ilyen támogatást Igényel, ha- 
ladéktalanúl forduljon a Városfej
lesztési és Gazdasági Irodához!

Milyen rendben, milyen eljárási 
szabályok betartása mellett bírál
ják el a pályázatokat?

A pályázatokat benyújtásuk után a 
Lakásügyi Társadalmi Bizottság tag
jai vizsgálják. A vizsgálat eredmé
nyeként elkészül javaslatuk 
személyre és összegre szólóan. A 
javaslat 30 napra közszemlére kerül. 
(Megjelenik a város valamennyi hir
detőtábláján). E 30 nap alatt a terve
zet ellen bárki kifogást emelhet. A 
kifogást a Városfejlesztési és Gaz
dasági Irodához kell eljuttatni, illetve 
jegyzőkönyvbe mondani. A beérke
zett kifogásokat a lakásügyi bizott
ság ismételten megvizsgálja és 
javaslatot tesz elfogadásukra., vagy 
elutasításukra. Ezt követően kerül a 
javaslat a képviselőtestület elé. A la
kásügyi bizottság a képviselőtestület 
javaslattevő, előkészítő szerve. A 
döntést a képviselőtestület hozza. 
Döntési jogköre az önkormányzati 
rendelet keretei között korlátlan, a 
bizottság javaslatát teljes terjede
lemben felülvizsgálhatja. A képvise
lőtestület döntését követően a 
pályázók értesítését a Városfejlesz
tési és Gazdasági Iroda végzi, ön 
értesítést kap, amely vagy azt tartal
mazza, hogy pályázatát elutasítot
ták, vagy pedig időpontot közöl, hogy 
szerződéskötésre mikor kell befá
radnia. Fontos tudni azt is, hogy azo
kat a pályázatokat, amelyeket a 
benyújtás évében nem pozitívan bí
rálták el, tehát a pályázó az adott 
évben kölcsönben vagy támogatás
ban nem részesült, az iroda két évig 
tartja nyílván.

Természetesen a pályázó körül
ményeiben bekövetkezett változá
sokat a pályázónak folyamatosan 
jeleznie kell.

Hoffmanné Dr. Németh Ildikó

Tej — tejtermék 
utalvány

Az 56/1991. (IV. 23.) Kormányren
delet, illetve a 8/1991. (IV. 30.) NM- 
FM-KM. együttes rendelet egyes 
lakossági csoportok tej és tejtermék 
fogyasztásának elősegítése érdeké
ben lehetővé teszi tej és tejtermék 
utalvány kiadását.

Az utalványt a település önkor
mányzatának jegyzője juttatja el hi
vatalból a jogosultaknak, akiknek a 
körét a kormányrendelet határozza 
meg.

Erre az ellátásra kizárólag a 
rendszeres nevelési segélyben, 
rendszeres szociális segély
ben,hadigondozotti pénzellátás
ban részesülők Jogosúltak.

Az utalványok névértéke 300 Ft,
20 Ft-os szelvényekben. Az tej és 

tejtermék vásárlásra jogosít. Szelvé
nyei naponta, vagy több szelvény 
egyszerre is felhasználható a hónap 
utolsó napjáig.

A közvetlenül a fogyasztók ré
szére tejet és tejterméket értékesí
tő üzlet köteles az utalványt 
névértékben elfogadni és a tej, 
vagy tejtermék vételárába beszá
mítani.

Első alkalommal a jogszabályi elő
írásoknak megfelelően 1991. június 
hónapban küldtük ki az utalványo
kat, s tájékoztattuk a jogosultakat, 
hogy a továbbiakban azokat a Pol
gármesteri Hivatal Társada
lompolitikai Irodájában (földszint 3,
5.)  vehetik át.

Városunkban az ellátottak száma 
a következőképpen alakult:

278 fő (153 család) rendszeres ne
velési segélyben,

58 fő rendszeres szociális segély
ben,

30 fő hadigondozotti pénzellátás
ban részesülő.

Közgyógyellátás

Az utóbbi években több alkalom
mal is módosításra kerültek közgyel- 
látást szabályozó rendelkezések.

A jelenleg érvényben lévő 25/1990 
(II. 13.) MT. sz. rendelet a korábbi 
jogszabályokat hatályon kívül he
lyezte, s a jogosultságot újból szabá
lyozta.

E rendelet alapján az ellátás iránti 
kérelmeket a Polgármesteri Hivatal 
Társadalompolitikai Irodája bírálja el.

Alanyi Jogon ellátásra Jogosul
takra a következők:

a/ az ideiglenesen beutalt, az intézeti 
elhelyezett, az intézeti és állami 
nevelt kiskorú,

b/ a rendszeres szociális segélyben 
részesülő,

c/ a pénzellátásban részesülő 
hadigondozott,

d/ a sorkatonai családi segélyben 
részesülők,

e/ a központi szociális segélyben 
részesülők,

f/ a rokkantsági járadékos,

g/ aki I. -II. csoportbeli rokkantság 
alapján részesül nyugellátásban, 
illetve baleseti nyugellátásban,

h/ aki után szülője vagy eltartója 
magasabb összegű családi 
pótlékban részesül.

A b-e pontokban felsorolt sze
méllyel együttélő házastárs, élettárs 
és kiskorú gyermek is jogosult ellá
tásra.

Méltányosságból elsősorban 
annak állapítható meg a Jogosult
sága aki:

a/ a nyugdíjkorhatárnál magasabb 
életkorú,

b/ jövedelme a mindenkori öreg
ségi nyugdíj legkisebb összegét 
nem éri el. (jelenleg 5.200 Ft.)

c/ három, vagy több kiskorú gyer
mekét nevelő nagycsaládos 
és gyógyszer, vagy gyógyászati 

segédeszköz költsége olyan magas, 
hogy azt saját, vagy egy háztartás
ban élő gyermekei egészségi állapo- 
ta miatt megélhetése tartós 
veszélyeztetése nélkül viselni nem 
képes.

Ez utóbbi esetben a kérelemhez 
csatolni kell a körzeti vagy kezelőor
vos gyógyszer, illetve gyógyászati 
segédeszköz összegét tartalmazó 
igazolását.

A Polgármesteri Hivatalban kiala
kúit gyakorlat szerint általában akkor 
adunk ki méltányosságból igazol
ványt, ha a havi gyógyszerköltség 
eléri a kérelmező jövedelmének 
10%-át.

A „kicsik" harca 
a „nagyokkal"

Pontot tett az Alkotmány
bíróság a pinceadók ügyére

1985- ben törvényerejű rendelet és 
pénzügyminiszteri rendelet vezette 
be a nem lakás céljára szolgáló he
lyiségek adóját.

1986- ban született a sokat wiíatotr 
pénzügyminisztérümi állásfoglalás, 
amelynek alapján az adóhatóságok
nak meg kellett adóztatni azokat a 
pincéket, amelyebben pihenőhelyi
ségek voltak.

A pincetulajdonosok (itt 187 ügy) 
felháborodása óriási volt.

Jogosan. Nem értették és nem is 
volt érthető, hogy miért kell olyan 
pincék után adózni, amelyeket az 
építési és használatbavételi engedé
lyek alapján használnak.

Ezért a városban lakossági részt
vevőkből és szakemberekből álló bi
zottság felmérte a pincéket és 
valamennyi megyei.szerv által el 
nem bírált fellebezéssel nem táma
dott határozatunkat 1988-ban vis
szavontuk.

A „kicsi" kálváriája a hiba korrigá
lásakor kezdődött.

Történetesen 1988-ban komplex 
felügyeleti vizsgálat volt a városi ta
nácsnál.

Természetesen a vizsgálat eljárá
sunkat törvénysértőnek minősítette 
és utasított bennünket, hogy hala
déktalanul vessük ki 560 pincetulaj
donosra az adót.

E ponttól kezdve — annak minden 
munkajogi veszélyét ismerve és fel
vállalva — a megtagadás politikáját 
folytattuk.

Következménye a többszöri — 
még 1990. szeptemberében is érke
ző — felszólítás, és 1989. év végén 
egy pénzügyminisztériumi állásfog
lalás.

Az állásfoglalás alapján felügyeleti 
szervünk a megyei főügyészséghez 
fordult.

A főügyészség pedig szintén tör
vénysértőnek minősítette eljárásun
kat, valamennyi ügyben felszólalt, 
hogy vessük ki az adókat.

Az adót az ügyészi intézkedésre 
se vetettük ki.

Ezért 1990. júniusában — miután 
úgy ítéltük meg, hogy a pincetulajdo
nosoknak igazuk van — segítségért 
fordultunk a végrehajtó bizottság
hoz.

A testület az érvelést helyesnek és 
igaznak tartotta a vb. titkár adókive
tés ellen tiltakozását, és utasítást 
adott az alkotmánybírósági eljárás 
megindítására.

Az 1990. júniusában elküldött indít
ványt az Alkotmánybíróság elbírálta. 
A napokban megkapott határozat 
megállapította, hogy a PM irány
elvnek az a része, aminek alapján a 
pihenőhelyiséggel rendelkező pin
cék adóztatását végezni kellett vol
na, alkotmánysértő.

Igaza lett a lakosságnak és a la
kosság véleményét jogi formába ön
tő és indokló, az utasítás nem 
teljesítéséért felelősséget vállaló vb. 
titkárnak.

Bebizonyosodott, hogy a jogálla
miság keretein belül a kicsi önkor
mányzatoknak bátor fellépéssel, 
megalapozott és jogilag helytálló ér
veléssel a központi szervekkel 
szemben is nyerési esélyeik vannak.

Hoffmanné Dr. Németh Ildikó 
jegyző
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...és Nagy László 
a kapitány

interjú a 3. oldalon

MDF A
PÁRTRÉSZBEN

Történelmi lecke fiúknak
Az a természetes, hogy a nagyatá

di nemzetközi faszobrász alkotótelep 

1991. évi szimpozionát meghívta a 

lenti (Zala m.) nemzetközi faszob

rász alkotótelep a július 21 -i záróren

dezvényére. Idén Lentiben nem 

monumentális köztéri szobrok ké

szültek, így az alkotásokat a művelő

dési ház kiállítótermében mutatták be 

az érdeklődőknek, köztük a szimpo- 

ziont működtető (mérnökökből, tech

nikusokból, tisztekből,

népművelőkből szerveződött) polgá

ri egyesület tagjainak, az alkotótele

pet fával, gépekkel támogató állami 

vállalatok vezetőinek, a 28 szponzor

nak (helyi kocsmárosok, iparosok, 
kereskedők).

A kiállítóterem közepén Király Fe

renc lendvai (Szlovénia) művész „A 
Béke Szimbóluma” című, vakítóan 

világos (nyers színű, szinte fehér, 

tiszta) szobra uralta a tárlatot. „Nincs 

kész" — mondta a szobrász. „Le 

fogom festeni az egészet feketére. 
Úgy erőteljesebb lesz a kontraszt.” 

Az ember összerándul, hisz a fino
man erezett fa kedvességét, lágysá

gát érzi veszélyben. „De igy szép!” 
— szakad föl a nagyatádi íróasztaltól 

jött bürokratából az értetlenség,

hisz csak ezután mesélték el neki a 
lenti rendezők: „Ferinek kevés volt 
42 Hnir a szimpozion nyitása után 
hazament aludni a családjához a 
szomszédos (nyillövésnyire? puska- 
lövésnyire? ágyúlövésnyire? — a 
szerk.) Lendvába, s másnap már 
nem engedték át a határon. Két hetet 
késett. Mi pedig itt hallgattuk minden 
nap a fegyverropogást.” Megnyug
tatjuk, hogy itt a nagyatádi határban 
eddig csend volt, átjárnak újra az em
berek Kaproncára, Verőcére konya
kért. A harcok inkább 
Dél-Baranyában folytatódtak.

Király Ferenc lendvai szobrásznak 
jólesett, hogy meghívtuk az augusz
tus 5-i, nagyatádi szimpozion-zárás- 

§?ober§y§lá§fa. ígérte, hogy jön 

bár sok a dolga, őszig két nemzetközi 
szimpoziont rendez városában — ha 
béke lesz. Szóba jött még a lendvai- 
lenti-nagyatádi szimpozionok eset
leg egységes fellépése.

A világkiállítás-szervezők előtt.Az 
emberben az motoszkál, hogy jó vol
na ha Király Ferenc ilyesmivel lenne

VAGY
PAPÍRSÁRKÁNY?

Beszélgetés a nagyatádi 
munkanélküliségről 

Némethné Perger Erzsébettel

Vajon július hónapban történt-e je
lentős fordulat a munkanélküliség
ben? — kérdeztük a Munkaügyi 
Központ nagyatádi kirendeltség ve
zetőjét. Elmondta, hogy a munkanél
küliek számának növekedése 
egyenletes. A hivatal áttért a deká- 
dos rendszerre, vagyis az igénylést 
követő 10 napon belül továbbítják a 
kérelmeket.

elfoglalva, s nem kellene feketére 
festeni a Béke Szimbólumát.

Foto. eM Soós György Szöveg. K.G.

A júliusi számunkban közölt interjút 
a fiatalok problémáival folytatjuk:

A PÁLYAKEZDŐK

—Mikor jöjjön a Munkaügyi Köz
pontba az Iskolavégzett fiatal?

— Amikor megkapja a bizo
nyítványt, de még egyátalán nem 
vállalt munkát. Az jogosult a segély
re, aki felső- vagy középfokú oktatási 
intézményben két évnél nem régeb
ben végzett. A tavalyi végzősök is 
jöhetnek hozzánk. Előfelvétel a je
lentkezés, és hogy a két év alatt még 
nem dolgozott.

— Általános iskolát végzettek 
nem kaphatnak segélyt?

— A 17 évnél fiatalabbak csak át
képzési támogatásban részesülhet
nek.

2. oldalon

Értékelés a 
tömegsportéi

3. oldalon

A város 
önkormányzatának 
jogügyi tanácsnoka 

nyilatkozik

a 4. oldalon

MOZIMŰSOR

a hirdetési mellékletben

Önkormányzati 
tudósítás

a hirdetési mellékletben

RÉM
vagy papírsárkány?

(júliusi riportunk folytatása a 
munkanélküliekről) 

1—2. oldal

— Tehát a fiatal bejelentkezik, 
hogy érettségizett, nem tanul to
vább. ö mindaddig megkapja a 
pályakezdő segélyt, amig fel nem 
veszik munkahelyre vagy Iskolá
ba?

— Nem. Ha bejelentkezik, akkor 3 
hónapos Várakozási itíó y.an, ami 
alatt megpróbálunk számára munka
helyet keresni. Tehát, ha ne*m talá
lunk ilyet, akkor 3 hónap miAa kap 
először pályakezdési segél/t. s azt 
attól kezdve 6 hónapig veheti fél A 
várakozási időre nem kap pénzt. A 
pályakezdési segély összege a min
denkori minimál bér 75 %-a, jelenleg 
5.250 Ft. Azért előnyös bejelentkez
ni, mert nemcsak segélyt, munka
ajánlatot kapnak, hanem esetleg 
olyan átképzést ajánlunk, ami az el
képzeléseinek megfelel. Abban az 
esetben már nem kap pályakezdési 
segélyt, hanem átképzési támoga
tást.

( folytatás a 2. oldalon)
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RÉM
DOLGOZNI VAGY NEM 
DŐL GOZNI—EZ ITT A 
KÉRDÉS

— Még bennen van az Iménti je
lenet, amikor a kolléganő a kon
zervgyári ajánlatról beszélt. 
Mekkora béreket ajánlott a Kon
zervgyár?

— 8000—8500 Ft...
— Ha megsaccolom nem is jár job

ban az ember, ha a munkanélkülisé
get munkavállalásra cseréli I

— Hát igen: ez a tiltakozások egyik 
oka.

— Szintén a kolléganő elmondá
sából következtetek arra, hogy 
elég nagy Idegi terhet Jelenthet az 
Itteni munka speciális jellege. 
Kell- e a 800 emberrel való foglal
kozásához különleges Ismeret, 
képesség?

— Mi nem is csak a 800 regisztrált 
munkanélkülivel foglalkozunk, ha
nem a többszörösével. Májusban 
például 1500 ügyfelünk volt.

— Azért mert nem mindegyik 
ügyfél veteti föl magát a nyilván
tartásba?

— Minden ügyfél legalább kétszer 
fordul meg nálunk havonta. Ennek 
oka, hogy sajnos a munkahelyek na
gyon pontatlanul töltik ki a kereseti 
igazolásokat. Sok embernek 4-5- 
ször is vissza kell menni az eredeti 
munkahelyére adatpótlásért.

— Miért van a pontatlanság? 
Ügyetlenek a munkaügyisek, vagy 
figyelmetlenek? Vagy rossz, bo
nyolult az űrlap?

— Több a gondunk a vidéki mun
kaügyesekkel. A városon belül tele
fonon is tisztázhatjuk a problémát, s 
egyébként is jó a kapcsolatunk a vál
lalatokkal, a gyakorlottabbak az ügy
intézőik is. Sok helyen nem tudják 
kiszámítani az átlagkeresetet, vagy 
nagyon is tudatosan számolnak. Azt 
tapasztalom, hogy a vállalatoknál 
többféle átlagkereset-számítás léte
zik, pedig a törvény csak egyfélét 
ismer el, s egyértelmű a szabályo
zás. Ugyanazok az emberek, akik a 
lakásigényléshez, a kölcsönfelvétel
hez vagy hozzánk ugyanattól a cég
től kérnek kereseti igazolást, 3 
különböző összeget is kaphatnak.

— Itt lefelé vagy fölfelé csalnak 
a munkaügyisek?

— Ezt nem összegeztük eddig. Mi 
megpróbáljuk a munkakönyvvel 
összhangba hozni az igazolást. Ha 
nagy az eltérés, felhívjuk az ügyfél 
figyelmét, adunk neki még egy űrla
pot, hogy kérjen újabb igazolást. 
Nem szabálytalanságra ösztönöz
zük őket, de segítünk elérni, hogy ne 
csapják be az elbocsátottakat! Épp 
tegnap fordult elő, hogy egy vállalat
tól egyszerre jött el két dolgozó, és 
10 ezer forint különbség volt az át
lagkeresetük között, holott egy bri
gádban dolgoztak, hasonló munkát 
végeztek, a fizetésük is hasonló volt. 
Ez nem lehet véletlen...

— Közszájon forgott a városban, 
hogy több olyan gazdag ember is 
volt, aki elhagyta a munkahelyét, 
felvette a munkanélküli segélyt 
egy ideig, de másutt még hozzáke-

VAGY 
PAPÍRSÁRKÁNY?

resett — családi butikban, egye
bütt — további tízezreket. Igaz?

— Feljelentés nem érkezett hoz
zánk, kivizsgálásra nem került sor. A 
joghézagokat ki lehet használni 
ügyeskedéssel. Az biztos, hogy a se- 
gélyezett-járadékolt 800 ember kö
zött nincs olyan, aki jogosulatlanul 
kapott ellátást.

AKIK FÉLNEK

— Mindnyájan előtte állunk annak, 
hogy elveszíthetjük a munkahelyün
ket. Nagyon elszabadultak az indu
latok. Mire valaki idejön, akkorra jut 
el a tudatáig, hogy milyen helyzetbe 
is került... Amikor a vállaltnál közük 
vele, hogy ő az aki fölöslegessé vált, 
sokkhatás éri. Addig a pillanatig él a 
reménye, hogy neki még lesz mun
kája, munkahelye. Amikor közük vele 
az elbocsátást, akkor a vállalatok ál
talában rugalmasak. Elengedik sza
badságra, adják a maximális 
felmondási időt, tehát nagyon hamar 
kikerülnek a munkahelyükről. Eltöl
tenek otthon pár hetet, s amikor az 
letelt, akkor döbbennek rá, hogy az 
utolsó fizetést már megkapták, sőt el 
is fogyott. Ekkor tudatosul bennük, 
hogy kikerültek az utcára. Ez a leg
erősebb indulatokat váltja ki belő
lük... Nekünk ezért nemcsak a 
manuális munkánk sok, nemcsak a 
fizikai teher fárasztó a túlmunkák mi
att, hanem óriási pszichikai megter
helésnek is ki vagyunk téve. 
Pedagógusnak is, szociológusnak is 
kell lennünk azon kívül, hogy munka
ügyisek vagyunk. Azt nem tudjuk el
érni, hogy az emberek 
megelégedetten távozzanak, mert 
ahhoz mindenki számára jó munka
helyet kellene adnunk, de legalább 
azt elérjük a legtöbb esetben, hogy 
picit megnyugodva menjenek el tő
lünk! A nagy ügyfélforgalom miatt 
sajnos kevés időnk jut egy-egy em
berre! Sokszor azon túl, hogy na
gyon kétségbe van esve az ügyfél, 
az a legfontosabb számára, hogy va
lahol elmondhassa a gondját, vagy 
valakivel megbeszélje, hogy neki tu
lajdonképpen van egy ötlete, s lehet, 
hogy nem is lesz sokáig munkanél
küli, de ezt az ötletét nem tudja sem 
a családjával, sem a volt munkatár
sakkal kiértékelni. Nincs ahol taná
csot adjanak neki, nincs ahol jó szót 
kapna!

— Ezért is kérdeztem a „szak- 
8zervezet**-alakítá8t Nagyon sok 
országban összefonódik a párt — 
szakszervezet — társada
lombiztosítás. Ha kikerülök a 
gyárból, ugyanaz a szakszervezet, 
ugyanaz a társadalombiztosítás 
gondoskodik rólam, mint a mun
kásévek alatt... Nem lehetne-e leg- 
alább receptet adni az 
ügyfeleknek, hogy hova fordulja
nak, mely szervezethez, párthoz? 
Például a Családsegítő Szolgálat 
vagy valamely párt nem jelentke
zett, hogy segítene az olyan embe
reken, akikről szó volt?

— A mi központunk például ter
jeszti az ÁLLÁSKERESŐ című újsá
got. Próbálkozunk prospektusok 
összeállításával és terjesztésével is: 
,,Hogyan vállalhatunk külföldön 
munkát?", „Hogyan kerssünk ál
lást?" „Álláskeresők ABC-je", stb.

(A következő számban folytatjuk)

— A nagyatádi hely hatósági vá
lasztásokon 11 képviselő úgy jutott 
be a testületbe, hogy választókörze
tében a legtöbb szavazatot kapta, 
10-en pedig a pártjukra leadott sza
vazatok nagy száma miatt, de az 
előbbiek között is volt az MSZP -nek 
és a KDNP-nek 2-2, az MDF-nek 1 
tagja. Vagyis: a pártok szerepe elég 
nagy volt a képviselőtestület kialaku
lásában.

A választások óta eltelt időszakban 
milyen hatással voltak a pártok az 
önkormányzatra, mi erről az MDF na
gyatádi vezetésének a véleménye?

— A politikai egyeztetések a pártok 
között a polgármesterválasztás után 
megszűntek. A képviselők szuverén 
véleménye jelenik meg a döntésho
zatalban, s az egyeztetések hiánya 
esetenként a testületi munka rovásá
ra is megy.

Személyes véleményem, hogy az 
utóbbi időben történtek azt bizo
nyítják, hogy „jobb ma egy biztos 
ellenfél, mint egy bizonytalan jóba
rát". Ha volt pártközi egyeztetés, utá- 
na attól a megegyezéstől 
elhatárolódtak spmáspárt-béli képvi
selők. Ezt megengedhetetlennek tar- 
tom a város lakosságát érintő 
politikai kérdésekben, egyéb napi
rendi pontoknál.

Nem vak frakciófegyelemre van 
szükség, de így hogyan lehet artiku
lálni, érvényre juttatni politikai véle
ményeket?

—A helyhatósági választások után 
úgy tűnt, hogy az MDF nagyatádi 
szervezete irányítója tud lenni a vá
rosban a közügyeknek. Azóta más
képp alakult a helyzet?

— Az országgyűlési választások 
után — az önkormányzati törvény 
késése miatt — nagyon sokára került 
sor a helyhatósági választásokra. 
Emiatt nagyon vegyes összetételű 
lett a nagyatádi képviselőtestület. Ki
fejezetten pártprogramokat, koalíció 
nélkül, itt sem lehetett érvényesíteni, 
így a polgármestert is csak a sze
mélyt illető, széles, politikai meg
egyezés alapján tudtunk választani, 
másképp a kétharmados szava
zattöbbség nem alakult volna ki. 
Most fognak kiderülni a testületekről, 
a tisztségviselőkről, hogy meg tud
juk-e találni a közös hangot, felül tu- 
dunk-e emelkedni közvetlen* 
érdekeinken.

Emberi hibákkal „megáldottak" va
gyunk mi, képviselők. Alkalmassá
gunk most derült ki. Szembe kell 
nézni magunkkal, látnunk kell, hogy 
kiktől, miért kaptunk mandátumot!

A polgármesternek is el kell dönte
nie, hogy a képviselők többségére 
számít, vagy kifejezetten a Polgár
mesteri Hivatalra! Az önkormányzati 
törvény alapján az önkormányzati 
hatáskörök teljes egészében a kép
viselőtestületre vannak telepítve. 
Rendkívül szükkörű a polgármester 
— „primus inter pares" azaz „első az 
egyenlők között" szerepéből adódó
an — önkormányzati kérdésekben 
való döntési joga, ö viszont a Hiva
talnak a feje, munkáltatói jogot gya
korol a Hivatal dolgozói fölött. A

Dr. Gerencsér 
György

az MDF nagyatádi elnöke interjút 
adott a Nagyatádi Lapnak

képviselőtestület viszont a polgár
mester és a jegyző munkáltatója!

— Nem volt felhőtlen kapcsolat az 
MDF nagyatádi szervezete és a volt 
tanácsi apparátus között. A polgár
mesterválasztó ünnepi ülésen ez 
tüntető tapsviharban, illetve fagyos 
csöndben is megnyilvánult.

Azóta foglalkozott-e az MDF na
gyatádi vezetése a Városháza és a 
képviselőtestület kapcsolatával, 
vagy az MDF és a Hivatal viszonyá
val?

— Lehet, hogy furcsa amit mon
dok: mint testület, politikai szervezet, 
külön napirendi pontként ezzel nem 
foglalkozott, de megítélésem szerint 
foglalkozni kell vele. Persze nem 
olyan aspektusból, mint ahogy a 
pártállam idején a helyi pártbizottság 
tette mérlegre a tanács tevékenysé
gét. Ezt egyetlen politikai partnerünk
nek sem ajánlom!...

A hivatali apparátusban tulajdon
képpen egyedül a polgármester az új 
ember, s az MDF vezetőségében is 
többen úgy Ítélik meg, hogy ő egy 
„darázsfészken ül", s ma is fennáll 
annak a veszélye — bocsánat a ha
sonlatért —, hogy „a farok csóválja 
a kutyát".

A Hivatal mind a képviselőtestület
tel, mind a polgármesterrel szemben 
megpróbálja saját érdekeit érvénye
síteni. Ennek a veszélyessége rend
kívül nagy! Kialakul az, hogy a 
polgármester nem a képviselőtestü
letre támaszkodik döntően. Mi, kép
viselők a polgári életben 
tevékenykedünk, ő pedig a Hivatal
ban él. Ritkán találkozunk.

Fennáll annak a veszélye, hogy a 
hivatali apparátus ugyanolyan ön
mozgásba kezd, mint ami a tanács
rendszerben természetes és 
megszokott volt.

— Több képviselőben már,,légimi- 
tásának" kérdése is meg fogalmazó
dott. A választópolgárok döntő 
többsége ugyanis nem vett részt a 
választásban, így kevés képviselő 
érezhet maga mögött tömegeket 
(100-150szavazatot csupán). Az in
formáció útja a Lakosság — Képvi
selő — Képviselőtestület — 
Polgármesteri Hivatal — Lakosság 
vonalon kevéssé működik. Amiatt, 
hogy a tanácsi apparátus megma
radt, praktikusabb a lakosság szá
mára az információáramlásban a 
Lakosság-Polgármesteri Hivatal — 
Lakosság útvonal választása.

A képviselő hírvivő, akaratközvetí
tő szerepe leértékelődik.

Az MDF képviselői fogalmaztak-e 
a szélesebb, intenzívebb tömegkap
csolatok kiépítésével?

— Ezt politikai kérdésnek érzem. 
Indokolatlanul sokáig húzódnak el 
ma olyan ügyek, amiben a gyors 
megegyezésre esély volt. Úgy látjuk, 
hogy szükség lesz olyan politikai fó
rumok szervezésére, amelyek be
vonják a lakosságot a közügyekbe. 
Vallom, hogy föl lehet kelteni a lakos
ság érdeklődését!

Olyan politikai programokkal, ame
lyek összehozzák a vállalkozókat a 
minisztériumi tisztségviselőkkel. Fó

rumot kell teremteni arra is, hogy a 
lakosok közvetlenül és a nyilvános
ság előtt mondhassanak véleményt 
a képviselőkről, a testületről, a tiszt
ségviselőkről...

Alakulóban van Nagyatádon az 
„56-os Szövetség" helyi csoportja, 
amely az előkészületek során úgy 
döntött, hogy az MDF-hez fog csatla
kozni...

Úgy látom, hogy a helyhatósági vá
lasztások után ellaposodott a közélet 
a városban. Ki kellene szolgálni a 
lakosságot információkkal! Számot 
kellene adni mostmár a választási 
Ígéretek beváltásáról: mit tudtunk 
tenni, mit nem tudtunk tenni, ószin
tén kellene beszélni az okokról is! 
Országosan is, a városban is igaz: a 
kis nemzet nem tévedhet, végzetes 
hibákat nem követhetünk el, olyano
kat, amikre „rámehet a demokratikus 
átalakulás."

A legnagyobb veszélynek a dema
gógiát, az uszítást, a felelőtlen meg
nyilatkozásokat látom.

— Ezek hol jelentkeznek Nagyatá
don? Voltak rendezvények?

— Nem a rendezvényeken, hanem 
sokkal veszélyesebben.

Egy rendezvényen a demagógiát, 
uszítást vissza lehet verni.

— Akkor hol?

—A színfalak mögött, a négyszem
közti beszélgetéseken, a kiscsopor
tokban.

A mai gazdasági helyzetben is sok 
olyan „munkahely" van, ahol van idő 
a kaszinózásra, ahol minden önkor
mányzati felelősségérzet nélkül le
het önkormányzati ügyekben 
nyilatkozni.

Uszítás folyik e helyeken a kor
mány ellen, az önkormányzati képvi
selőtestület ellen, a polgármester 
ellen.

Az ilyen vélemények mögött meg
húzódhatnak sanda politikai szándé
kok is.

— Időszerű-e, hogy a képviselő
testület megalkossa programját az 
elkövetkezendő 3 évre?

Nem kellene ennek a nagyon ve
gyes képviselőtestületnek eldönte
nie, hogy melyek azok az 
elgondolások, amelyeket együttesen 
felvállal?

Az MDF nagyatádi szervezete egy 
ilyen programon gondolkodott-e, 
vagy szán-e szerepet magának eb
ben önállóan, vagy koalícióval 
együtt, vagy valamennyi párttal kö
zösen?

— Személyes véleményem van er
ről, ami nem biztos, hogy az MDF 
nagyatádi vezetőségének vélemé
nyével találkozik: politikai egyeztető 
fórumra van szükség, amelyben min
den, a képviselőtestületben jelen lé
vő politikai erő részvételét 
szükségesnek tartom.

Ezeken a pártokon múlik az, hogy 
milyen lesz a politikai közhangulat a 
városban.

Fontos volna, hogy a lakosság lás
sa, hogy mit akar a képviselőtestület, 
s az abban képviselt pártok!
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Nagy százados, Jelentkezem!

A címbéli mondat a beszélgetés 
végét jelentő telefonberregésre 
hangzott el, amikor a nagyatádi ren
dőrkapitányság új, fiatal vezetője fel
vette a kagylót. Délidő volt. Nagy 
László szerint alkalmas időszak az 
interjú-készítésre, hiszen ő, ha nem 
is fogyókúrázik, de az ebédet követ
kezetesen kihagyja.

— 32 éves vagyok. Itt születtem 
Nagyatádon. Itt is éltem. Családom 
nagyatádi, tősgyökeresek. — Kezdi 
a bemutatkozást a Nagyatádi Lap 
olvasdói számára a kapitányság-ve
zető. — Három testvérem van. A 17 
éves fiú a szülői házban él, két leány
testvérem él Nagyatádon, külön csa
ládban. Feleségem taranyi 
származású. Fodrász. Két kisgyer
mekem egy ötéves leány, egy két
éves fiú. BM-bérlőkijelőlésű 
lakásban lakunk. Nem vagyunk va
gyonosok. Se autóm, se villám. Fize
tésből élek, nincs második állásom, 
se mellékjövedelmem. A középisko
lát Tabon végeztem, katonai főisko
lát a határőrparancsnoki szakon 
Szentendrén, majd a rendőri pályát 
választottam, s a rendőrtiszti főisko
lát is elvégeztem. Tíz éve vagyok a 
rendőri testületnél. Ezalatt a rendőri 
pálya szinte minden területén dol
goztam.

— Mindvégig Nagyatádon?
— Végig Nagyatádon, 1981-től. 

Közlekedési rendőrként kezdtem, 
parancsnokhelyettes voltam Kalmár 
úrnál, aztán nyomozó lettem Bara
nyai Nándor vezetése alatt. A bűnü
gyi osztályon — a csurgói rendőrőrs 
megszűnésével — 1984-től a fiatal
korúakkal foglalkozó vizsgálótiszt 
voltam, máskor pedig operatív tiszti 
feladatokat láttam el: gazdaságvé
delmi területen. 1987-ben kerültem 
vissza az egyenruhás oldalra: köz
rendvédelmi és közlekedési osztály
ra, Puskás úr keze alá. Amikor 
Kalmárúrnyugdíjbament, 1989-ben, 
közlekedési alosztály vezető lettem.

— TV-nézőként az embernek úgy 
jelenik meg a nyomozó, hogy van 
egy nagy fogása. Volt-e ilyen ese
mény Nagy László munkájában?

— Nagy fogást nemigen lehet mon
dani, mert az embernek szinte min
den ,,fogás" nagy. Egy 
rendőrkapitányság területén min
denfajta bűncselekmény előfor
dulhat, de jellemzőek a kisebb 
ügyek. A betöréses lopások, az egy
szerűbb megítélésű bűnök. Eleinte 
vizsgáló beosztásban voltam, tehát 
akkor kaptam meg az ügyet, amikor 
már elfogták a tettest. 1984-től foglal
koztam ismeretlen tettesek felderíté
sével. Járműlopásokkal, például.

— Milyenekkel? Autókkal?
— Nagyon sok volt a személyautó

lopás. Annak idején elég sok katona 
követett el járműlopást, illetve hivata

los megnevezéssel: a jármű önké
nyes elvételét. Amikor „eltávozást" 
kaptak a katonák... — Sietni akartak.

— Még egy rendőrtisztnek is elvit
ték az autóját! Siófokon találtuk meg. 
Az elkövetők nagy része ismeretlen 
maradt, de a környékbeli elkövetők 
előbb-utóbb lebuktak a hátrahagyott 
nyomok alapján: tárgyi bizonyítékok, 
elhagyott eszközök, szagnyomok 
alapján. A nekem tulajdonítható nyo
mozási eredmények közül talán meg 
lehetne említeni: 1984. májusban a 
kaposvári börtönből öt fogoly szökött 
meg a börtönfal kibontásával, s ezek 
közül kettőt én fogtam el. Nagyon 
nagy élmény volt. Ekkor és még egy 
alkalommal kellett a fegyveremet 
tűzkész állapotba helyezni. A másik 
esemény az volt, hogy jugoszláv 
rendszámú gépkocsit vittek el a Park 
Hotel elől egy éjszaka. Akkor még 
Boros Laci volt a Park Étterem veze
tője, ő jelentette be a lopást. Egyedül 
voltam a rendőautóval, amikor meg
találtam a 4 elkövetőt. Megpróbáltam 
őket feltartóztatni, a fegyveremet ak
kor kellett először tűzkész állapotba 
helyezni, mert eléggé fenyegetően 
léptek fel. A fegyver láttán visszahő
költek. Egy ugyan megszökött, de a 
többit sakkban tartottam, amíg aze- 
rősítés megérkezett. A negyedik el
követő Kaposvárott bukott le, 
másnap, amikor a kocsiból ellopott 
jugoszláv dinárokat — akkor az jó 
pénz volt — értékesíteni akarta. Kör
nyékbeliek voltak, nagyatádi, rinya- 
szentkirályi emberek... A '84. 
májusában Kaposvárról szököttek 
közül hármat már elfogtak, amikor 
Kaposvárra kellett mennem, egy 
esős napon. Útközben Kadarkúton 
— ismerősnek véltem két bőrig ázott 
alakot. Megálltam, felszólítottam 
őket igazolásra. Akkor derült ki, hogy 
ők azok, akik a börtönből szöktek . 
Arra jött egy postásautó. A postások
kal együtt fogtuk el a rabokat.

— Üldözni kellett őket?
— Nem, mert amikor felszólítottam 

őket, megálltak. Nézegelődtek 
ugyan jobbra-balra, bizonyára gon
dolkodtak a szökésen... A fegyvert 
azért kellett elővennem, mert tudtam, 
hogy milyen súlyos bűncselekmé
nyért voltak a börtönben, de szeren
csére nem kellett lőnöm, őszintén 
szólva, az ember magánéletében 
nem jó ez az „eredmény". Megjegy
zik azt a bűnözők, hogy ki fogta el 
őket, kik segítettek neki. Legalábbis 
erre utal, hogy a postások is kapnak 
azóta jónéhány fenyegető telefonhí
vást...

A kapitányság-vezetői állásra 
programmal kellett pályázni. Nagy 
László programjának mi a lénye
ge?

— Nagyon sok mendemonda járta 
a nagyatádi rendőrkapitányi pályá

zattal kapcsolatban. Ki szeretném je
lenteni, hogy amikor a pályázatomat 
elkezdtem írni, először a nagyatádi 
megbízott rendőrkapitánynak jelen
tettem be szándékomat,

Dr. Novák Jánosnak: „őrnagy úr, 
én megpályázom ezt a helyet, mert 
ez nagy lehetőség számomra. Fiatal 
vagyok, a feltételeknek — úgy érzem 
— megfelelek." Bár sokkal nagyobb 
esélyt jósoltam neki, hiszen ő jobban 
átlátta a feladatokat, mint én az al
osztályvezetői székből.

Akkor még nem tudtam, hány jelölt 
lesz, de éreztem, hogy többen le
szünk. Amikor a pályázatomat bead
tam, elementem a terület 
önkormányzataihoz.

Nem mindenhova jutottam el a mű
ködési területen (2 város, 31 kisebb 
település tartozik ide), talán 15-öt 
tudtam felkeresni, amikor más hiva
tali ügyek intézése során lehetősé
gem volt kapcsolatba lépni velük. 
Egyébként minden parancsnoknak 
kötelessége az önkormányzatokkal 
kapcsolatot tartani...

A szakmai bizottság május 8-án be
szélgetett velünk, pályázókkal.

Másnap megtudtam az eredményt. 
Nekem nagyon sokan gratuláltak a 
bírálóbizottság döntése miatt. Én azt 
mondtam: korai a gratuláció, bár na
gyon jól esik, hiszen a polgármeste
rek fognak dönteni arról, hogy 
tetszik-e nekik a pályázó, vagy sem.

Véleményüket sok dolog befolyá
solhatta, például az a körlevél, amire 
a Nagyatádi Lap júniusi számában is 
történt utalás, amely levelet a polgár
mesterek kaptak, s amely levél há
rom személyt sértett: a megyei 
rendőrfőkapitányt, Nagyatád polgár
mesterét és engem. Ez a levél tehát 
rám nézve egyáltalán nem hízelgőén 
próbálta meg befolyásolni az önkor
mányzatokat.

A 33 település polgármesterei kö
zül a többség rám szavazott mégis.

— A szavazás nem volt egyhan
gú. A megyei rendőrfőkapitány 
megemlítette-e ezt a körülményt a 
kinevezéskor?

— A szavazás után nem beszélt 
erről. Furcsa helyzet volt az.

Titkos szavazás lévén, nem tudhat
tam, hogy kik szavaztak rám, kik el
lenem: mind a 29 polgármester 
mosolyogva gratulált, jó együttműkö
dést kívánt, én pedig tudtam azt, 
hogy 11 ellenem voksolt...

Az eredményhirdetés után szót 
kértem, és közöltem, hogy köszönöm 
a bizalmat. Akik mellettem szavaz
tak, azoknak feltétlenül, akik ellenem 
szavaztak, azoknak is befogom bizo
nyítani, hogy alkalmas vagyok a fel
adatra minden intrika ellenére: 
maguk fogják tapasztalni, hogy lesz 
pozitív változás.

A pályázatomban a megelőzést tar
tottam elsődlegesnek.

Ehhez a munkakörülmények javítá
sa szükséges, amit lehetővé tenne a 
bűnmegelőzési alapítvány.

Elsősorban technikai feltételeket 
lehetne javítani alapítványi pénzből. 
A mi területünkön nagyon megsza
porodott a vagyon elleni bűncselek
mények száma.

Vannak, akik már régóta nem kap
tak munkát. Valamiből meg kell élni 
nekik is, gondoskodniuk kell a csa
ládjukról. Sokan vannak, akik költe
keznek, valutájuk van, hetente 
külföldre járnak, noha nincs munka
helyük.

(folytatás a következő számban)

A SPORT JELENLEGI 
HELYZETE 

NAGYATÁDON
II. RÉSZ

A TÖMEGSPORT

Az egészséges életmód kialakítá
sában, a szabadidő (bár ebből egyre 
kevesebb van) hasznos eltöltésére 
igény jelentkezik a különböző spor
tági versenyek szervezésére. Ha
gyományai vannak Nagyatádon a 
Fakupa néven közismert kispályás 
labdarúgó bajnokságnak, mely so
rán tavaszi-őszi rendszerben 10-12 
csapat küzd a helyezésekért. Nép
szerűek az ünnepi alkalmakhoz kap
csolódó kispályás labdarúgó tornák. 
A legutóbbi Május 1 -i kupán 17 (köz
tük 3 női) csapat küzdött a városi 
sporttelep pályáin. Sajnos csökken 
az érdeklődés az utóbbi 2 évben az 
asztali-tenisz versenyek iránt, me
lyeket inkább csak az általános isko
lás korúak látogatnak. A sakk 
sportág szempontjából biztató, hogy 
valamennyi helyi és több körzeti is
kola is indított csapatot az iskolai 
csapatbajnokságban.

Az új létesítményekkel együtt új 
sportágak is kezdenek meghono
sodni a városban. A városi strand 50 
méteres medencéje egyre nagyobb 
vonzerőt jelent a komolyan úszni vá
gyók számára. Ehhez az alapokat az 
évek óta rendszeresen indított nyári 
úszótanfolyamokon az iskolás korú 
gyermekek nagy része megszerez
te. Az úszás oktatását Tamás Lajos, 
Czimmermann Béla, a Szakály há
zaspár és Boross Bálint évek óta 
nagy szaktudással végezte.

Az idén első Ízben a helyi óvodák
ban is lépések történtek az óvodások 
úszás-oktatásának megszervezésé
re. A haladó úszók részére a TIT és 
a Művelődési Központ indított tanfo
lyamot.

A sportág alapjait megismerő, el
sajátító gyermekek tudásukat to
vábbfejlesztve, a tehetségeseket 
kiválasztva, néhány éven belül ko
moly úszóbázis alapját képezhetnék 
városunkban. Elismerésre méltó 
kezdeményezés a Babay iskolában, 
hogy bevezették az első osztályosok 
kötelező úszásoktatását, valamint a 
mindennapos testnevelést. Az iskola 
minden évben indít testnevelés tago
zatos osztályt, felmérés alapján.

A szépen megépített teniszpályák 
ugyancsak csábítóan hatnak a „fe
hér sportág" kedvelőire, s egyre na
gyobb az érdeklődés. Bakos József 
edző vezetésével jelenleg is folyik az 
oktatás. Az eddig lebonyolított verse
nyek iránti érdeklődés is mutatja, 
hogy egyre inkább szükség lesz nyílt 
tornák meghirdetésére, ahol a helyi 
és környékbeli teniszezők össze
mérhetik tudásukat. Évek óta műkö
dik a Babay iskola tornatermének 
lehetőségeit jól kihasználva egy kb. 
30 fős karate csoport, mely a na
gyobb ünnepeken bemutatóival ad 
Ízelítőt a keleti népek önvédelmi 
sportjából. A csónakázó tó a téli idő
ben a korcsolyázási lehetőséget biz
tosítja mindenki számára. Közel 10 
évre visszanyúló hagyományai van
nak az olimpiai napok elnevezésű 
tömegsport akció eseményeinek. 
Míg régebben az ifjúsági szervezet 
hirdette meg ezeket az eseménye
ket, néhány éve a városi sportiroda 
szervezi, rendezi az iskolák segítsé
gével. A gyalogtúrát, futást és kerék- 
pározást magában foglaló 

eseménysorozat rendezvényein fő
leg iskolások indulnak. Sajnos a fel
nőttek egyre inkább elmaradnak.

A Barcelónai Olimpia tiszteletére 
Barcelóna '92 elnevezés alatt szep
tembertől ismét meghirdetésre kerül 
a 6 próbából álló sorozat, ahol vala
mennyi korosztály részére lesznek 
teljesítendő távok, és szintidők. Min
den alkalommal lesz tombolasorso
lás, s a záró rendezvényen jövő 
májusban igen értékes nyere
mények találnak gazdára.

Meg kell említeni a különböző spor
tági és különböző szintű versenyek 
megrendezéséhez az általános és 
középiskolák vezetőinek és főleg 
testnevelő tanárai által nyújtott segít
séget. Nélkülük egyetlen nagyobb 
rendezvényt sem lehetne eredmé
nyesen, színvonalasan lebonyolíta
ni. Szaktudásukkal, szabadidejüket 
feláldozva hétvégeken is lehet szá
mítani munkájukra. Fontos szerepük 
van a Városi Sportegyesületnél és a 
városi Labdarúgó Szövetségben 
működő társadalmi aktivistáknak, 
ök segítik a mérkőzések zavartalan 
lebonyolítását, elvégzik a játékveze
tők küldését a különböző osztályú 
mérkőzésekre, s fegyelmi vétség 
esetén a fegyelmi bizottság hozza 
meg határozatait az érvényes jog
szabályok szerint. Minden sportág
nak megvannak a megszállottjai, 
akik nélkül nehéz lenne egy-egy ver
senyt zökkenőmentesen megren
dezni: Labdarúgásban Göbölös 
János, a sakk sportágban Fehér Zol
tán és Kiss Attila, úszásban Horváth 
Gyula.

A JÖVŐRŐL

A város jelenlegi tárgyi, személyi 
és létesítmény helyzetét figyelembe 
véve fel lehet vázolni a nagyatádi 
sportélet jövőképét. A tornatermek 
kihasználtsága szinte 100%-os, 
azonban a többi létesítményt jobb 
szervezéssel, több verseny rende
zésével jobban ki lehetne használni 
úgy a diák mint a tömeg és verseny
sport céljaira egyaránt. A mostani 
adottságok kedvezőek a labdarú
gás, atlétika, a tenisz, a kézilabda, a 
triatlon sportágak továbbfejlesztésé
re. Előnyösebb helyzetbe kerülhet
nénk a sporteredményeket tekintve, 
ha felépülne a régóta tervezett sport
csarnok, melyben helyet kaphatna 
az iskolai és versenysport, a tömeg
sport különböző formája, sőt új spor
tágak is meghonosodnának (pl.: 
ritmikus sportgimnasztika, stb.). A 
teremsportágak ugrásszerűen fej
lődnének, valamintatéli edzési lehe
tőségek (kézilabda, cselgáncs, 
termfoci stb.) is megoldódnának.

A város részéről nagyobb lenne a 
sportolókat helyben tartó erő. Nagy
szabású országos sportesemények, 
kultúrális programok megrendezé
sére is lehetőség nyílna, lenne mód 
arra, hogy új nemzetközi kapcsdola- 
tok alakuljanak ki a sport és a kultúra 
más területén.

Fentieket olvasva mindenkiben op
timista kép rajzolódhat ki a jövőt ille
tően. A megvalósításhoz szükséges 
pénzt azonban ezután kell előterem
teni.

Fekete Lajosné
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Ki kérdez?
Ki válaszol?

POLGÁRI SÁV — POLGÁRI SÁV

(Lapunk 4. számának 4. oldalán 
arról írtunk, hogy Dr. Gerencsér 
György önkormányzati képviselő 
kérdést intézett a város polgármes
teréhez, ám a város képviselőtestü
lete úgy döntött, hogy a kérdésre a 
polgármester ne adjon választ. Most 
megkeresett bennünket a kérdező, 
hogy elmondja véleményét erről a 
történetről. A beszélgetést ismertet
jük.)

— Nem titok az, hogy a kérdés 
fontosabb annál, minthogy egy kép
viselő konkrét kérdésére válaszadá- 
si kötelezettsége van-e a 
polgármesternek, vagy nincs. Sze
rintem a közfunkciót betöltő szemé
lyeknek tájékoztatási
kötelezettségük van közügyekben. A 
lakosságnak, a képviselőtestületnek 
joga van az olyan információkhoz, 
amelyek alapvető összefüggésben 
vannak sorsukkal. Az, hogy a telepü
lés polgármester a hivatali helyiség
ben, hivatalos időben, polgármesteri 
minőségében, a rendőrkapitányi pá
lyázatok elbírálása előtt a megyei 
rendőrkapitánnyal beszélgetést foly
tat — legyen az akár négyszemközti 
beszélgetés is — az közügy. Nem 
az minősíti a dolgot, hogy hányán 
voltak jelen. Legtöbbször — a közér
dekű beszélgetésekre — a polgár
mesteri hivatalba természetesen 
nem hívnak oda tanúkat. Ha ilyen 
beszélgetésekről a képviselőtestület 
nem kap információt, sőt ha erről a 
jogáról lemond, akkor olyan generá
lisfelhatalmazást ad a polgármester
nek, hogy más ügyekben is szabad 
belátásától függően adjon vagy ne 
adjon tájékoztatást.

— Dr. Gerencsér György olyan 
tartalmú tájékoztatást kapott a 
képviselőtestületi határozatairól, 
ami szerint a testület kijelentette, 
hogy a jövőben sem fog kérni táB- 
jékoztatást a polgármester négy
szemközti beszélgetéseiről?

— A polgármester aláíráásával ezt 
a válaszlevelet kaptam:

„Hivatkozva a 898-5/1991. sz. le
velemre tájékoztatom, hogy Nagya
tád város képviselőtestületének 
állásfoglalása szerint a négyszem
közti beszélgetésekről nem kell be
számolnom, a kérdéskör nem 
tartozik az önkormányzati ügyek kö
zé." Ezzel szemben a képviselőtes
tület 80/1991-es határozata 
szószerint ezt mondja csak: ,,A kép
viselőtestület állást foglal abban, 
hogy a polgármester Dr. Gerencsér 
György kérdésére ne adjon választ."

— Tehát a határozat csak egyetlen 
konkrét esetre vonatkozik.

— A képviselőnek törvényadta jo
ga az interpelláció, a tájékoztatás
kérés. Másrészt: megítélésem 
szerint önkormányzati ügyről volt 
szó az én kérdésemben. Az önkor
mányzati törvény indoklása így fo
galmaz: minden olyan ügy amely az 
önkormányzat számára feladat
vagy hatáskört állapít meg, önkor

mányzati ügynek tekintendő. A ren
dőrkapitányok kinevezését megelő
zően egyetértési jogot ad az 
önkormányzatoknak a törvény.

— Tehát: igaz ugyan, hogy a pol
gármesterek szavaztak a „kapitány
választáskor", de a polgármesterek, 
ha megkérdezték szavazás előtt az 
önkormányzat képviselőit, akkor ők 
jelezhették, hogy melyik kapitányje
löltet támogatják. Amivel a nagyatádi 
testület nem lehetett tisztában: a 
döntéshez és szavazáshoz értékes 
információval bírt-e az a beszélge
tés, ami a megyei kapitány és a vá
rosi polgármester között folyt. A 
képviselőtestület természetesen le
mondhat egy információ meghallga
tásáról...

— A képviselőtestület igen, de ha 
egy képviselője nem mond le?... Ha 
mégis ragaszkodik ahhoz, hogy őt 
tájékoztassák?... A levelem így szólt: 
„Kérem tájékoztassa a képviselő
testületet, és külön engem arról, 
hogy Ön a hivatalában milyen tartal
mú megbeszélést folytatott Dr. Fe- 
rencz László megyei 
rendőrkapitánnyal."

— A képviselőtestület dönthet 
úgy—jogszabálysértés nélkül —, 
hogy a polgármester Dr. Geren
csér Györgynek nem adhat, III. ne 
adjon tájékoztatást ebben az ügy
ben?

— Mivel önkormányzati ügyről van 
szó, szerintem nem dönthet úgy. így 
vezetem le, hogy törvénysértő volt a 
testületi döntés. Kérem, ez az ügy 
törvényességi felülvizsgálat alatt áll 
a köztársasági megbízott hivatalá
nál. A másik dolog az, hogy másként 
is állást foglalhatott volna a polgár
mester. Én az ő helyében megadtam 
volna a részletes választ, ezzel is 
kinyilvánítva azt, hogy amiről a hiva
talomban tárgyalok, az a képviselő
testület előtt nem lehet titok...

— Ha a köztársasági megbízott 
azt jelzi vissza, hogy ez a döntés 
törvénysértő szerinte Is, akkor mi 
történik?

— Én, mint képviselő, pert nem 
indíthatok, de őneki joga van arra, 
hogy felszólítsa a képviselőtestüle
tet, hogy döntését változtassa meg, 
határidőt szabhat. Ha nem változtat
ja meg törvénysértő döntését a tes
tület, akkorpert indíthat bíróság előtt. 
A bíróság döntése köti a testületet, s 
helyreáll az a jogi helyzet, ami az én 
álláspontom szerinti: a polgármester 
köteles tájékoztatni a képviselőt, ha 
tetszik ez neki, ha nem... Én azt sze
retném elkerülni, hogy precedens ér
tékű legyen ez az ügy! Ezt én példa 
nélküli esetnek tartom.

— Csorbítani látszik ez a képvise
lői kérdés, ez a törvényességi vizs
gálatkérés a polgármester 
tekintélyét... — Akár egy segédmun
kás is, aki felnőtt, cselekvőképes ál
lampolgár, ezen a jogán is kérheti a 
polgármestert, a képviselőt, a közhi

vatalnokot, hogy őt informálja az őt 
érintő közügyekröl. Ha a válaszadás 
nem sért államtitkot, szolgálati titkot, 
akkor a közhivatalnok, a közéleti em
ber köteles őt is informálni, nemcsak 
a képviselőt. Azt, hogy mi az államti
tok, mi a szolgálati titok, azt nem 
lehet egyszemélyben eldönteni, hisz 
az csak nagyon szűk körben fordul
hat elő, nem úgy, mint az elmúlt 
rendszerben, amikor szinte minden 
közügyre rásütötték, hogy államtitok, 
s ezzel fosztották meg az embereket 
az információktól. Ma, egy kialaku
lóban lévő, valóban demokratikus 
közéletben elképzelhetetlen az in
formációáramlás leállítása. Saját 
képviselőtestületi tagjának — ha kéri 
a képviselő, a polgármester még ál
lamtitkot, szolgálati titkot is köteles 
— önkormányzati közügyekben — a 
tudomására hozni. Nem valaki vagy 
valakik ellen irányul a lépésem, ha
nem arra, hogy egy az önkormány
zati szervezeten kívülálló, a 
törvényesség felülvizsgálatára élet- 
rehívott szervezet vizsgálja ki a tör
ténteket.

— Ebben az ügyben van egy olyan 
elem, hogy a lejegyzése a testületi 
határozatnak, majd annak értelme
zése a válaszlevélben nem esik pon
tosan egybe...

— A leglényegesebb kérdések 
egyike az, hogy az önkormányzati 
ülések jegyzőkönyve hűen, hitele
sen adja-e vissza azt, ami ott elhang
zott. A jegyzőkönyv közokirat. A 
határozat szövegezése nem lehet 
félreérthető. Ha értelmezési vitát 
kell, szükséges utána folytatni a ha
tározatról, akkor ez az érintettek, a 
lakosság félreinformálására ad ala
pot. Ez azoknak a felelőssége, akik 
a határozatot, a jegyzőkönyvet szer
kesztik, hitelesítik.

— Azért ezek a hónapok mégis
csak a „tanulóidőhöz" tartoznak! A 
képviselők, a szövegezők és a doku
mentációt a könyvtárban olvasgatók 
számára is.

— Én a jegyző felelősségét dom
borítom ki, akinek a tanácsrendszer
ben már profi gyakorlatra lehetett 
szert tennie. Tudom, hogy nagyon 
nehéz a dolga, hisz a testületi ülése
ink gyakran jobban hasonlítanak egy 
zsibvásárra, mint felelős testület ülé
sére...

— Ez nem függ azzal is össze, 
hogy a Polgármesteri Hivatal 
gyakran az ülés első percében ad
ja át az előterjesztéseket a képvi
selőknek, hogy csak ezután alakul 
ki a módosítgatott napirend, s így 
esély sincs arra, hogy a képvise
lők külső szakértőkkel, párttagsá
gukkal, koalíciós partnereikkel 
egyeztessék véleményüket?

— Jó döntést csak jó előkészítés 
után lehet hozni. Ha az előkészítés 
szerkezetébe porszemek csúsznak 
be, ugyanaz a helyzet alakul ki, mint 
a tanácsrendszerben volt: a képvise
lők csak alárendelt szerephez jut
nak. Ebben szándékosságot nem 
látok, de a Hivatal munkáját önma
gában ez a tény már minősíti.

„SZÉLHORDTA 
EMLÉKEZET’

(A közügyek iránt a múltban is na
gyon érzékeny, közérdekű gondola
tait különféle fórumokon el is mondó, 
tán épp ezért nyugdíján kivűl a társa
dalomtól mást nem is kapó úr azt 
tette szóvá, hogy miért nem írja meg 
a Nagyatádi Lap a POLGÁRI SÁV 
beszélgetőinek a nevét. Meddig tart 
ez a titkolózás? — kérdezte feddőn. 
Elfogadta, persze, hogy elfogadta 
azt, hogy ezek a zsörtölődő, botlado
zó, íróasztal-rugdosó, mindig veszte
sek mi vagyunk, nagyatádiak, 
akármelyik oldalán is vagyunk annak 
az ÍRÓASZTALNAK. Elfogadta, de 
azért az alább következő monológja 
után daccal préselte ki magából a 
majdcsakmegszülető demokráciába 
vetett hitét: ALÁÍROM. Sem őt, sem 
mást nem akar megvédeni senkitől a 
felelős szerkesztő, csak konok követ
kezetességét súlykolja a Kedves Ol
vasóba, amikor mégsem írja le ebben 
a rovatban a'tisztelnivaló úr becsü
letes nevét. Legyen elég tudnunk, 
hogy ö válalja a véleményét!)

Az a bajom a STRAND/BE/FÜRDÖ 
című írásban említett hivatalnok ál
láspontjával, hogy nem tudja az 
egész város, kinek a nevében kötbé
reztette meg az ÉSZKV-t. Nyilván 
azoknak a polgároknak a nevében, 
akik a strandépítés költségeinek egy 
részét TEHO formájában összead
ták! Fölvetődik az a kérdés, hogy az 
illető úr a város polgárait akarta-e 
képviselni egyáltalán, vagy pedig 
csak bürokrata személyiségét kíván
ta túlzottan kiemelni.

POLGÁRI SÁV — POLGÁRI SÁV

KISKERT ÉS KIKAPCSOLÓDÁS 
befejező rész

Simongát-Almáskert
Az 1990. végén végzett szocioló

giai felmérés feladatának és céljá
nak azt tekintettük, hogy 
bemutassuk egy kisváros (Nagya
tád) életének egy darabját, a jelen 
esetben a Simongát-Almáskert kis
kert i övezetét. Befejezésként arról 
kell szólnunk, hogy a lakók a ragasz
kodásuk mellett milyen területfej
lesztési elképzeléseket, javaslatokat 
fogalmaztak meg a helyi önkormány
zat számára. Az igényeket gyakori
ságuk alapján „rangsoroltuk”
1. A terület hiányosságai: (vélemények szá
ma)
Az utak állapota rossz (25) 
Hiányzik a csatornázás (22) 
Hiányzik a gázvezeték (19) 
Hiányos a kereskedelmi ellátás (18) 
A köztisztaság hiányosságai (14) 
A közlekedés hiányosságai (12) 
Rendezetlen közterületek (11) 
A közbiztonság hiányosságai (9) 
Hiányos vízellátás (3)
A villanyvezeték nincs bekötve (2)
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Deák Zoltán
Gimnázium

eM. Soós György 
PLATINUM BT.

Kovács Géza
Művelődési Ház

Különös, hogy a tanácsi vezetők 
nem emlékeztek... Nagyon édekes 
ez az irányított emlékezés! Vajon ar
ra emlékszik-e például a GAMESZ 
akkori vezetője, és emlékeznek-e a 
tanácsi vezetők, hogy ki adott enge
délyt a bevásárlóközpont terveire? A 
város egyik legértékesebb részén, 
úgy látom, teljesen rend szerte lenül 
építenek kereskedelmi egységeket. 
Akik jönnek a vasútállomásról, na
gyon sokan felteszik a kérdést, ne
künk nagyatádi polgároknak, hogy ki 
volt aki ezeket a szép épületeket úgy 
engedi elhelyezni, minha a szél hord
ta volna össze azokat. Vajon e ter
vekre, engedélyezésükre 
emlékeznek a tanácsi emberek?

Visszatérve a STRAI)ID/BE/FÜR- 
DÖ-re: ha az ÉSZKV megsértette az 
átadási határidőt, meg kellene di
csérni, mert az alatt az idő alatt, amíg 
a strand a múlt évben nem működött 
sok pénz emiatt maradt a város 
kasszájában, és nem is volt igazi 
strandidő.

Ha boncolgatjuk a pénzügyi kérdé
seket, akkor igaz, hogy a tanács 
visszautalta az utolsó TEHO-befize- 
tési részletet azonban arról elfeled
kezett, hogy a lakosság pénze, 
amelyet használt (befektetett vagy 
forgatott) a tanács, az után, a ma
gyarországi pénzügyi rendelkezések 
szerint illett volna kamatot fizetni, 
vagy legalább megköszönni a város 
polgárainak, ha már egyszer, tanácsi 
segédlettel, állítólag megszavaztuk, 
51 %-os arányban, hogy fizetjük a 
TEHO-t! Amiről végül kiderült, hogy 
a tanács jogellenesen vetett ki a la
kosságra...

Szocpol. kedvezményt nem kap az építkezés
hez (1)
2. Területfejlesztési javaslatok: 
Úthálózat, útszél, padka építése (24) 
Csatornázás (11)
G ázvezeték é pl tés (11) 
Szennyvíz elvezetés (9) 
Élelmiszerbolt kell (8) 
Szemétszállítás (6) 
Járdaépítés (5) 
Buszközlekedés javítása (3) 
Útcai villanyvilágítás (3) 
Lakóteleppé legyen nyilvánítva az övezet (2)

Mindezek mellett a megkérdezet
tek egyértelműen érzik és vallják, 
hogy a napi munkaképesség újrater
melésben jelentős szerepe van a 
kertnek. A városi önkormányzatnak 
számolnia kell azzal, hogy a jövőben 
a hétvégi telkek iránti igények erőtel
jesen emelkedni fognak, nemcsak a 
pihenési, hanem a termelési funkció 
miatt is.

Rada Beáta és Papp Hajnalka
PANNON Agrártudományi Egyetem 

Állatenyésztési Kara Kaposvár

Kiadja: A Nagyatádi
Nyilvánosságért Alapítvány 
megbízásából a Nagyatádi 
Művelődési Ház.
Felelős kiadó: Ormai István. 
Készült: A Nagyatádi Nyomda 
Kft. üzemében.
Felelős vezető: Takács Ferenc 
ügyvezető igazgató.
Nyilvántartási szám:
B/PHF/635/S/91
HU ISSN 1215-3249 
21 2045 NNy.Kft.



1991/2. szám Díjtalan 1991. Augusztus

A NAGYATÁDI LAP AUGUSZTUSI 
SZÁMÁNAK TARTALMÁBÓL:

Szobrász 
szimpozionokés 
fegyverropogás 
foto és cikk a címoldalon

.... lefelé vagy 
fölfelé csalnak a 
munkaügyisek?” 

interjú a munkanélküliekről az 
1—2. oldalon

Vásárolja a 
Nagyatádi Lap 

augusztusi 
számát

,,Szembe kell nézni 
magunkkal, látnunk 

kell, hogy kiktől, miért 
kaptunk mandátumot!" 

nyilatkozza az MDF 
önkormányzati képviselője, helyi 

elnöke
2. oldalon

„A fegyverek 
láttán 

visszahőköltek” 
Bemutatjuk Nagy Lászlót, az új 
nagyatádi rendőrfőkapitányt.

3. oldalon

Nyilatkozik a város 
képviselőtestületének 
jogügyi tanácsnoka

4. oldalon

POLGÁRI SÁV — POLGÁRI SÁV

„Illett volna... 
megköszönni a város 
polgárainak..., hogy 
WjÜk á TiHO-t”

4. oldalon

POLGÁRI SÁV — POLGÁRI SÁV

Legyen Ön is 
előfizetője a 

Nagyatádi Lapnak!
Előfizethető a Nagyatádi 

Művelődési Házban 
Baross u. 2. Tel.:(83) 11-497 
Minden előfizető kaphat egy 
ingyenjegyet a szeptemberi 

Benkó koncertre.

Az augusztus 31-i 
TRIATLON 

VERSENYRE 
Nagyatádra várjuk a 

vásározókat, 
kiállítókat.

Szokatlan ötleteknek is 
helyet biztosítunk (pl. 
bolhapiac, sütő-főző 

verseny, stb.)

Az érdeklődők a 
Hotel Solarban 
jelentkezzenek: 

(83) 12-056

Az Ön hirdetése 
minden nagyatádi 

postaládájába eljut!

Hirdessen a 
Nagyatádi Lap 
szeptemberi 
számában!

Lapzárta: 
augusztus 21-én.

Megjelenés: 
szeptember 1-én.

:<:

Egész oldal: 30.000 Ft 
Egy hasáb: 6.000 Ft 
Fél hasáb: 3.000 Ft
Negyed h.: 1.500 Ft
Nyolcad h.: 750 Ft
Apróhirdetés: 300 Ft

FAANYAG 
ÉRTÉKESÍTÉS
TETÖFA, TETŐLÉC, 
DESZKA, HAJÓPALLÓ,

„PALLÉR” KFT
NAGYATÁD,
KISZELY U. 44.
Telefon: (83) 11-884

Betonacél 
előkészítés 

szerelés
„GOMBÓCZ" 

Betonacél B. T.
Nagyatád,

Dózsa Gy. u. 31.
(a volt ÉSZKV udvarán)

Háziasszonyok 
figyelem!
Nincs többé életlen kés, olló 
ha segítségül hívja a 
háztartási köszörűst.
A Takarékszövetkezet 
nagyatádi fiókjánál 
igényelheti ézt az újjáéledt 
szolgáltatást.
Mérettől független az ár:
1 db kés élezése 20 Ft.

Csak Jól Járhat! Próbálja kü

CSOMÓS ATTILA 
háztartási köszörűs

BB
BB
BB
BB
BB
BB

BB
BBenács BBenács BBenács BB

BENÁCSNÁL A GARANCIA — MINŐSEGET LEGOLCSÓBBAN

ÉN MEGTETTEM A LÉPÉST ÖN FELÉ
Martini 331 Ft.

A BOGLÁRI BOLT ÚJ HELYRE KÖLTÖZÖTT 
A VÁROSKÖZPONTBA 

A SZÉCHENYI TÉR19-BE

BB
BB
BB
BB

PALACKOZOTT ITALOK BOLTJA 

SZUPEROLCSÓ ÁRAK
EZER FORINT FELETTI VÁSÁRLÁSNÁL 

MEGLEPETÉSEK

Ilonának névnapi ajándékcsomag Benácstól
Ön az első lépést augusztus 13-án tegye meg felém: 

reggel fél nyolckor nyitjuk üzletünket!

BENÁCSNÁL A GARANCIA — MINŐSÉGET LEGOLCSÓBBAN

BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB

BBenács BBenács BBenácsBB

CIPŐBÖRZE— CIPŐVÁSÁR
HOLLAND BÁLÁS RUHA 

bálabontás a helyszínen 
Mosószerek és öblítők vására 

Augusztus 6-án, 10—19 óráig 
Nagyatádon a Művelődési Házban

Több mint 20.000 pár szezonális lábbelivel
30—40—50 %-al olcsóbb árakkal

Várja vásárlóit a DEBRECEN! DOMINA GMK

BoT

A MÉH
NAGYATÁDI TELEPE

EMELTE 
FELVÁSÁRLÁSI ÁRAIT

Vörösréz (darabos) 60 Ft/kg 
Gépkocsi-hűtő 40 Ft/kg 
Sárgaréz (darabos) 40 Ft/kg 
Alumínium 20 Ft/kg
Bronz (darabos) 60 Ft/kg 
Bronzforgács 40 Ft^g
Sárgaréz-forgács 40 Ft/kg

Nagyatád, Rákóczi út. 20.
Tel.: (83) 12-253

Megkezdem felújított 
és új gumik árusítását 
OLCSÓ ÁRAK — 
EGY ÉV GARANCIA

Tehergépkocsiknál:
Használt gumi 
visszavásárlása
BOGNÁR TIBOR
Nagyatád, Beregszászi u. 7.

MINDEN 
PÉNTEKEN

DISCO
A BODVICAI 

PRESSZÓBAN
Műsorvezető:

Diviánszky Szilárd
TOMBOLA, OLCSÓ ÉTELEK

Belépődíj: 70 Ft.

I
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SZOBORAVATAS 
a Szabadság parkban 
augusztus 5-én hétfőn 18 órakor

Az 1991. évi Nagyatádi Nemzetközi Faszobrász
Alkotótelep résztvevői:

Sakari Kaarlo Matinlauri (Finnország)
Eduardo Maris (Franciaország)
Húber András
Varga Géza Ferenc

Közreműködnek a csurgói zeneiskola tanárai és az 
alkotótelep szobrászai.

-----‘

DISCO
A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN

S-^AfáS 17-ÉN ESTE 7 
ÓRÁTÓL

Műsorvezető; 
SZABÓ GYULA

AMSTRAD
48 csatornás, szetreo 

műholdvevő rendszerek 
kaphatók 34. 000 Ft-ért (ÁFÁ-val 

együtt). Ugyanitt minőségi 
autórádiós magnók és telefax 

papírok — kedvező áron!
Telefon: (83) 12-247

»■■■■■■■■■■■

: Nagyatádi
: moziműsor:
■ Augusztus ■
■ 2. péntek 5 óra ■
. KACSAMESÉK ■
a fél 8 órakor a
a FORD FAIRLANE a
a KALANDJAI a

4. vasárnap 5 és fél 8 órakor a
SZUPERHEKUSOK

" 5. hétfő 5 és fél 8 órakor
" VESZETT A VILÁG
" 8—9. csütörtök, péntek 5 óra
■ TINI BOSZORKÁNYOK "
■ fél 8 órakor "
■ CARANO DE BERGERAC ■
■ 11. vasárnap 5 és fél 8 órakor ■
■ INTRUDEREK TÁMADÁSA ■
■ 12 hétfő 5 és fél 8 órakor ■
a A Salnt-Tropezl a
■ leánykereskedők a
a 15—16. csütörtök, péntek a

5 és fél 8 órakor —
Jobb ma egy zsaru, 
mint holnap kettő

18—19. vasárnap, hétfő
■ 5 és fél 8 órakor
■ L. A. Story — Az őrült város"
■ 22 csütörtök, 5 órakor ■
■ DÓT ÉS A MOSZKITÓ ■
■ fél 8 órakor ■
■ ZÖLD KÁRTYA ■
a 23. péntek 5 és fél 8 órakor a
a ZÖLD KÁRTYA a
— 25. vasárnap 5 és fél 8 órakor a
a OLLÓKEZŰ EDWARD

26. hétfő 5 és fél 8 órakor
EGY ÁGYBAN AZ 
ELLENSÉGGEL

" 29. csütörtök 5 óra
" AZ ISTENEK ■
" A FEJÜKRE ESTEK 2. "
" fél 8 órakor "
■ ESZELŐS SZÍVATÁS ■
■ 30. péntek 5 és fél 8 órakor ■
- ESZELŐS SZÍVATÁS -
■ Szeptember 1—2. vasárnap, hétfő ■
a 5 és fél 8 órakor a
a OSCAR a
a 5—6 csütörtök, péntek

5 fél 8 órakor
" APÓCÁK A PÁCBAN
!■■■■■■■ i i ■■ d

z

100xSZEP

ISMÉT DOLGOZOM

Értesítem Kedves 
Vendégeimet, hogy

SZALONUNKBAN
(Aradi u. 7.)

PAPPNÉ MOHÁRI LÍVIA |
kozmetikus mester

Üszótanfolyam 
Hölgyeknek
Augusztus 6-tól a Fürdő átriumos 
medencéjében 
úszótanfolyamot szervezünk 
hölgyek részére.
A foglalkozások reggel 6 órakor 
kezdődnek.
Jelentkezni, vagy részletesebb tájé
koztatást kérni személyesen a műve
lődési házban, telefonon a 11 -497-es 
számon lehet.
A nyár végére megtanulhat úszni!

ÚSZÓISKOLA
Szeptembertől hatodik életévüket be
töltött gyerekeknek úszótanfolyamot 
indítunk. A foglalkozások — amelye
ket Horváth Gyula vezet — a Fürdő 
átriumos medencéjében délutánon
ként lesznek.
Jelentkezni személyesen a művelő
dési házban, telefonon a 11-497-es 
számon augusztus 31-ig lehet.

Művelődési Ház

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját, 
ismerőseit és barátait a Városi Strandon augusztus 
20-án megrendezésre kerülő

KERTI MULATSÁGRA
19 órától várjuk kedves vendégeinket.

Fél nyolckor fellép és örökzöld dallamokat játszik 
a harcéi

riverside big bánd
Tánczene éjjel 2 óráig. Közreműködik a barcsi 

BA-ROCK együtrtes
Éjszakai fürdés Tombola Büfék

k belépőjegy ára 120 Ft.

Asztalfoglalás és jegyelővétel augusztus 5-től a rendezőknél. 
Művelődési Ház 11-497, Városi Strand 11 -306

JÓ SZÓRAKOZÁST!

Városi Strand Művelődési Ház

ÚJ LEHETŐSÉG
a kapcsolatfelvételre, a tájékozódásra, szolgáltatásai 
közzétételére, hirdetésre, üzleti gazdasági tevékenysége 
megismertetésére

AZ ÚJ NAGYATÁDI
TELEFONKÖNYV
ami helyi szaknév$ort:;: hyítvatártá$t és ügyfélfogadási időket, 
valamint más közérdekű információt is tartalmaz.
Ha munkájárÖÍ.' cGgGnJttevékerrységéről valamilyen formában 
tájékoztatni kívánja.a lakosságot, ha szerepelni kíván a 
szolgáltatások szaknévsorában, i nem tagja a helyi 
Ipartestületnek, kérjük augusztus 31-^keressen fel bennünket.

HA KIHASZNÁLJA A LEHETŐSÉGET, 
HIRDETÉSE TARTÓSAN OTT LESZ MINDEN 
NAGYATÁDI TELEFONKÉSZÜLÉK MELLETT!

Érdeklődésére részletesebb tájékoztatást adunk. 
Munkatársainkat személyesen a művelődési házban, 
telefonon a 11 -497-es számon keresheti meg.

HIRDESSEN A NAGYA TÁDI TELEFONKÖNYVBEN— 
EZ A VISSZA NEM TÉRŐ ALKALOM!

Művelődési Ház

A Polgármesteri Hivatal 
ügyfélfogadási rendje:
Hétfő 12,30 órától —16 óráig

Kedd ügyfélfogadás nincs

Szerda 7,30 órától — 18 óráig

Csütörtök 12,30 órától — 16 óráig

Péntek 7,30 órától — 12 óráig

Polgármester fogadónapja: 
minden hónap első és harmadik 
hétfő 13 órától — 16 óráig

Jegyző fogadónapja: 
minden hét szerda

8 órától — 12 óráig
13 órától — 16 óráig.

MEGHÍVÓ

KERTI
MULATSÁGRA

ÖNKORMÁNYZATI 
KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA 

minden hónap első csütörtök 
17 órától 

a Művelődési Házban

SCHWINN 
CSEPEL

NAGYATÁDI KERÉKPÁRSZAKÜZLETE
Augusztus 15-ig ZÁRVA tart.

16-tól továbbra is 36 féle kerékpárral és minden alkatrésszel állunk 
Kedves Vásárlóink rendelkezésére!

Nagyatád, Zóka u. 8 B.

Önkormányzati 
tudósítás

A Júliusi helyi sajtóban napvilágot lá
tott az a hír, miszerint a Nagyatád! Lap 
mellékleteként megjelenő önkor
mányzati Híradó tudósítja a lakossá
got a helyi közéleti döntésekről. 
Sajnos a gyakorlati megvalósításra 
még nem született részletes döntés, 
igya Nagyatádi Lapot kiadó alapítvány 
pénzzavarba került, terjedelmét (így 
pórázé árát Is) csökkenteni kény
szerűit A város képviselőtestülete jú
liusi üléséről is cssk a következő 
számbsn tudósíthatunk. Az ülésen 
egyébként nem született döntés 
térvárról, hogy mtaumt.pli-ea város 
augusztus 20-án az Állami Ünnepet, de 
arról Igen hogy októberben napirendre 
tűzi a testület az önkormányzati prog
ramot, amelyben a képviselőtestület 
közös akaratát törekvéseit^fogalmaz- 
zák meg a képviselők a következő 3 
évre.
A fő napirendi pontban a Városgazdál
kodási Intézmény átszervezésével 
foglalkoztak a képviselők. Nagybocs- 
kai Tamás és Gara István képviselők 
szorgalmazták főként  s magántőke na
gyobb szerephez jutását deáltalábsn 
mindenki a folyamat gyorsítása mellett 
kardoskodott: privatizáció minél telje
sebb körben. A képviselőtestület az 
AGiC TreuhandKönyvszakértőKft-től 
kéri a volt Költség vetési Üzem álló- és 
forgóeszközeinek a vagyonértékelé
sét tovább igényt tart arra, hogy a 
városüzemelési tevékenységek priva- 
tizé Iáss, a cégbírósági bejegyzések 
előtt látni akarja az előkészített társa
ság! szerződéseket egyéb dokumen
tumokat A koncesszióba adás 
sorrendje: városgondnokság—közte
rület-fenntartás — köztisztaság, sze
méttelep — fürdők, strandok — 
vágóhíd, húsbolt—piacok, vásárok— 
épületkezelés, díjbeszedés — temető
kezelés, temetkezési szolgáltatások— 
hőszolgáltatás.
Üzlet vagy üzletház lesz a Hild-aétá- 
nyon?
Ez a kérdés azért merült föl, mert a 
képviselőtestület nem kívánja engedé
lyeztetni egy ideiglenes épület fölépí
tését a gyógyszertárral szemben! 
területre. Torma István és Várhelyi Já- 
nosné vállalkozók fogtak ott építke
zésbe, de a képviselők többsége 
szerinte város általános rendezési ter
vének felülvizsgálata során — kb. az 
év végéig — kellene dönteni, hogy az 
értékes belvárosi területen ml épüljön 
—sok ember érdekelt figyelembevéve, 
és nem Ideiglenes Jelleggel. Szóba ke
rült egy emeletes üzletház gondolata 
Is.

CSEREPES VIRÁG, kívánság szerint, frissen 
szedett áruk: uborka, paradicsom, paprika 
ogész héten, vasárnap is kapható 6—20 óra 
között várom kedves vásárlóimat. Farkas 
Béláné, Nagyatád, Mező u. 133. 
(megközelíthető a Somogyszobi útról)

„HORIZONT" ifjúsági bútor eladó. Érdeklődni: 
Nagyatád, Kiszely u. 8. b. III/9 vagy napköben 
a 11-497-es telefonon.

ÉRTESÍTEM Tisztelt Megrendelőimet, hogy 
üzletemet áthelyeztem a Széchenyi tér 1-ből a 
Korányi u. 23-ba. Szíves megkeresését várom: 
ifj. Déri János órásmester.

MOHI KFT 
lábodl, klspusztal, 

berzencel üzemeiben 
építési faanyagok 

(gerenda, deszka, tetőléc) 
kaphatók.

Telefon: (83) 11-840


	Nagyatádi Lap Nagyatád Nyilvánosságáért Alapítvány Lapja\NH_1991_01/Április
	Nagyatádi Lap Nagyatád Nyilvánosságáért Alapítvány Lapja\NH_1991_02/Május
	Nagyatádi Lap Nagyatád Nyilvánosságáért Alapítvány Lapja\NH_1991_03/Június
	Nagyatádi Lap Nagyatád Nyilvánosságáért Alapítvány Lapja\NH_1991_04/Július
	Nagyatádi Lap Nagyatád Nyilvánosságáért Alapítvány Lapja\NH_1991_05/Augusztus

