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’91 után, 1992. előtt Megszépült a barokk templom

Az Önkormányzati választá
sok után Nagyatád város 
képviselőtestülete nagy iendület- 

tel látott munkához.
A képviselőknek — egy-két ki

vételtől eltekintve — nem volt 
közigazgatási gyakorlata.

A vállalt felelősség, a feladat 
nyíltsága, a képviselők pártossá
ga adta a munka különlegessé
gét, színességét és igazi 
tartalmát.

Megkülönböztetett figyelem kí
sérte az önállóvá lett önkormány
zatok munkáját. Romló 
gazdasági helyzetben, eldurvuló 
országos politikai csatározások 
között telt el az előző év. A na
gyatádi tapasztalatokat szeret
ném összefoglalni. Az 
újszerűség és a jogos elvárás 
keltette érdeklődés a mai napig 
sem szűnt meg.

A képviselőtestület gyorsan túl
jutott egymás megismerésének 
szakaszán. Sokan többfélét aka
runk, amelynek egyetlen célja 
van: úgy megismerni a kérdése
ket (ügyeket), hogy a közösség
nek legmegfelelőbb döntést 
hozhassunk.

A testületi munkában megje
lentek a pártok törekvései, céljai, 
de azok nem erdményezték a 
munka szétesését. Akadtak na
pirendek, amelyekre több idő ju
tott a szükségesnél, de a fontos 
döntéseknél a véleményalkotás 
célratörően, pártatlanul történt.

A város önkormányzata sok
szor példaértékűen, gyors előké
szítéssel alkotott rendeletet, 
hozott határozatot. Ilyen volt az 
úgynevezett kamatadóval foglal
kozó rendeletünk.

A képviselők személyenként és 
együttesen is azzal az igénnyel 
lépnek a polgármesteri hivatal 
ügyintézői felé, hogy gyorsan, 
igazságosan intézzék a város 
polgárainak ügyeit. Nem kis fel
adat ez, amikor nagyon széles

körű a segélyezettek köre és 
helyzetük, vérmérsékletük na
gyon különböző. Jó példának 
tartom, ahogy az önkormányzati 
iroda segített az érintetteknek a 
kárpótlási ügyeik intézésében. 
Nem készült kimutatás arról, 
hogy hány ügyfél tanácstalansá
gában segített a hivatal.

Jó volt hallani a köszönetét. A 
polgármesteri hivatal ügyfélfoga
dásán sok városi polgár mondja 
el ügyes-bajos dolgait. Jó ta
pasztalatokat szereztünk a meg
hittebb irodai ügyfélfogadással.

A város lakosságát foglalkozta
tó eseményekről, hírekről így ér
tesül a hivatal.

A képviselőtestület bizottságai 
és a tanácsnokok sok kérdést 
tárgyaltak és véleményeztek. A 
városrészi bizottságok igazán 
megtalálták működési terüket, 
gazdái az ötvöskónyi és kivadári 
városrésznek.

agyatád sok fát nevelő, sa
játos, egyedi arculata, 

ápoltsága és tisztasága megma
radt.

Szerény a bővülés, de meg
épült 22 lakás a Kossuth utcá
ban. Bővült a szolgáltatások köre 
és kisüzletek nyíltak.

Az üresen álló honvédségi la
kásokra az önkormányzat 41, a 
kórház 21, egyéb intézmények 
26 bérlőt jelöltek. A kijelölt bér
lők felújították a lakásokat és úgy 
foglalták el új otthonaikat. Most a 
Magyar Honvédség értékesíti 
ezeket a lakásokat.

Egészségügyi szakdolgozók, 
fiatal pályakezdő pedagógusok 
és államigazgatási dolgozók la
kásproblémája oldódott meg a 
bérlőkijelöléssel.

Megnyugtatónak tartjuk azt is, 
hogy városunkban az oktatás 
ügyét 28 lakás kiutalásával segít
hettük. Az általános lakáshelyze
ten is sokat segített a 88 lakás 
bérletbe adása.

Az elmúlt évi döntéseink közé 
tartozik az intézmények teljes 
körű megtartása. A város mű
ködtetésében maradt a kórház 
és valamennyi iskola.így teljes a 
város.

Sok gondot, de sokkal több si
kert jelentenek intézményeink.

Szereplésük egyik kiemelkedő 
alkalma volt a San Vito al Tagli- 
amento-val kötött testvérvárosi 
fogadalmunk jól sikerült ünnepe. 
Külkapcsolataink szélesednek. 
Minden kötöttség nélkül baráti 
kapcsolatok alakultak ki a fran
ciaországi Besanconnal és több 
német nyelvterületű várossal.

Külkapcsolataink szomorú 
apropóból erősödnek az ideigle
nes menekülttábor létrehozásá
val. A déli szomszédainknál 
történt tragédia miatt nagyon sok 
menekülő kapott védelmet Na
gyatádon.

Napjainkban egy 80 ágyas szo
ciális otthon kialakításának mun
kái folynak a táborban, kizárólag 
ideiglenes menekültek számára. 
Az önkormányzati vagyon hasz
nosításával fokozott figyelemmel 
foglalkozott a képviselőtestület.
\ /árosgazdálkodási intézmé-
V nyünk létszámcsökkentése 

is hozzájárult a munkanélküli
séghez. Önkormányzatunk csat- 
lakozott Somogy Megye 
Közgyűlése Vállalkozásfejlesz
tési programjához. A polgármes
teri hivatalban hozzuk létre a 
Nagyatádi Vállalkozói Alközpon
tot.

Az alközpont munkatársának 
lesz feladata a nagyatádi térség 
vállalkozásainak menedzselése. 
Széles körű információs rend
szert kell kiépíteni.

A gazdaság, a vállalkozások 
fejlesztésének öt fontos terüle
tét látjuk, ezek: a mezőgazda- 
ság-agráripar, az ipar, az 
idegenforgalom, az oktatás és 
egyéb területek (kereskedelem, 
infrastruktúra). Ezeken keresztül 
lehet csökkenteni a munkanélkü
liséget.

Az előttünk álló esztendő leg
nehezebb kérdései a szociális 

Alkotóidény a Művésztelepen

gondoskodás körében vannak.
A munkanélküli járadék sok 

embernél csökken, vagy meg
szűnik.

A segélyezésekre fordítható 
összegekkel nagyon takaréko
san, körültekintően kell bánni.

A 14-16 éves gyermekeink to
vábbképzését szednénk megva
lósítani. A képviselőtestület már 
foglalkozott a gondolattal.

Több szempontú előkészítés 
után a költségvetési rendelet 
megalkotásakor azt is el kell dön
teni, hogy beindítjuk-e a gazda
asszonyképzést. A környező 
városokban jó tapasztalatokkal 
működnek iskolák.

ejlesztési terveink a 
szennyvízcsatorna hálózat 

bővítésére és a szennyvíztisztító 
telep kapacitásának növelésére 
irányulnak.

Korszerűsítjük a családorvosi 
szolgálat betegnyilvántartási 
rendszerét. Olyan számítógépe
ket vásárolunk, amelyek kapcso
lódhatnak a kórház hasonló 
kartonozó rendszeréhez. Az is
kolák, a kórház és a művelődési 
ház legszükségesebb felújításai
ra marad csak lehetőségünk.

A lassan kirajzolódó 1992 évi 
költségvetésünk tervezésekor 
már látjuk a szűkebb pénzügyi 
lehetőségeket.

Minden intézményünk nagyon 
körültekintő tervezésre és taka
rékos gazdálkodásra kény
szerül. Ebben a szoros 
mozgásterű, pénzhiányos évben 
kell a város önkormányzatának 
dolgoznia, döntenie sok-sok kér
désben.

Gazdálkodni kell a forintokkal, 
valutával.

Ez a valutánk nem fogyhat el, 
mert ezt bizalomnak nevezik.

Hiszem, hogy az elmúlt évben 
nem vesztettük el polgáraink bi
zalmát és van mit továbbszaporí
tani.

Varga Vince 
polgármester

Ne feledje! Saját érdekében tegyen gépjármű adóbevallást!
1992. február hó 29-ig.

A triatlon első próbája

Testvérváros lettünk
Durgó Tibor felvételei
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Idősek szociális ellátása

A mindennapi megélhetési ne
hézségek növekedésével, főként 
a fiatalok és az idős emberek 
szorulnak támogatásra és segít
ségre. Városunk lakosságának 
egyötöde, 2.500 fő időskorú. Je
lentősen emelkedik azoknak a 
száma, akik teljesen egyedül
állóak, anyagi, szociális vagy 
egészségi állapotuk miatt szociá
lis ellátásra szorulnak. Egyré- 
szük emberi létfeltételének 
biztosítása a helyi önkormányzat 
feladata.

Az Idősek Világnapja alkalmá
ból rendezett ünnepségen Varga 
Vince polgármester elmondta: ,,a 
Városi Önkormányzat kiemelt fi
gyelmet fordít az időskorúak szo
ciális ellátására.”

Városunkban a területi szociá
lis gondoskodás körébe az

Amit a mozgáskorlátozottak közlekedésével 
kapcsolatos átmeneti kedvezményekről tudni kell

A Magyar Köztársaság Kormánya 
a múlt évben újraszabályozta a moz
gáskorlátozottak támogatásának 
ügyét.

Az újraszabályozás egyik fontos 
tudnivalója, hogy 1992. január 1-től 
megszűnt az ún. „benzinjegy”.

1. Milyen kedvezményben ré
szesülhetnek a rászorultak?

a. /személygépgocsi szerzési tá
mogatásban,

b. /közlekedési támogatásban
c. /gépjármű kötelező felelős

ségbiztosítási támogatásban,
d. /parkolójegyet kaphatnak.

a. / Személygépkocsi szerzési 
támogatás:

Legfeljebb 2000 cm3 lökettérfoga
tú benzin, vagy legfeljebb 2500 cm3 
lökettérfogatú diesel üzemű sze
mélygépkocsi kereskedelmi forga
lomban való vásárlásához, továbbá 
külföldről behozott személygépkocsi 
vám- és ÁFA költségének részleges 
megtérítéséhez adható. A teljes 
szerzési támogatás mértéke a gép
kocsi vételárának vagy a vám és 
ÁFA összegének 50 %-a, legfeljebb 
200 ezer forint.

b. / Közlekedési támogatás:
A mozgáskorlkátozott személy 

közlekedési többletköltségeit téríti 
meg részlegesen. Évi mértéke 5000 
Ft. Az év közben jelentkező igényjo
gosultság esetén a mértékét időará
nyosan kell megállapítani.

c. / Gépjármű kötelező felelős
ségbiztosítási támogatás:

Akkor állapítható meg, ha a jármű 
a mozgáskorlátozott személy tulaj
dona. A támogatás személyenként 
egy gépkocsira igényelhető. A mér

alábbi ellátási formák tartoznak: 
idősek klubjaiban történő ellátás, 
házi szociális gondozás és ét
keztetés. Az a törekvésünk, hogy 
a szociális gondozásra szoruló 
idős emberek megfelelő szintű 
ellátásban részesüljenek.Szo
ciális étkeztetésben részesítjük 
mindazokat, akik egészségi, 
szociális vagy anyagi helyzetük 
miatt nem képesek önmaguknak 
a napi egyszeri meleg ételt bizto
sítani. Jelenleg kettőszázhúszan 
részesülnek szociális étkezte
tésben. Házi szociális gondozás 
keretében (ebédhordást, takarí
tást, mosást) biztosítunk azok 
számára, akik mozgásképtele
nek vagy mozgásukban erősen 
korlátozottak. Az a törekvésünk, 
hogy a házi szociális gondozásra 
szoruló idős embereket a lehető 
legkésőbbi időpontig saját kör
nyezetükben gondozzuk.

A házi gondozás iránti igény 
folyamatosan emelkedik, első
sorban az egyedülálló időskorú
ak körében. Jelenleg négy 
gondozási körzetben négy gon
dozónő végzi e felelősségteljes 
munkát, a gondozottak megfele
lő szintű ellátása érdekében. (A 
házigondozás munkájának elis
meréseként egyik gondozottunk 
—végrendeletében —, az önkor
mányzatra hagyta ingatlanát).

A viszonylag még egészséges, 
mozgásképes idősek napközben 
való ellátását, gondozását az 
Idősek Klubjaiban biztosítjuk. Ét

téke a 850 cm3 lökettérfogatot meg 
nem haladó személygépkocsi után 
fizetendő biztosítási díjjal egyenlő. 
Ez jelenleg 1329 Ft.

d./  Parkolójegy:
Az igazolványt ki kell adni, tekintet 

nélkül arra, hogy a mozgáskorláto
zott személy rendelkezik-e személy- 
gépkocsival vagy nem, ha a 
mozgás

korlátozottnak akár felelős
ségbiztosítási, akár közlekedési tá
mogatást állapítottak meg. A kiadott 
igazolvány 3 évig érvényes.

Hogyan lehet e támogatásokat 
kérni?

Fontos tudni, hogy a támogatáso
kat kérni kell!

A kérelmet a polgármesteri hivatal 
fölszintjén Cseh Lászlónénál lehet 
benyújtani.

Kérjük, hogy a kérelmező kérelmé
hez csatolja:

— a jövedelmi viszonyaira vonat
kozó igazolásokat (kereseti 
igazolások, nyugdíjszelvé
nyek, munkanélküli segélyt 
megállapító határozat, stb.)

— érvényes forgalmi és vezetői 
engedélyét hozza magával, 
(erről fénymásolatot készítünk)

— orvosi igazolást (zárójelenté
sek, stb.), amely tartalmazza a 
mozgáskorlátozott betegsé
gét,

— ha van OOSZI szakvéleményt.

A gépjárműszerzési támogatás 
kérelemhez a már felsorolt iratokon 
túl-, szükség van olyan nyilatkozat
ra, amelyben a kérelmező nyilatko
zik, hogy 3 éven belül újonnan 
vásárolt személygépkocsi nincs a 
birtokában. 

kezést, otthonias tartózkodási 
körülményeket biztosítunk szá
mukra, gondoskodunk kultúrális 
igényeik kielégítéséről, idejük 
hasznos eltöltéséről. Az idősek 
klubjaiban hetven időskorú ré
szére biztosítunk ellátást nap
közben, tízen átmenetileg vagy 
véglegesen kapnak folyamatos 
ellátást.

Az elmúlt évben csereüdülte
tést szerveztünk részükre, kap
csolatot kiépítve a bólyi és a 
pécsváradi gondozási központ
tal. Ennek eredményeként öt—öt 
gondozottunk számára adtunk 
lehetőséget, hogy egy—egy he
tet Bolyban, illetve Pécsváradon 
üdülhessenek. Évente öt—hét 
idős gondozottunk vesz rész a 
balatonfenyvesi „Őszi Napfény” 
táborban.

A Városi Önkormányzat Gon
dozási Központjának és intéz
ményeinek szervezésében jól 
sikerült Karácsonyi Ünnepélyt 
rendeztünk négyszáz időskorú 
számára.

A Gondozási Központ 
45.000 — Ft-ot biztosított az idős 
emberek ajándékozására, a Vá
rosi Vöröskereszt 5.000.— Ft-tal 
járult hozzá a rendezvény sike
res lebonyolításához. Szociális 
gondoskodás keretein belül arra 
törekszünk, hogy a rászoruló 
idős emberek családias, nyugodt 
életét biztosítsuk.

Simonovics Józsefné 
Gondozási Központ vezető

Hogyan intézzük ezeket az 
ügyeket?

a. / Azokban az ügyekben, ahol a 
mozgáskorlátozott személy jogosít
vánnyal rendelkezik, az OTF Orvos
szakértői Intézet Elsőfokú Orvosi 
Bizottsága elé kell beutalót írnunk.

A beutalt beteget az intézet hívja 
be, vagy ha a becsatolt zárójelenté
sek, igazolások egyértelműek, a 
szakvéleményt „ritkán" behívás nél
kül is kiadja.

b. / Azokban az ügyekben, ahol a 
mozgáskorlátozott személy jogosít
vánnyal nem rendelkezik, a mozgás- 
korlátozott orvosi igazolását, 
zárójelentéseit a Megyei Népegész
ségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 
Eseti Orvosi Bizottságának küldjük 
meg. Dönteni a kérelemről csak ak
kor tudunk, ha az Orvosi Bizottsá
goktól a szakvéleményt írásban 
megkaptuk.

A szakvéleménytől eltérően nem 
dönthetünk. Nagyon fontos tudniva
ló az is, hogy alkalmas orvosi bi
zottsági szakvélemény alapján 
sem állapíthatunk meg gépjármű 
szerzési és közlekedési támogatást, 
továbbá felelősségbiztosítási támo
gatást akkor, ha a kérelmező és a 
vele közös háztartásban élő közeli 
hozzátartozók egy főre eső havi át
lagos jövedelme a mindenkori öreg
ségi nyugdíj legkisebb összegének 
kétszeresét meghaladja. Ez jelenleg 
10 400 Ft. E jövedelem határtól 25 
%-kal akkor lehet eltérni, ha a moz
gáskorlátozott egyedül él, több gyer
meket vagy rokkant gyermeket tart 
el, vagy ha két mozgáskorlátozott 
személy él együtt.

Hoffmanné Dr. Németh Ildikó 
jegyző

Polgármesterünk továbbította 
azt a lakossági kérést, hogy hét
köznapokon közlekedjen a haj
nali, Nagyatád—Somogyszob 
közötti személyvonat, mert töb
ben csak így tudnak eljutni nagy- 
kanizsai, dombóvári vagy 
kaposvári munkahelyeikre, illet
ve a Balaton térségébe időben.

A vasútigazgatóság — méltá
nyolva a kérést —, 1992. február 
3-tól 3 óra 45-ös indulással mun
kanapokon közlekedteti e szerel
vényt. 1992. május 31 -tői — mint 
azt megtudtuk —, Somogyszo- 
bon a vasútvillamosítással telje
sen új menetrendi helyzet áll elő, 
további kedvezőbb csatlakozási 
lehetőségekkel.

XXX

A II. világháború nagyatádi áldo
zatainak névsorát—kegyeleti indíta- 
tásain túl, a teljesség igénye nélkül 
adtuk közre, hogy tájékozódjunk: a 
távolról sem teljes névsor kikkel egé
szülhet ki. Az Önkormányzati Híradó 
megjelenését követően telefonon, 
személyesen jelentkeztek hozzátar
tozók, barátok, ismerősök újabb ne
vekkel, amit ezúton is tisztelettel 
megköszönünk. Kérjük, hogy a nyil
vántartásokban történő azonosítás
hoz az áldozatok születési adatait — 
születési év, hó, nap és anyja neve 
— is szíveskedjenek közölni.

XXX

A helyi egyházak és a Magyar 
Karitász Nagyatádi Csoportja az 
ideiglenes meneküttábor létrejöt
tével kialakult helyzetben, — ke

A SEFAG nagyatádi erdészete üres 
irodahelyiséget bérbeadja bármilyen 
célra, vállalkozók, magánszemélyek ré
szére.

Bővebb tájékoztatást az erdészet fő
könyvelője ad. Nagyatád, Szabadság tér 
9. Telefon: 11-422.

• * *

Közmeghallgatás! 1992. február 4-én 
17°°-tól a városháza földszinti termében.

Témája: A város 1992. évi költségveté
se, és az önkormányzat ezévi feladatai.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
Nagyatád Város Képviselőtestülete

Állampolgári teendők a gépjárműadó 
bevezetése miatt

Tisztelt Járműtulajdonosok, 
Üzemeltetők!

Valamennyi belföldi forgalmi enge
déllyel és rendszámmal ellátott gép
jármű, pótkocsi, a 250 cm3-es és 
ennél nagyobb lökettérfogatú motor
kerékpár után 1992. január 1. napjá
tól adót kell fizetni. Az adó alapja a 
gépjárműnek a forgalmi engedély
ben feltűntetett saját tömege. Az évi 
adótétel minden megkezdett 100 kg 
után 200.— Ft. Motorkerékpár, lakó
kocsi, lakóautó és az utánfutó adója 
évi 1.000. — Ft/év.
Az adóbevallást minden tulajdonos
nak vagy üzembetartónak 1992. feb- 
ruár 29-ig kell megtennie a 
Polgármesteri Hivatal Közgazdasági 
Irodáján. (A bevallásokat a földszint 
8 és a 10. számú irodákban lehet 
leadni).
A városban minden lépcsöházban, 
utcában, boltban, önkormányzati in
tézményekben, a városi hirdetőtáb
lákon felhívást helyezünk el, 
amelyen tájékoztatjuk Önöket, hogy 
a bevallásra szolgáló nyomtatványo
kat a polgármesteri hivatal portáján 
vehetik át, annyi példányt ahány 

gyeleti indíttatásból — az itt el
hunyt táborlakók temetési helyé
ül a bodvicai temetőben jelöltek 
ki örök nyugvóhelyüket.

XXX

A Nemzeti Ifjúsági és Szabadi
dősport az Egészséges Életmó
dért Alap Kuratóriuma, továbbá a 
helyi Művelődési Ház PROLÓG 
Ifjúsági Alapítvány Kuratóriuma 
által meghirdetett pályázaton 80, 
illetve 11 ezer forintot nyert az 
Aradi utcai Óvoda. Ezt az össze
get óvodásaink egészségi, 
edzettségi állapotának fokozá
sára, javítására használja fel.

xxx
Olyan hirdetés, amely állást, el

helyezkedési lehetőséget kínál, 
ingyen, térítés nélkül apróhirde
tésként megjelenhet az Önkor
mányzati Híradóban.

xxx
Ha vízórát vásárol, keresse a 

10 emeletes épület alatti szerel
vényboltot.

XXX

Anyagtorlódás miatt nem tud
juk közreadni a Karitasz helyi 
szervezet munkájáról, a gáz árá
ról szóló írásokat és a városi tor- 
natermek havi használati 
rendjét, amiért ezúton kérünk el
nézést.

Januártól a VÁROSI KÖNYVTÁR 
újabb szolgáltatást végez.

A SOROS Alapítvány pályázatán nagy 
anyagi kedvezménnyel vásárolt fénymá
soló üzembe helyezésével az olvasók ré
gi igénye vált valóra.

A beiratkozott könyvtári-tagok önkölt
ségi áron vehetik igénybe, de rendelke
zésre áll minden vállalkozónak, 
intézménynek, vagy más jogi személy
nek, az általánosan elfogadott szolgálta
tási dijak alapján

rendszámmal rendelkező járművük 
van.
Felhívjuk figyelmüket arra is, hogy a 
törvényben meghatározott adómen
tességi körbe (költségvetési szerv, 
társadalmi szervezet, alapítvány tu
lajdonában lévő gépjármű abban az 
évben, amelyet megelőző évben a 
gépjármű-tulajdonosnak jövedelem 
(nyereség) befizetési kötelezettsége 
nem keletkezett, helyi és helyközi 
tömegközlekedést lebonyolító gép
jármű, 250 cm3-nél kisebb lökettérfo
gatú motor, a mozgáskorlátozott 
adóalanynak vagy az adóalany saját 
háztartásában ellátott mozgáskorlá
tozott személynek a helyváltoztatá
sához szükséges egy gépjármű, a 
múzeális jellegű gépjármű, kizárólag 
kommunális célra használható gép
jármű, a mezőgazdasági vontató és 
a nemzetközi szerződések vagy 
nemzetközi viszonossági megálla
podásban szereplő gépjármű) tarto
zóknak is be kell nyújtani a bevallást. 
Kérjük, hogy a bevallási nyomtatvá
nyok átvétele miatt sürgősen szíves
kedjenek hivatalunkat felkeresni. 
Segítő közreműködésüket előre is 
köszönjük.
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BEMUTATOM KÉPVISELŐTÁRSAIMAT

Dr. Jaklovics Ferenc
képviselő

A képviselőtestület első összejöve
telén találkoztam dr. Jaklovics Fe
renccel először, majd az első 
bizottságban, amely az óvodák át
szervezésével volt megbízva. Cso
dálkozva vettem észre, milyen sokan 
ismerik őt.

— Igen, Lábodon születtem, de 
1957 óta Nagyatádon élnek a szüle
im, édesapám rendőrtiszt volt, ma 
már nyugdíjas. Minthogy a végrehaj
tó bizottságnak tagja volt, így sokan 
ismerték őt.

Hol végezte a tanulmányait?
— Általános és középiskolában 

Nagyatádon jártam, majd az Orvos
tudományi Egyetemet Pécsett vé
geztem. Befejezése után 5 évet 
töltöttem a pécsi klinikán, majd 6 évet 
a győri megyei kórházban, és 1986- 
tól ismét Nagyatádon.

Két gyermekem van, egy 9 éves 
kislányom és egy 17 éves fiam. A 
feleségem a kórházban adminisztrá
tor.

Úgy tapasztaltam szakszerveze
ti kérdésekben rendkívül tájéko
zott.

— Igen, 3 év óta aktívan résztve- 
szek a szakszervezeti mozgalom
ban. A kórházban szakszervezeti 
titkár vagyok, az Egészségügyi Dol
gozók Demokratikus Szakszerveze
tének országos vezetőségi tagja, az 
orvosszakszervezet tagozatának or
szágos vezetője. Valamennyi egész- 
ségügyi reformmal kapcsolatos 
törvényjavaslat véleményezésében 
résztvettünk a minisztériummal 
szemben.

Független jelöltként, MSZP tá
mogatással listán jutott be a kép
viselőtestületbe. Miért az MSZP?

— Párton kívüli, azt gondolom, 
egészséges baloldali gondolkozású 
vagyok. Mit jelent ez számomra? 
Olyan értelmiségi magatartást, 
amely nem jelent egyetlen párt szá
mára sem ideológiai elkötelezettsé
get. Számomra a baloldaliság egy 
olyan piacgazdaságért való munkál
kodást jelent, ahol az emberek egy 
széles rétege jól él, egy néhány na
gyon gazdag és szegény réteg kö
zött. Az MSZP hiteles jelölteket 
keresett, így kerestek meg engem is, 
gondolom, köszönhetem ezt apám

Az Állami Biztosító RT. új CSÉB-M biztosítási formát vezetett be 
havi 500 Ft díjjal.

Az új biztosítási formában az alábbi szolgáltatások kerülnek térítésre:

— életbiztosításra 60 éves korig 150 ezer, azon felül 50 ezer Ft,
— baleseti halál és rokkantság esetén további 300 ezer forint is 

kifizetésre kerül,
— rokkantsági fokozatokra (I. II.) 150 ezer Ft,
— nem baleseti eredetű betegállományra 28 nap után 3 ezer Ft,
— gyermekszületés esetén 3 ezer Ft.

A munkanélküliség esetén díjmentessé válhat a biztosítás, de baleseti halál és 
rokkantság esetén- ekkor is 60 ezer forintot fizetnek a biztosítottnak

Lényeges, hogy a biztosításnak értékmegőrző szerepe van, a gazdálkodó szer
vek a havi díjfizetést dolgozóik helyett átvállalhatják, de egyénileg is fizethetik a 
díjat a biztosítottak (magánszemélyek, vállalkozók, kereskedők is köthetnek ilyen 
biztosítást).

Bővebb felvilágosítást a nagyatádi fióknál és a csurgói kirendeltségen dolgozók, 
továbbá a fiók területén működő üzletkötők adnak.

Gondolja meg, érdemes CSÉB-M biztosítást kötni.

Állami Biztosító RT. Nagyatádi Fiók

nak is. Több képviselőhöz hasonlóan 
én is egy pártoktól független maga
tartást igyekszem követni. A város 
érdekeit tartom elsődlegesnek.

Milyen diák volt?— ezt a kérdést 
azért is teszem fel, mert az iskolában 
minden héten találkozom vele or- 
voselöadóként.

— Stréber. Népköztársasági ösz
töndíjas voltam, vörös diplomával vé
geztem.

Mindketten elfoglaltak vagyunk, 
nehéz volt időpontot egyeztetni a ri
port elkészítésére. Míg a kórházban 
várok rá, csendesen szemlélem a 
harmadik emeleten zajló életet.

Úgy látom nincs ideje az orvosi 
irodában ücsörögni karba tett kéz
zel?

— k klinikai évek alatt megtanítot
tak dolgozni, képezni magam. Több 
mint 30 dolgozatom jelent meg. 
Nyüzsgő ember vagyok.

Hogyan tudja összeegyeztetni 
az orvosi hivatást, a képviselősé
get és a szakszervezeti feladato
kat?

— Nehezen. Elfoglalt vagyok, mint 
orvos a kórházban, a magángyakor
latban. Igen, ambiciónis vagyok, 
nem elégít ki a városi kórházi munka. 
Ezért is vállaltam a közéleti feladato
kat.

A képviselőség megváltoztatta-e 
az emberi kapcsolatait?

— Nem hiszem. Talán több kritikát 
kapok szemtől-szembe. A barátaim 
a régiek.

Hogyan viseli ezeket a kritiká
kat?

— Sok feszültséggel. A rossz infor
máltság miatt az emberek sok nega
tívumot az önkormányzat rovására 
írnak. Ezért a döntéseket a vissz
hang miatt úgy élem meg, mint rossz 
döntéseket. Érzelmileg nehezen 
emésztem meg. Nehéz a képviselői 
székben ülni orvosként, a kórházban 
képviselőként. Nyilvánvalóan sok 
konfliktus forrása. Nagy lokálpatrióta 
vagyok. Mint képviselő a város érde
keit kell szemmel tartanom, mint or
vos az egészségügyét.

Eltelt több mint egy év a helyha- 
tósági választások óta. Elégedett- 
e a munkájával, mint képviselő?

Keserűen mosolyog, és azonnal 
válaszol.

— Nem. Részben idő kérdése, 
részben sok jogszabály és központi 
rendelet megköti a kezünket, kicsi a 
mozgásterünk sok tekintetben.

Anyagi eszközökről nem is beszél
ve.

A sajtóvisszhangok után elég 
tisztázatlannak tűnik az egész
ségügyi törvény.

— Életem fontos része az egész- 
ségügyi reform. Szándékosan 
használom a reform kifejezést. So
kat dolgoztunk azért, hogy lépésről 
lépésre kerüljön bevezetésre, 
ugyanis nincs még előkészítve sem 
a szakmai, sem a finanszírozási hát
tere.

A szociális bizottság tagja. Nem 
lehet ma könnyű feladat.

— A fő gondot számomra az 
egészségügyi és szociális kérdés- 
sek összemosása jelenti. A másik 
fontos problémát abban látom, hogy 
sok szociális kedvezményünk van, 
de nem csak azok veszik igénybe, 
akik feltétlenül rászorulnak.

A jogszabály a fizetést és nem va
gyoni helyzetet veszi figyelembe.

Sok valóban rászoruló nem fordul 
segítségért.

Megkeresik-e a választók véle
ményükkel, javaslataikkal?

— Kerülöm az interpellációkat, a 
véleményeket a hozzászólásaimban 
a döntéseimbe építem be, és a bi
zottsági munkában foglalkozom ve
lük.

Én úgy tapasztalom, az emberek 
továbbra is mástól várják a meg
teendő lépéseket, nehezen juttat
ják érvényre érdekeiket.

— Igen. Sokat várnak tőlünk, de az 
emberek keveset változtak. Hiá
nyoznak az egyéni kezdeményezé
sek. Jó lenne, ha megnyernénk a 
városnak azokat az embereket is, 
akik korábban sokat tettek ezért a 
településért.

Nem biztos, hogy mindannyiukat 
felelősség terheli a hibás döntése
kért. Jó lenne, ha tudnánk, hogy szá
míthatunk rájuk.

Büttnerné Bódy Ágnes 
képviselő

Az állami Biztosító RT. 
nagyatádi fiókjához, 

— a zákányi és iharosberényi 
körzetbe —

üzletkötői munkakörbe 

érettségizett, gépkocsival 
rendelkező személyeket 

vesznek fel.
Bérezés: alapbér + jutalék + 

prémium, továbbá a 
gépkocsihasználat utáni 

költség-átalány, ebédtérítés, 
formaruha és egyéb szociális 

juttatások.

Jelentkezni lehet a 
83/11 -429-es telefonon, illetve 
személyesen a fiókvezetőnél 

Nagyatád, Zrínyi u. 1. sz. alatt.

A befejeződött városi és városkörnyéki diákolimpia 
őszi erdményei:

Kézilabda:

Fiú csapatbajnokság:
1. Kutasi Általános Iskola csapata
2. 2. sz. Általános Iskola csapata
3. Segesdi Általános Iskola csapata

Leány csapatbajnokság:
1. Babay J Általános Iskola csapata
2. Kutasi Általános Iskola csapata
3. Lábodi Általános Iskola csapata
4. 1. sz. Általános Iskola csapata

Nagypályás labdarúgás:

1. körzet:
1 Babay J Általános iskola csapata
2 1. sz. Általános Iskola csapata
3. Lábodi Általános Iskola csapata

2. körzet:
1. Somogyszobi Általános Isk. csapata
2. Taranyi Általános Iskola csapata
3. Segesdi Általános Iskola csapata

3. körzet:
1. Babay J. Általános Iskola csapata
2. Kutasi Általános Iskola csapata
3. Segesdi Általános Iskola csapata

Kispályás labdarúgás:

1. körzet:
1. 1. sz. Általános Iskola csapata
2. Taranyi Általános Iskola csapata
3. Görgetegi Általános Iskola csapata

2. körzet:
1. 2. sz. Általános Iskola csapata
2. Lábodi Általános Iskola csapata
3 Somogyszobi Általános Isk. csapata

3. körzet:
1 Babay J. Általános Iskola csapata
2. Kutasi Általános Iskola csapata
3. Segesdi Általános Iskola csapata
A három nagyatádi általános iskolából

Szabadidő sport naptár —1992.1. félév
Január:
Teke csapatbajnokság I. 21-től
(hetente hétfő — kedd)
Február:
Asztalitenisz csapatbajnokság II. 01-től 

III. 10-ig.
Teke csapatbajnokság II. 01-től
II. 28-ig.
Diákolimpiái asztalitenisz verseny
II. 11.
Általános Iskola sakkcsapatbajnokság

II. 01-től 29-ig.
Március:
Olimpiai Nap — gyalogtúra III. 8. 
Diákolimpiái tornaverseny III. 15.
Kispályás labdarúgótorna III. 15.
Gyermek triatlon verseny III. 15. 
Asztalitenisz egyéni verseny III. 15.
Kispályás labdarúgó csapatbajnokság

III. 25-től
Avar Kupa felmérő III. 24, 27.
Általános iskolai sakkcsapatbajnokság

III. 20. 27.
Április:
Kispályás labdarúgó csapatbajnokság

IV. 01-től 30-ig.
Kispályás labdarúgó diákolimpia
IV. 10- ig

( X
Nagyatád Város
Önkormányzatának 
Városgazdálkodási Intézménye

pályázatot hirdet
a város központjában lévő

— Virágüzlet
— Kertészet

bérleti üzemeltetésre.
A pályázatot együttes és külön- 

külön üzemeltetésre is be lehet 
nyújtani.

A pályázat beérkezésének határi
deje: 1992. január 28.

Érdeklődni lehet:
Városgazdálkodási Intézmény

nél, Nagyatád, Szabadság u. 17, 
vagy a 83/11-477-es telefonszá
mon.<____________J 

és a gimnáziumból ötven tanuló utazik 
február 01-ón 10 napos sítáborba. A cso
portot az iskolák testnevelő tanárai kisé
rik.

A hagyományokhoz híven februárban 
újra megrendezik a ,,Csoki-kupa’ labda
rúgó tornát február 22-én és 29-én. Az 
eseményen a város általános iskolásai 
közül az 5-6. és a 7-8. oszályos tanulók 
mérik össze tudásukat A torna szervező
je Szakály Gyula a Babay J. Általános 
Iskola testnevelője.

Január 11 -én Kaszóban az atádi általá
nos iskolák részvételével korosztályos ki
választó labdarúgó termtorna zajlott le 9 
csapat részvételével. Korosztályonként 
3-3 csapat mérkőzött meg egymással a 
továbbjutásért.

Eredmények:

3—4. osztály:
1.2. sz. Általános Iskola csapata
2. 1. sz. Általános Iskola csapata
3. Babay J. Általános Iskola csapata

5—6. osztály:
1. 1. sz. Általános Iskola csapata
2. Babay J. Általános Iskola csapata
3. 2. sz. Általános Iskola csapata

7—8. osztály:
1. 1. sz. Általános Iskola csapata
2. Babay J. Általános Iskola csapata
3. 2. sz. Általános Iskola csapata
A mérkőzéseket Szakály Gyula, Cson

ka Zsolt és Vénosz József testnevelők, 
valamint Vékony Tamás a VSE. utánpót
lás szakágvezetője vezette le.

Az első helyezettek továbbjutottak a 
Csurgón megrendezendő megyei kor
osztályos labdarúgó tornára.

Fekete Lajosné

Olimpiai Nap — futás IV. 25. 
Tenisztanfolyam IV. 20-tól VI. 30-ig. 
Kézilabda diákolimpia IV. 30 ig. 
Nagypályás labdarúgó diákolimpia
IV. 30-ig.
Avar Kupa labdarúgó döntő IV. 4.
Május:
Kispályás labdarúgótorna V. 01.
Évadnyitó úszúverseny V. 01.
Kispályás labdarúgó csapatbajnokság

V. 01-től 30-ig.
Amatőr teniszezők versenye V. 8-9-10.
Triatlon diákolimpia megyei döntő
V. 16.
Olimpiai Nap — kerékpár V. 23.
Kihívás Napja 92. V. 27. 
Tenisztanfolyam V. 01-től V. 31-ig.

Június:
Kispályás labdarúgó csapatbajnokság

VI. 01-től VI. 25-ig.
Kerékpárverseny VI. 6.
Tenisztanfolyam VI. 01-től 30-ig.
Úszótanfolyam (kezdőknek) VI. 23-tól 

Vili. 08-ig
Úszótanfolyam (haladóknak) VI. 23-tól

VII. 18-ig.
F. L.-né

TEKE
December közepétől január köze

péig folytak az Inhof Sörözőben a 
teke egyéni bajnokság küzdelmei. A 
benevező 47 versenyző az első for
dulóban 100 fát dobott, majd a leg
több fát szerző 10. helyezett újra 100 
dobással döntötte el a helyezések 
sorrendjét.

Végeredmény:

1. Kern 354
2. Gyócsi 347
3. Szakály 330
4. Balaskó 330
5. Túri 330

A 3 — 5 helyezést a jobb tarolás 
döntötte el.
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Tájékoztató a képviselőtestület 
december 17-i üléséről

A képviselőtestület kétszer 
ülésezett decemberben, utób
bi üléséről ezúttal számolunk 
be.

A december 17-i ülésén 15 
napirendet tárgyalt. Az in- 
terpellációk körében 

megvitatta a bevásárlóközpont
ban az utolsó szakaszban épít
kező magánvállalkozók 
kérelmét. Azt kezdeményezték, 
hogy — hasonlóan az I. és a II. 
ütemben épült egységekhez— 
támogatást kapjanak.

A képviselőtestület megállapí
totta, hogy a beruházás kezdete
kor, a harmadik szakaszban 
építkezőkkel sem a jogelőd Na
gyatádi Városi Tanács VB., sem 
a képviselőtestület együttműkö
dési megállapodást nem kötött, 
így az üzletek tulajdonosainak ki
kényszeríthető követelése nincs.

A testület ugyanakkor felaján
lotta, hogy a vállalkozókkal 
együtt a terület rendezését el
végzi és a vállalkozók anyagi 
közreműködése mellett önkor
mányzati hozzájárulásként az 
1992. évi költségvetésében 400 
ezer forintot biztosít.

Képviselői interpelláció kap
csán a testület utasítást adott a 
Várobtejleözlébi Gazdasági
Irodának, hogy a Kiszely utcai 
ABC-től a Hunyadi utcáig vezető 
,,Kiskörút” járdájának felújítási 
költségkihatását vizsgálja meg. 
A képviselői interpelláció azért 
hangzott el, mert az ideiglenes 
járda már annyira rossz állapotú, 
és emiatt sáros, áll benne a víz, 
hogy esős időben használhatat
lan. A két ülés közötti időben vég- 
zett tevékenységről szóló 
beszámoló keretében a testület 
tagjai tájékoztatást kaptak a me
nekülttáborban történt esemé
nyekről, valamint a menekültügy 
szervezésében tett intézkedé
sekről és tárgyalásokról.

A testület tagjai tájékozód
tak arról is, hogy 1992. 
január 1-től az iparűzési 

adó (s ezen belül az alkalmi ipa
riűzési adó) bevezetése miatt tu
datos szervezéssel minden piac 
és vásárnapon a polgármesteri 
hivatal ellenőrzést tart a piacon 
és beszedi a rendelet szerinti al
kalmi iparűzési adót.

Tájékoztatást kaptak a képvi
selők arról is, hogy létrejött a Me
gyei Földhivatallal az 
önkormányzati tulajdonban lévő 
— a volt járási hivatal épületére, 

annak a földhivatal által használt 
részére — az önkormányzati tu
lajdonról szóló törvény szerinti, 
határidő nélküli használati meg
állapodás.

Elrendelte a sötétebb sétá
nyok, — fögyalogutak jobb meg
világítását szolgáló költségek 
megállapítását.

Ezt követően önkormányzati 
rendeletalkotás előkészítése
ként a testület tagjai részletesen 
megvitatták az önkormányzat 
szervezeti és működési szabály
zatáról szóló rendeleté felül
vizsgálati szempontjait és 
szabályozási kérdéseit. A rende
letalkotásra a január 21-i ülésen 
kerül sor.

zintén önkormányzati 
rendeletalkotás előkészí
téseként tárgyalták meg a 

képviselők Nagyatád város ki
tüntetési és elismerési rendjéről 
szóló önkormányzati szabályo
zás elképzeléseit.

A testület a január 21-i ülésén 
várhatóan két önkormányzati 
rendeletet alkot. Az egyik a Dísz
polgári Cím adományozásáról, 
míg a másik a Nagyatád Városért 
kitüntetések rendjéről szóló ren
delet lesz. Ezen az ülésen a ren
delet leglényegesebb 
szabályozási kérdéseiről döntött 
a testület annak érdekében, 
hogy a rendelet szövegszerűen 
elkészíthető legyen.

Pótlólagos állami hozzájárulá
sok leutalása miatt korrigálta és 
módosította a testület a város
1991. évi költségvetését.

Korábbi határozatban foglalt 
feladatmeghatározás alapján 
tárgyalta a Városgazdálkodási 
Intézmény 1992. évi létszámkér
dését és az intézmény feladatai 
ellátásához szükséges költsé
gek helyzetét. A tárgyalt testületi 
előterjesztés felülvizsgálta az in
tézményi létszám kérdését, vala
mint felülvizsgálta: az intézmény 
feladatainak ellátásához milyen 
forrásokra, pénzre van szüksé
ge.

A képviselők áttekintették a la
kossági szemétszállítási díjfize
tés tapasztalatait, valamint 
foglalkoztak a helyi köztisztasági 
rendelet felülvizsgálatának kér
déseivel. E kérdéskörökben a 
hozott testületi határozat alapján 
rendező elvekben döntöttek.

így pl. az eddig bentlakók szá
mától függő szemétszéllítási díj 
helyett az ármegállapítást lakó

helyiségre vetítve kell előkészíte
ni. A díjmegállapításnál a konté
neres és a félpormentes díjakat 
differenciálni kell. A testület el
őzetesen egyetértett azzal is, 
hogy mindazokban az utcákban, 
ahol a szemétszállítás félpor
mentes eszközökkel történik, ott 
a közeljövőben a szemétszállítás 
az intézmény által megvásárolt 
és az ingatlantulajdonos által 
részletekben kifizetett egységes 
szemétszállító edényben történ
jen. Szükséges továbbá a város
ban lévő összes kereskedelmi és 
vendéglátó egység kötelező ere
jű bevonása a szemétszállítás
ba.

A testület az előterjesztésben 
foglaltakat megtárgyalva szük
ségesnek tartotta a köztisztasá
gi, közterület-használati rendre, 
valamint a köztisztasági szolgál
tatások és a közterület használa
tok díjának megállapítására 
vonatkozó rendeletek előkészí
tését.

E rendeleteket a testület febru
ári ülésére kell beterjeszteni. A 
képviselők számos érv és elle
nérv megfogalmazása és felve
tése mellett meghatározták a 
képviselő-testület 1992. évi mun
katervét.

öntöttek a lakáscélú tá
mogatások odaítéléséről 
és kiegészítették az ön

kormányzati tulajdonú bérlaká
sok bérlőinek névjegyzékét is.

Egyedi ügyek kapcsán több, 
korábban egy alkalommal érté
kesítésre kiírt ingatlan értékesíté
si eljárást folyamatossá tették.

A testület önkormányzati va
gyoni érdekvédelme miatt, zárt 
ülésen tárgyalta a Városgazdál
kodási Intézmény által pályázat
ra kiírt Kalmár bolt szerződéses 
üzemeltetésére kiírt pályázat el
bírálását. A Kalmárbolt bérlője 5 
évre Lesnyák Árpád lett.

Továbbá tárgyalta a testület a 
piac-vásárcsarnok tartós bérlet
ben való üzemeltetésére kiírt pá
lyázatot, szintén zárt ülésen.

A piac- vásárcsarnokot és a vá
góhidat, valamint a hatósági hús
boltot ismételten pályázatra írta 
ki. A hirdetmények a Somogyi 
Hírlapban az Önkormányzati Hí
radóban és a város hirdetőtáblá
in megjelennek.

Hoffmanné Dr. Német Ildikó 
jegyző

Az önkcrrmányzat 
munkaterve

Jóváhagyta idei munkatervét 
az önkormányzati testület, 
amelyhez széles körben kért ja
vaslatokat.

így: év elején áttekinti a városi 
könyvtár munkáját, a foglalkozta
tás-politikai és vállalkozás-ösz
tönzési elképzeléseket, a 
törvényesség helyzetét. Meg
vizsgálja a tízemeletes lakóhá
zak fűtési problémájának 
megoldására tett javaslatokat, 
valamint az ideiglenes menekült
tábort a felhagyott laktanya ké
sőbbi hasznosításának 
összefüggésében. Közmeghall- 
gatásos testületi ülés tárgyalja az
1992. évi költségvetés előirány
zatait. Még a tavaszelőn megál
lapítja a városrendezési terv 
felülvizsgálati és — módosítási 
programját és megalkotja várha
tóan az 1991. évi költségvetés 
végrehajtásáról szóló rendeletét.

Az első félévben tárgyalja az 
időskorúak és a nagycsaládo
sok, majd a gyermek- és ifjúság- 
védelem helyzetét, a 
diákétkeztetést. Értékeli a Város
gazdálkodási Intézmény privati
zációs programját, majd áttekinti 
a város kommunális helyzetét, 
benne az ívóvíz- minőség és a 
szennyvízkezelés és elvezetés 
javítására tett intézkedések haté
konyságát.

Beszámolókat hallgat meg a 
helyi adóztatás tapasztalatairól, 
a városi közbiztonság helyzeté
ről, a Polgármesteri Hivatal mun
kájáról.

Tájékozódik — az év során le
zajló szervezeti, hatásköri válto
zások nyomán —, a Városi 
Bíróság, majd két intézménye, a 
Zeneiskola és a Kórház-Rende
lőintézet működéséről.

Ezek a képviselőtestület műkö
désének stratégiáját képező 
programok, amelyek minden bi
zonnyal évközben további, fon
tossá váló feladatokkal 
bővülnek. Ezekről havonta, rész
letesen tájékoztatjuk e helyen a 
széles közvéleményt.

Még egyszer a 
helyi adókról

Mint azt decemberi számunk
ban is olvashatták, Nagyatád Vá
ros önkormányzata 1992. január 
1 -i hatállyal bevezette a vállalko
zók kommunális adóját és a helyi 
iparűzési adót. Az eddig eltelt 
időszak tapasztalatai azt mutat
ják, hogy sokak számára nem 
teljesen világos a két adónem ér
telmezése.

Mindenek előtt azt kell tisztáz
ni, hogy ezek bevezetése nem a 
polgármesteri hivatal ,,magán 
kezdeményezéseként”, hanem 
széleskörűen átgondolt, testületi 
döntés eredményeként valósult 
meg. Adóalany a vállalkozó. A 
kommunális adóról az adó alapja 
a foglalkoztatottak átlagos lét
száma, míg az iparűzési adóról a 
keletkezett nettó árbevétel.

Az alkalmi iparűzési adó nem 
az őstermelők és kisárútermelők 
tevékenységének elsorvasztá
sára irányul!

Minden Nagyatádon értékesítő 
és árbevételhez jutó vállalkozó
nak iparűzési adót kell fizetni. 
Különbség közöttük csupán ab
ban van, hogy a nagyatádi telep
helyes könyvelése alapján elért 
nettó árbevétele után fizeti az 
adót, a nem nagyatádi telephelyű 
pedig alkalmi, napi 300 Ft tételű 
adót fizet.

A leírtak miatt az őstermelők és 
kisárútermelők túlnyomó töbsé- 
gének helyi iparűzési adót nem 
kell fizetnie.

Hisszük, hogy a fentiek segíte
nek a jobb tájékozódásban.

Az 1992. január 21-i 
képviselőtestületi ülés 
tervezett napirendjei:

— Nagyatád Város Önkor
mányzata és Szervei Szer
vezeti és Működési 
Szabályzatáról rendelet;

— Nagyatád Város Díszpolgá
ra cím, valamint a Nagyatád 
Városért kitüntetés alapítá
sáról és adományozásáról 
szóló rendeletek;

— A városi könyvtár tevékeny
ségéről beszámoló;

— Az 1992. évi költségvetés 
várható előirányzatai;

— A tízemeletes lakóépületek 
fűtési problémájának meg
oldási lehetőségei;

— Foglalkoztatáspolitikai és 
vállalkozásösztönzési kon
cepció;

— Ifjúságvédelmi feladatok el
látása és azok koordinált 
végzése.

Felelős szerkesztő:
Dr. Horváth Ferenc, Hubay Sándor ás 

Nagybocskal Tárná®

F eleíős kiadó; ' 
Varga Vince

Készűt
Nagyatádi Nyomda Kft. Özemében

Felelős vezetőt
Takács Ferenc
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II. évfolyam 1992. február

Cannes 1991. november

Múlt év októberében egy délelőtt 
telefonhoz hívtak. A Fondation 
Sophia Antipolis magyarországi kép

viselője 6 hetes franciaországi to
vábbképzést ajánlott fel.

A tanfolyamot közigazgatási szak
embereknek szervezték, de nem volt 
elegendő franciául beszélő jelentke
ző, ezért a lehetőséget a helyi képvi
selők számára is felajánlották. 
(Ebben az esztendőben ez volt a 
negyedik szaktudás, tapasz
talatszerzési lehetőség, amit a fran
cia állam felkínált, és amely 
keretszámot nyelvtudás hiánya miatt 
nem tudtunk betölteni).

Azt tudtam, hogy hat hétre sem 
családtól, sem az iskolától nem ma
radhatok távol, de úgy gondoltam, a 
tanfolyam gyakorlati részén részt- 
vennék. Azonnal meghallgatást kér
tem igazgatómtól, aki 
természetesen nem örült várható tá
vollétemnek, de, mint közölte meg
akadályozni sem kívánja. A 
következő órákban már a helyettesí
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Szerkeszti: Dr. Horváth Ferenc, Hubay Sándor és Nagybocskai Tamás Díjtalan

tésem lehetőségeit nézegette az 
órarendben. A család először tiltako
zott, majd édesanyám felajánlotta, 
hogy segít a háztartást és a gyereke
ket ellátni.

A képviselőtestület megszavazta 
az útiköltséget azzal az indoklással, 
hogy valóban jó lenne tapasz
talatokra szert tenni egy működő de
mokratikus államban.November 
12-én szállt fel a repülőgép Bécsből, 
és másfél óra múlva a francia Alpok 
hófödte csúcsait elhagyva a Földközi 
tenger fölé szállt, - a kora délutáni 
napfény megvilágította Nizza váro
sát, a kék tenger, a fehér hajók látvá
nya egy giccses festmény élményét 
keltette bennem.

e nem! Ez maga volt a valóság. 
A város szinte dalolt a jókedvű 

napsütésben. A gép közben leeresz
kedett a földnyelvre, mögöttünk a 
tengerrel, szemben velünk a város 
látványával. Egy légikikötő, amely el
sősorban természeti adottságainak 
köszönhetően a város szívében van.

A kijáratnál az utasokat váró félkör
ben egy fiatal lány Mme Büttner fel
iratot tartott a kezében. Kézbe 
vettem csomagjaimat és elindultunk 
az alapítvány által kijelölt szállás
helyre, amely egyben a két hete tartó 
tanfolyam helyszíne is volt. A lány a 
továbbképzési központ munkatársa, 
korábban egy mezőgazdasági egye
sületnél dolgozott.

Tíz percet kapok, hogy egy kicsit 
felfrissüljek, és máris bekapcsolód
tam a munkába. Éppen a városok 
fenntartásával kapcsolatos előadást 
hallgatják a többiek. Mindössze ti
zenhármán a 30 helyett. Nem volt 
elegendő jelentkező!

Az előadó Fréjus város jegyzője. 
Intelligens, ambiciózus fiatalember.

Komoly dokumentációval teszi 
használhatóvá mindazt, amiről elő
ad. Számomra a fő tanulság: A költ
ségvetési intézmény, mint a 
városfenntartás legkiterjedtebb in
tézménye szerves része a polgár
mesteri hivatal apparátusának. 
Polgármester, jegyző, az intézmény 
igazgatója kart karba öltve dolgozik 
együtt.

Ezt tapasztaltam a gyakorlatban is 
három hetes tartózkodásom ide
jén.Másnap előadások az egész
ségügyi igazgatás és szociális 
intézmények működéséről. Ismét 
sokoldalú dokumentációval mellé
kelve,

zek azonban olyan színes lepo
relló alakú kiadványok, amelyek 

minden városlakó számára a váro
sok közintézményeiben hozzáférhe
tők. Pontos tájékoztatás szociális 
segélyekről, kedvezményekről, jutta
tásokról. Irigylésre méltó.

A hét vége szervezett kirándulás
sal, és a többieknek négy, számomra 
háromhetes gyakorlatra való felké
szüléssel telt el. Ekkor tudtam meg, 
hogy az előre megírt munkatervem
nek megfelelően három hétre Can
nes városába költözöm. A többiek is 
szakmai elképzeléseiknek megfele
lően kerültek Cannes és Mentőn vá
rosa közötti tengerparti települések 
valamelyikébe.

Mi is volt ebben a munkatervben?
Természetesen mint tanárt, és mint 

az oktatási bizottság tagját az okta
tási és művelődési intézmények 
fenntartása, igazgatása érdekelt el
sősorban. Mint képviselőt, érdekelt a 
szakalkalmazottak és képviselők 
kapcsolata, a képviselők szerepe az 
önkormányzatok életében. Megjelöl
tem a programban az ifjúsággal kap- 
csolatos szervezetek iránti 
érdeklődésemet, továbbá még egy 
szempontot: milyen szerepet vállal a 
képviselőtestület és az önkormány
zat a település gazdasági arculatá
nak kialalkításában, a foglalkoztatási 
gondok megoldásában?

z alapítvány pedagógiai munká
jával megbízott Vanniére úr úgy 

döntött, hogy számomra ezen kérdé
sek tanulmányozására Cannes a 
legmegfelelőbb település. Megval
lom, kissé megrémültem. Jobb sze
rettem volna egy kis települést. 
Szerényebbet. Akár a közeli hegyek 
között. Félelmeimről azonban nem 
mertem beszélni. Hétfőn délután az 
alapítvány városában vittek bennün
ket egy fogadásra, ahol rövid ismer
tetőt hallottunk az alapítvány 
működéséről, s ahol vártak bennün
ket az elkövetkezendő heteikre 
szánt otthonunk vendéglátói.

Sophia — Antipolis. Mondhatnám 
azt is: Perre Lafitte Szenátor úr meg
valósult álma. A szenátor úr ugyanis 
a Bányamérnöki Egyetem tanára, 
majd igazgatója, a Cöte d' Arm szü
lötte, nagy lokálpatriótája. A hetve
nes évek elején azzal a tervvel állt 
Alpes—Maritinus tartomány értelmi
sége és a vállalatok, bankok elé, 
hogy támogassák egy tudományos 
— oktatási központ létrehozását a 
régióban.

A pártok helyi képviselőinek társaságában fogadta hivatalában Varga Vince 
polgármesterünk a város vendégét Dr. Szűrös Mátyást, a Magyar Köztársaság 
Országgyűlése alelnökét. Foto:Durgó Tibor

A területen ugyanis nem volt a mo
dern tudományoknak magas színvo
nalú szellemi műhelye. A Szenátor 
— professzor elsősorban a határtu
dományok kutatását részesítette 
előnyben. Felhívása komoly támoga
tókra talált, mint a Télécom, több in
formációval foglalkozó intézet, 
piackutató központok, stb. Azóta az 
egyesületből alapítvány, az alapít
ványból város született.

A fogadás után megkeresett, örült, 
hogy egy francia tanárral találkozik, 
a magyar képviselők között. Elmond
ta, mennyire sajnálja, hogy az évek 
óta felajánlott szakképzési ösztöndí
jakat csak nehezen, vagy alig tudják 
betölteni magyar szakemberekkel a 
francia nyelvtudás hiánya miatt. El
mondta, milyen fontosnak tartja a kö
zép-európai országok, főleg fiataljai 
számára a szellemi megújulás, fel
zárkózás lehetőségét. Hogy ezt ko
molyan gondolja, bizonyíték az a két 
csomag könyv, amely hazaérkezé
semkor várt.

A beszélgetés után már vártak jö
vendő vendéglátóim, M. Bonttemy 
vezetésével, aki három hetes prog
ramom megtervezéséért és lebonyo
lításáért volt felelős.

Aznap este még bizottsági ülésre 
volt hivatalos, így fél órán belül Can- 
nes-ban, egy diákszállóban találtam 
magam. Vendéglátóim elköszönnek. 
Gyorsan átnézem a prospektusokat, 
térképeket, amit Cannes-ról kaptam. 
Megpróbálok tájékozódni, és irány a 
tenger. Fényességes kirakatokkal 
teli utcácskák vezetnek a „Croisette" 
a tengerparti sétány felé. A nyolc
vanezres esti város csaknem kihalt. 
Éli mindennapjait, pár hónapos túris
táktól mentes nyugalmat. Elnézem a 
kikötő gyönyörű tengerjáró vitorlás
hajóit, és szemben a parttal egy gaz
dagon kivilágított gyönyörű 
klasszicista épületet pillantok meg. 
Rafinált kivilágítása egy ékszerdo
bozhoz hasonlítja.Közelebb me
gyek, ez a városháza. Jövendő 
bázisom. Visszasétálok a szállóba. 
Másnap reggel a megbeszélt idő
pontban a portán várom Lisette Ric- 
ci-t aki egy kedves középkorú hölgy 
a személyzeti osztályról. Vár azon
ban a megbeszéltek ellenére M. 
Bonttemy is, aki úgy gondolta, hogy 
a szemerkélő esőben a képviselő
asszonyt autóval kell a városházára 
vinni. Meglep ez a fordulat.

városházán a tegnapi sofőr ked
vesen köszönt. Bemutatkozások

sorozata a személyzeti osztályon. 
Legalább 25 alkalmazott. Rövid 
megbeszélés M. Bonttemy legköz
vetlenebb munkatársaival. A prog
ram részletezése. Első három napa 
városfernntartó intézmény mérnöke
ivel, a város zöld területeinek, világí
tásának, épületeinek fenntartása, 
várostisztaság. Mindaz, amit eddig 
otthon kerültem, most visszaüt. 
Kénytelen leszek ezekkel a témákkal 
is behatóbban foglalkozni. Sebaj! 
Munkára fel! (folytatjuk)

Büttnerné Bódl Ágnes 
képviselő

Ne feledje! Saját érdekében tegyen gépjármű adóbevallást! 
1992. február hó 29-ig!
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100 év építészete HÍREK

„Egy település jelene múltjában 
gyökerezik és a jövője függ, hogyan 
menti át hagyományt jelentő értéke
it". És ez igaz akkor is, ha városunk 
igazán nem bővelkedik műemléki 
védettségű objektumokban. De van 
itt városképi értéket jelentő, jobb so
rosra érdemes kastély, kúria, lakó
ház, középület, temetői kápolna; 
Nagyatád karakterét jellemző, ha
gyományos tér- és utcaszerkezet; a 
teret-utcát alkotó ház és -azok rész
letei. Megannyi helyi jelentőséggel 
bíró, egyben helyi védelmet igénylő 
épület, építmény. Megóvásuknak 
ezernyi oka van!
A városrendezési terv felülvizsgálata

Tisztább a Cérnagyári szennyvíz

Csökkent a Rinya-patak szennyezettsége
A Nagyatádi Cérnagyár ipari 

szennyvize, mint általában a textili
pari szennyvizek egyszerű eljárá
sokkal nem tisztíthatok, ezért a 
környezetvédelmi előírások betartá
sa komoly gondot jelentett. A gyár 
ipari szennyvízének esetében meg 
kellett oldani a víz hőmérsékletének 
csökkentését, a nátrium és a sótarta
lom csökkentését, a víz színteleníté- 
sét, a semlegesítést, valamint a 
szerves anyag lebontást.

A Dél-dunántúli Vízügyi és Környe- 
zetvédemi Igazgatóság a gyár meg
rendelésére 1984—1985 években 
az ipari szennyvíz színtelenítésére, 
közömbösítésére, sótartalmának 
csökkentésére és a maradék szer
ves anyag lebontására egy eljárást 
dolgozott ki (szabadalmaztatott), 
amelyet a gyár megtervezett és meg
valósított.

A tisztítás lényege:
— A kikészítő üzemből kifolyó 50— 

70 C’-os ipari szennyvíz hötartalma 
egy hőcserélő rendszer a friss tiszta 
technológiai víz előmelegítésével 
hasznosul.

— A színes ipari szennyvíz színte- 
lenítése hulladék vegyszerek és kör- 
nyezetkímélő vegyszerek 
felhasználásával fizikokémiai mód
szerrel történik.

— A színtelenített szennyvíz nátri
um és sótartalmának csökkentése 
ioncserélő berendezésen történik.

— A maradék szervesanyag lebon
tása biológiai úton zajlik le. Az ismer
tetett ipari szennyvíztisztító rendszer 
1990 május elején lett üzembehe
lyezve.

Addig az 1984—1990 közötti idő
szakban rendkívül sok problémával 
kellett megküzdeni, a feladat újsze
rűsége, a szakirodalmi utalások és 
leírások hiánya miatt. 

ismét hangsúlyt helyez erre, amelyet 
az önkormányzati testület rendelet
ben határoz majd meg. Lapszáma
inkban — többek kívánságára is —, 
ezt követően folyamatosan mutatjuk 
be azokat az épületeket, amelyeket 
hisszük: jó szívvel fogadnak majd.

Kivadárra menet, jószerével félúton 
van Kis-(Jánosháza) puszta. Valaha 
ligetes, mára megtizedelt fás környe
zetben található a késő eklektikus 
stílusjegyeket magán viselő Soms- 
sich-kastély. Ma a termelőszövetke

Az ipari szennyvíztisztító létesít
mény megvalósítására a gyár erején 
felül áldozott, hat év alatt 55 millió 
forintot fizetett ki a tervezési, félüze
mi kísérleti, a kivitelezési és a beüze
melési munkákért.

(Nem hanyagolható el a rendszer 
üzemeltetésének költsége sem. Az 
1992. évi üzemeltetési költség, 
amennyiben az árak jelentősen nem 
változnak, mintegy 16—18 millió fo
rint). Az üzembehelyezés után to
vább kellett fejleszteni a rendszert, 
mert új gondok jelentkeztek. Ilyen

Út a vándordíjig
1960-ig nem volt szervezetük a na

gyatádi bélyeggyűjtőknek. Az újdon
ságokért Kaposvárra jártak, s 
hazautazáskor, a vonaton az új bé
lyegeket nézegetve ismertek egy
másra az atádi gyűjtök. 
Elhatározták, hogy megalakítják a 
bélyeggyűjtő kört; 1960. február 27- 
én volt az alakuló közgyűlés. A Ma
gyar Bélyeggyűjtők Országos 
Szövetsége április 29-i keltezéssel 
küldte meg az engedélyt a 15 fős 
szervezetnek. Az alapítók között ott 
volt Bojtor Ferenc, Kramman Ervin, 
Farkas István, Dr. Vermes József, 
Fata László, Kisbaum Sarolta, Gás
pár István és Greller Gyula is.

A körnek a nagyatádi művelődési 
ház adott otthont. Rövidesen száz 
fölé emelkedett a taglétszám. Volt 
időszak, amikor több kör működött a 
településen. Általában ötévente kiál
lításon mutatják be a gyűjtők leg
szebb bélyegeiket 5—12 kiállító a 

zeté. Szívesen hasznosíttatná, hi
szen ma is értékes, lótartásra és — 
tenyésztésre alkalmas mellék
épülete van. — Amíg nem késő!
A háromszintes, 393m2-es tetőtera- 
szos, míves nyílászárókkal, ková
csoltvas ablak- és teraszrácsokkal, 
-virágtartókkal, nemes anyagú csa
tornaelemekkel,
— sajátos kubusávalma is megnye
rő alkotás.
Meghitt környezetével a termál- és 
gyógyvízre alapozott vendéglátást 
vagy vízgyógyászatot is elképzelhe
tünk itt...

Hubay Sándor

volt a biológiai tavak 1990. év nyarán 
történt berothadása. A gyors, azon
nali bűzelhárítási munkálatokon túl
menően a gyár végleges megodást 
keresett és- talált hasonló jelenség 
végleges kiküszöbölésére.

Fentieket összegezve az ismerte
tett eljárás alkalmazásával és a 
rendszer üzemeltetésével a környe
zetvédelmi előírások mára már be
tarthatók.

Horváth István 
főmechanikus

lakosságnak. A kör létszáma az el
múlt években 80—85 fővel stabilizá
lódott.

Három ifjúsági csoport működik 
ma a városban. Képeslap gyűjtő 
szakosztályuk Dombóváron, Szom
bathelyen és külföldön is szerepelt a 
gyűjteményével. A közelmúltban új
jászerveződött a ragjegy-gyűjtő 
szakosztály is. A kör fennállása óta 
először 1991-ben, a Bélyeggyűjtők 
napján a kör elnöke, Rákóczi János 
átvette Budapesten a GAZDA GYU
LA VÁNDORDÍJÁT és az oklevelet.

A tagok között egy arany , hat 
ezüst, tíz bronzjelvényes gyűjtő van, 
s 16-an kaptak „25 éves gyűjtő" em
léklapot.

A nagyatádi kör 1992. február 17- 
én 17 órakor tartja közgyűlését, 
amelyre minden érdeklődőt tisztelet
tel hív és vár a nagyatádi Művelődési 
Házba.

Tamás Gyula

1992. február 15-től a város idősek 
klubjaiban heti egy alkalommal klub
napot tartunk, ahol kártyázni,kézi
munkázni, sakkozni, beszélgetni, 
tere-ferélni lehet.

A klubnapot a város nyugdíjas és 
idős állampolgárainak rendezzük.

Minden érdeklődőt szeretettel vá
runk:

—a Mártírok úti Idősek Klubjába 
minden kedden du. 3 órától este 8 
óráig;

— a Bodvicai Idősek Klubjában 
minden szerdán du. 3 órától este 8 
óráig;

— a Dózsa György úti Idősek Klub
jába minden csütörtökön du. 3 órától 
este 8 óráig.

A Karitász helyi csoportja ...
Korábbi lapszámunkban már hírül 

adtuk, hogy 35 taggal létrejött a Ma
gyar Karitász Nagyatádi Csoportja, 
lelki javakat nyújtani embertársaink
nak; csaádban, egymásnak, öreg
nek és fiatalnak.

POSTA JÓZSEF és SZÜTS MIKLÓS városunk amatőr fotóművészei mutatkoz
tak be januárban életműkiállításukkal a művelődési ház galériájában. Munkás
ságukat, életútjukat Kovács Géza önkormányzati képviselő mutatta be a szép 
számban megjelent érdeklődőknek.

Amit a földgáz áráról tudni kell
A háztartási célra szolgáltatott 

földgáz díját az elfogyasztott föld
gázmennyiség után, annak fűtőérté
kével arányosan kell megfizetni. A 
gázfogyasztók széleskörű informá
lása érdekében az alábbiakban is
mertetjük, miként történik a gáz 
minőségének mérése. A gázminö- 
ség vizsgálatát, amelynek egyik ele- 
me a fűtőérték, automatikus 
mérőműszerek végzik. A mérések 
eredményeiből napi, havi és kéthavi 
átlagot készítenek. A gáz szó lg áltató 
a mérések eredményét folyamato
san figyelemmel kíséri, ezen kívül 
kontroll méréseket is végez.

„BOXER”
Kutya-macska eleség, fel

szerelési tárgyak, vitaminok, 
csonterősítők, élősködők elle
ni szerek.

Szaktanácsadás,
Kutya panzió.
A MEOE Nagyatádi Klubjá

nak szervezése, klubtagság 
befizetése, információ.

Akváriumi felszerelés meg
rendelése,

Kutya „adok-veszek” adatbázis.
Mindent egy helyen, 
próbálja meg.
Váradi László
Nagyatád-Bodvica, Rákóczi u. 42/a.

A csoport a karácsony várás szel
lemében kezdte munkáját. Családo
kat, az ideiglenes menekülttábor 
lakóit, a Kórház- Rendelőintézet Kró
nikus Elme osztályának betegeit lá
togatták meg. Megszervezték tagjaik 
és külső közreműködők segítségé
vel az öreg és beteg emberek elju
tását a templomba, az öregek 
karácsonyára.

A látvány és az élmény öröm
könnyeket csalt ki öregjeink szemé
ből. A csoportnak tervei vannak erre 
az évre is, ahova várják a jószándé
kú és segíteni akaró embertársaikat.

• * ♦

Olyan hirdetés, amely állást, elhe
lyezkedési lehetőséget kínál, ingyen, 
térítés nélkül apróhirdetésként meg
jelenhet az Önkormányzati Híradó
ban.

* * *

Lapunkba szánt hirdetési szándé
kát a 12-666-os telefonszám 54-es 
mellékén, személyesen a Polgár
mesteri Hivatal I. emelet 108. ajtó
számán szíveskedjék bejelenteni.

A mérési eredmények alapján a 
kéthavi átlagos fűtőértékek: 

szeptember—október hónap
32.2 MJ/m3
október—november hónap
32.3 MJ/m3
november—december hónap
32.4 MJ/m3 
december—január hónap
32,2 MJ/m3
A háztartási földgáz díja:
0,23 Ft /MJ

A fűtöértékről ezután folyamato
san adunk tájékoztatást a Híradó ha
sábjain.

KÁVÉ KÁVÉ
KAISER KÁVÉ
228 Ft+57 Ft ÁFA=285 Ft/kg

Nagyatád, Beregszászi u. 16.
Tel.: 83/11-100 (kórházzal szemben)

Sárkány Tibor

Mozogni vágyó Hölgyek 
figyelem!

Női torna a Helyőrségi Klub 
nagytermében minden kedden és 
csütörtökön 17.30—18.30-ig.

Részvételi díj: foglalkozáson
ként 30 Ft

Vezeti: Vránicsné Bődi Ildikó 
testnevelő tanárnő.
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Dán József
képviselő

Képviselőségünk előtt csak látásból is
mertem.

Még a művésztelepet vezettem, láttam 
néha megfordulni a tanácson. Annyit tud
tam róla, hogy sporttal foglalkozik, edzős- 
ködik, és a szakmunkásképző intézetben 
tanít. Majd a Somssich családdal kapcso
latos kutatásaim során találtam egy leve
let, amelyet Heidt János címzett 
Somssich Eszterhez. A levélíró szemé
lyének keresése vezetett el Dán József
hez

— Abban a házban lakom, ahol szület
tem. Nagyapám Somssichéknál volt inté
ző. Apám a Kígyósi bérlőnél töltötte be 
ugyanezt a tisztet. Az állomosítás után 
elvitték Dunaújvárost építeni, majd Szen- 
tegátra a gazdasághoz került főagronó- 
musként. Tíz éves koromban kerültem 
vissza Nagyatádra

Pálffy Miklósné. Erzsiké néni volt az 
osztályfőnököm, akire a mai napig nagy 
szeretettel emlékezem. Pár év múlva el
kerültünk Csokonyavisontára, én a gim
náziumot Csurgón végeztem, 1965-ben 
itt tettem érettségit. Apám állatorvost sze
retett volna belőlem, de 1972-ben Kör
menden mint üzemgazdász végeztem. 
Ez évben megnősültem és tanítani kezd
tem. mint műszaki tanár a szakmunkás
képző iskolában.

Az akkori körülmények között ez anya
gilag kedvezőbb volt, de vonzott a feladat 
kihívása és a fiatalok szeretete..

— Hogy került kapcsolatba a sport
tal?

— Kézilabdáztam, majd egy idő után 
műkedvelőként képeztem magam, 9 évig 
kézilabdaedzősködtem, és az irányítá
som alatt jutott föl NB 2-be a nagyatádi 
kézilabda csapat. Kilenc évi együttműkö-

BEMUTATOM KÉPVISELŐTÁRSAIMAT
SPORTHÍREK

dés után elváltunk egymástól -nem túl jó 
szájízzel Hogy miért? — mindkét fél hi
bájából. Hiányzott a megújulás képessé
ge részemről is.

Szűts Bélának nagyon sokat köszön
hetek, sokat tanultam tőle. Rendkívül ér
tékes embernek tartom. A miért kérdésre 
visszatérve: választanom is kellett az is
kola és a városi sportélet között. Az isko
lát választottam, ahol a testnevelői állás 
megürült, és az igazgatóm felajánlotta 
számomra ezt a lehetőséget.

— Mi indított el a közéleti pályán ?
— Bodvicán lakom. Öt — hat évvel 

ezelőtt segítőtársakkal megszerveztem a 
gázvezeték kiépítését Bodvicán. Ez az 
akció összehozott az ottani emberekkel, 
s azt követően is gyakran megkerestek 
A helyhatósági választások kiírásakor az 
ott élő emberek fölkeresésére döntöttem 
úgy, hogy elindulok a választásokon.

Arra büszke vagyok, hogy abszolút ér
tékben én kaptam a legtöbb szavazatot.

(A KDNP mivel nem indított e körzetben 
jelöltet, felhívta a választókat, hogy sza
vazataikkal támogassák Dán József jelöl
tet. B Á.)

— Alakult egy városrészi bizottság 
Kivadáron, amelynek vezetője. 
Mennyiben más ez a bizottság ?

— Remélem nem bántó, ha azt mon
dom Ötvöskónyi, Kivadár periféria. Kiva
dáron nincs út, még Nagyatádon naponta 
locsolják a köztereket. A kivadáriak, bod- 
vicaiak a saját környezetük szebbé tétele 
érdekében hajlandók a munkát megtalál
ni, és elvégezni, összefogni.

Meg kell mondanom, engem mint kép
viselőt a többiekhez hasonlóan nyomaszt 
a nemek sorozata, de a kivadári tapasz
talatok, a bodvicaiak hagyományőrzése, 

Horváth Feri bácsi áldozatkészsége 
meggyőz arról, hogy a közéleti munkának 
vannak szép oldalai

— Mit jelent független képviselőnek 
lenni az Ön számára ?

— Elsősorban nem jelent ideológiai el
kötelezettséget, és pártlegyeimet a pár
tok szabályzata és programja. Azonban 
erkölcsi normáimnak megfelelő elképze
léseket szívesen támogatok.

— A választások idején, ha lett volna 
párt, amelyik felajánlja támogatá
sát?...

— A választások idején úgy gondoltam, 
hogy megmérettetem magam, de a laki
telki eszmeiség közelállt hozzám.

— Milyennek találja helyét a testület
ben?

— Nem veszem észre, hogy pártokkal 
tűzdelt testületben dolgozom. A hozzá
szólásokban mindig a ..Nagyatádért" fel
irat virít a homlokokon.

— Sok elfoglaltságot jelent-e a kép
viselőség, és a család, munkahely 
hogy viseli mindezt?

— A munkabírásom a betegségem óta 
nem korlátlan. Nem égethetem a két vé
géről a gyertyát. Tudni kell nemet mon
dani önmagámnak. Másoknak nem 
tudok.

— Hogyan érzi magát mint kollégi
umvezető?

— Ha valamit rám bíznak, akkor szere
tem azt komolyan csinálni, és végig csi
nálni, még akkor is, ha a helyzetem nem 
mindig egyértelmű.

Büttnerné Bódy Ágnes 
képviselő

— Az Országos Testnevelési és Sport
hivatal felhívta hazánk települései önkor
mányzatait, hogy kapcsolódjanak be a 
Chellenge Day (Kihívás Napja) 92. nem
zetközi sportjátékokba, amelyre 1992. 
május 27-én kerül sor.

A játék lényege, hogy ezen a napon 
mely településen sportolnak legtöbben, 
legalább 15 percet. Az a település győz, 
ahol a lakosság lélekszámához képest 
legtöbben vállalkoznak erre.

A játék során a hasonló nagyságrendű 
települések ,.mérkőznének egymással. 
Hazánkban hat kategóriában hirdetik 
meg a versenyt, Nagyatád a IV. kategóri
ába tartozik (8.000 — 24.999 közti lélek- 
szám). Minden kategória 3-3, a mezőny 
első felében végzett települése sorsolás 
útján meghatározott pénzösszeget nyer
het. (IV. kategória: 100.000 Ft.)

Városunk bekapcsolódik e nemzetközi 
játékba remélve, hogy a felkínált progra
mok kellemes időtöltést, kikapcsolódást 
biztosítanak a város lakóinak.

Az eddigi felmérés szerint valamennyi 
óvoda, általános és középiskola részt kí
ván venni a megmozduláson. Május 27- 
ón délután két helyszínen (városi 
sporttelep és városi strand) lesz szervez
ve sokféle színes sportprogram, amelybe 
bárki bekapcsolódhat a város lakói közül.

A részletes játékszabályokról, progra
mokról az Önkormányzati Híradó követ
kező számaiban adunk tájékoztatást.

• • • *

— A Somogy Megyei Sportigazgatóság 
az olimpiai játékok tiszteletére ,,Próba
tét" elnevezéssel kilométergyújtő öntevé
keny próbarendszert hirdetett meg, 
amely 1992. január 1-től június 30-ig tart. 
Az a célja, hogy kortól, nemtől függetlenül 
az egészség megtartása,- növelése érde
kében mindenki rendszeresen sportol
hasson. A heti megtett kilométert 
teljesítménynaplóban kell vezetni, amely 
26 hétre bontva öt sportolási formát tar
talmaz (futás-kocogás, kerékpározás, tú
ra-séta, evezés-kajakozás, úszás). A 
teljes ítmény naplót mindenki maga szerzi 
be és vezeti.

Beszerezhető: a Városi Polgármesteri 
Hivatal sportfőelőadójánál. Aki július 15- 
ig beküldi a teljesítménynaplót a Somogy 
Megyei Sportigazgatóságához, emlékla
pot kap. A 2.000 km-t vagy ezt túlteljesítők 

között értékes nyeremények lesznek ki
sorsolva.

• • • •

— A Városi Művelődési Ház sakk csa
pata a megyei csapatbajnokság őszi for
dulójának befejeztével 6 csapat közül 30 
ponttal a második helyen áll. A Művelő
dési Ház az idén is meghirdeti a város 
sakk szerető polgárai részére februártól, 
havi egy alkalommal (összesen 10 ver
seny) egyéni sakk versenyét.

Az 1 — 3 helyezettek alkalmanként 
ajándéktárgy-jutalomban részesülnek.

• * • *

— A 2. sz. Általános Iskola Diáksport
köre a város általános iskolái részére ma
gasugró versenyt rendezett, amelyen az
1. és 2. sz. iskola sportolói vettek részt.

Eredmények:
III. korcsop. Fiúk:
1. Berkics Bálint 2. sz. isk. (140 cm)
2. Meszlarics Norbert" (140 cm)
3. Horváth Norbert " (135 cm)

Leányok:
1. Vida Gitta 2. sz. isk. (126 cm)
2. Kovács Janka " (120 cm)
3. Kalocsai Krisztina * (115 cm)

II. korcsop. Fiúk:
1 Rácz Gábor 2 sz. isk. (126 cm)
2 Szász Mihály "(115 cm)
3. Loncsár György 1. sz. isk. (110 cm)

Leányok:
1. Utasi Krisztina 2. sz. isk. (110 cm)
2. Dely Zsuzsanna "(110 cm)

♦ • • *

— A Babay iskola leány kézilabda csa
pata részt vett a Sellyén megrendezett 
meghívásos leány kézilabda tornán. Az 
atádi leányok 6 csapat közül bravúros 
szerepléssel nyerték meg a tornát. A leg
technikásabb játékos címét Domonkos 
Betti a Babay J. Általános Iskola tanulója 
érdemelte ki. A csapat edzője Szakályné 
Pintér Mária.

• • ♦ •

— A városi alapfokú toké csapatbajnok
ságra 16 csapat nevezett. A négy fős 
csapatok két csoportban körmérkőzéses 
formában, 15 héten át küzdenek a helye
zésekért.

Fekete Lajosné

Értesítjük Tagjainkat,
hogy az 1991. évi beszámoló részközgyűléseinket 

Nagyatád város területén az alábbi időpontokban és 
helyeken tartjuk.

II. 26. Henész
Helye: Italüzlet 18 óra.

II. 28. Kivadár
Helye: Italüzlet 18 óra

III. 03. Nagyatád V. körzet: Ács u., Damjanich u , Eperjesi u., Mező u.,
Pozsonyi u., Selmecbányái u., Somogyszobi u„ Somogyi B. u., 
Döbrög, Hókamalom, Ungvári u., Gyárköz u., Napfény u., Vasút u. 
Helye: Helyőrségi Klub 18 óra

III. 04. Nagyatád I. II. IV. körzet: Baross u.. Árpád u., Kossuth u., 
Mártírok u., Korányi u., Kiszely u., Széchenyi tér, Zalka M u., 
Zóka u„ Hunyadi u., Jókai u., Bartók u., Erkel F. u., Kodály Z. u., 
Aradi u., Kolozsvári u., Munkácsi u., Rózsa u., Temesvári u., 
Tavasz u., Segesvári u., Szabó D u., Szabadkai u., Bajcsy-Zs. u , 
Beregszászi u., Koch R. u., Rókus-köz, Rozsnyói u., Ságvári u., 
Zrínyi u.
Helye: Helyőrségi Klub 18 óra.

III. 05. Nagyatád III. körzet: Alkotmány u„ Bercsényi u., Báthori u., 
Bezerédi u., Bocskai u., Dózsa Gy. u., Arany J. u., Petőfi tér, 
Kilián u., Kápolna u., Munkás u„ Lőcsei u„ Komáromi u., Kiserdő. 
Helye: „TOLL" Italüzlet 18 óra.

III. 05. Bodvica VI. körzet: Béke u., Halastó puszta, Petőfi u., Rákóczi u., 
Szigetvári u., Táncsics u.,
Helye: Klub Könyvtár 18 óra.

Ez évben is Önökkel, Önökért a

TAKARÉKSZÖVETKEZET

Sportműsor
Február 26-án 15 órakor
NVSE—Marcali
előkészületi labdarúgó mérkőzés

Március 3-án 15 órakor
NVSE—Weiskirchen
előkészületi labdarúgó mérkőzés

Március 7-én 9 órakor
Gyalogtúra- Olimpiai Napok

Március 11-én 15 órakor
NVSE—Eberstalzell
előkészületi labdarúgó mérkőzés

Március 15-én 9 órakor
Ünnepi kispályás labdarúgó tor
na
VSE pálya

Március 15-én 10 órakor
Asztalitenisz egyéni verseny
Babay Ált. Isk.

Március 15-én 13 órakor
Gyermek Triatlon verseny
Kis-strand

Versenyszámok:

Úszás: 100, 200, 400 m.
Futás: 600, 1200, 1800 m.
Kerékpár: 2 km, 4 km, 8 km.

Március 15-én 14,30 órakor
NVSE—Boglárlelle
NB. III. bajnoki labdarúgó mérkőzés

Március 29-én 15 órakor
NVSE—Siklós
NB III. bajnoki labdarúgó mérkőzés

Labdarúgás

Téli felkészülés — sok gonddal
Január 13-án tértek vissza a VSE 

labdarúgói — jól megérdemelt — téli 
pihenőjükről. Amig a fiúk „vakációz
tak", a vezetés az 1991 -es év értéke
lésével és — zárásával, valamint az 
új esztendő sportcélú tervezgetésé- 
vel foglalatoskodott. Rosszkedvűen 
állapították meg, hogy napjainkban a 
sportban, a sportért dolgozni egyre 
hálátlanabb feladat. Az egyre beszű
külő anyagi lehetőségek mellé „hí
vatlan vendégként" bekopogtatott a 
futótűzként terjedő munkanélküliség. 
Ezért nemcsak a játékoskeret meg
erősítéséről kell lemondaniok, de a 
meglévők megtartásáért is egyre ki
látástalanabb küzdelemre kény
szerülnek. Sajnálattal veszik 
tudomásul, hogy az NB. Ill-at oly so
kan óhajtók tábora erősen megcsap
pant, s egyre inkább magukra 
maradnak gondjaikkal.

— Az őszi időszak befejezése óta 
jelentős változások történtek, s tör
ténnek napjainkban is a keret össze
tételében.

— Csikós József -másodszori láb
törése után- nagy valószínűséggel 
szögre akasztja cipőjét. Kiss Péter 
novemberben vonult be, Kulcsár Kor
nél most várja a behívóját.

Miklós Józsefet fél évre — a 3 éve 
kialakult osztrák — magyar sportkap
csolatok eredményeként — kölcsö
nadták Ausztriába. Pintér János 
ugyan túl van súlyos térdműtétjén, de 
csak a tavasz dönti el, futballozhat-e 

versenyszerűen még valaha? Kul
csár I. abbahagyta a labdarúgást, 
Vénosz tanár úr pedig délutáni köte
lező iskolai elfoglaltsága miatt nem 
állhat a csapat rendelkezésére. Bi
zonytalan Fekete Tivadar sorsa is, 
aki hosszabb ideje munkanélküli, s 
távolabbi lehetőséget is megragad
na, hogy dolgozhasson. Utasi és Pe
tő a felkészülés eddigi szakaszában 
egyetlen edzésen sem tudtak megje
lenni — munkahelyi elfoglaltságuk 
miatt. S ez a lista sajnos túl bőséges.

Mindössze egy új játékos tűnik fel 
a VSE házatáján, a KRFC-t is meg
járt Becsei Csaba. Az ifjúsági keret
ből két fiatal — Szép és Lancsár — 
is a felnőttekkel edz, de ők még a 
jövő emberei.

Pedig nem akármilyen tavasz elé 
tekint a csapat! Hiszen azon kívül, 
hogy nyolcszor utazik vidékre, hazai 
pályán is olyan nehéz mérkőzések 
várnak rá, mint a KRFC és a Paks 
elleni összecsapások.

A meglévők — immáron túl a felké
szülés első három hetén — nagy 
szorgalommal edzenek. A szakveze
tés sem mondott le újabb erősítések
ről. De ezek megvalósításához 
hathatósabb városi összefogást sür
getnek! A labda február 5-én újra el
indult hódító útjára. Pattogása talán 
megmozgatja azokat is, akik még 
idejében segíthetnének.

Fűlsz János 
a VSE ügyvezető elnöke



ÖNKORMÁNYZATI HlRADÓ NAGYATÁD ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ NAGYATÁD ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ NAGYATÁD ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ NAGYATÁD

¥::. gr®

18Mp. .SKS

..¥:¥¥

..v = -

sí

-- ------------------------------------------------------ --------- ——

Kedves Olvasó!
Lakossági rovatunkkal az önkormányzat segítséget kíván nyújtani minden városlakónak, abban, hogy alaposan 
megismerhesse a képviselotestületnek,a város helyi viszonyai szabályozására alkotott rendeletéit, valamint a magasabb 
szintújogszabályokban meghatározott, de helyben végrehajtandófeladatait,
fyméljüki hogy folyamatos tájékoztatásunkkalsegíteni tudjukönt abban, hogy a rendkívül változó világunkban és benne 
városunkban könnyebben eligazodjon.

V.____________ y J____________________________________________________________

1992. FEBRUÁR

Foto: Durgó Tibor
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A testület 16 napirendet tárgyalt.

A képviselők meghallgatták a két 
ülés közötti időben végzett pol

gármesteri és hivatali munkáról szó
ló beszámolót. Ennek 
leglényegesebb kérdései a tápszer
gyár idetelepítésének előkészítésé
vel kapcsolatos teendők, valamint a 
tízemeletes házak távfűtési rend
szerének felülvizsgálatával kapcso
latos munka volt.

A testület a beszámolót egyhangú 
szavazással elfogadta. A lejárt hatá
ridejű határozatok végrehajtásáról 
szóló jelentések körében a képvise
lőtestületi tagok megvitatták a Metal- 
loplasztik Kft-vel kötendő adásvételi 
szerződésre vonatkozó ajánlatot. 
Egyetértettek az ideiglenes bizott
ság javaslatával. A Kft az önkor
mányzat tulajdonát képező és eddig 
az általa bérelt ingatlanokat, álló- és 
forgóeszközöket 21 millió Ft-os véte
lárért, 7 évi részletben megvásárolja. 
A testület utasította a polgármesteri 
hivatalt és felkérte az ingatlan jogi és 
vállalkozási ügyek tanácsnokát a 
szerződés — annak biztosítékainak 
tisztázása után- elkészítésére, és 
felhatalmazta a polgármestert a 
szerződés aláírására.

zt követően a testület tagjai meg
vitatták a városi könyvtár tevé

kenységéről szóló beszámolót.
A vita során kiemelték, hogy a 

könyvtárban dolgozó kollektíva sike
res munkát végez. Felvetették a hon
ismereti, helytörténeti gyűjtő és
rendszerező munka szükségessé
gét. A gondok között foglalkoztak a 
henészi fiókkönyvtár működésének 
hiányával. A beszámolót egyhangú 
szavazással elfogadta.

A képviselőtestület e napirendet 
követően a decemberi ülésein meg
határozott szabályozási elképzelé
sekkel szinkronban egyhangú 
szavazással megalkotta az Önkor
mányzat és Szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 
1/1992. (I. 21.) számú rendeletét. A 
korábbi, 1991 -ben alkotott szerveze
ti szabályzatot vizsgálta felül. A ko
rábbi rendelkezésekhez képest 
nincs kulturális, sajtó és nemzetközi 
kapcsolatokkal foglalkozó tanács
nok, helyette a képviselőtestület 
sport és kulturális bizottság alakítá
sát határozta el.

városban eddig két településré
szi bizottság működött, Ötvöskó- 

nyiban és Kivadáron.
A szabályzat módosításával a si- 

mongáti és a henészi városrészben 
alakul meg a közeljövőben a harma
dik településrészi bizottság.

Amint arról már tájékoztatást ad

Tájékoztató a képviselőtestület 
január 21-i üléséről

tunk decemberi lapszámunkban, az 
elkészített szabályozási váz alapján 
ezen az ülésen alkotta meg a testület 
a Nagyatád Város Díszpolgára cím 
alapításáról és adományozásáról 
szóló 2/ 1992. (I. 21.) számú rende
letet, valamint a Nagyatád Városért 
kitüntetés alapításáról és adomá
nyozásáról szóló 3/1992. (1.21.) szá
mú rendeletét. A díszpolgári cím 
azoknak adományozható, akik Na
gyatád várost, az egyetemes hala
dás ügyét egész életművükkel vagy 
kiemelkedő munkájukkal szolgálták. 
A cím a város legmagasabb fokú el
ismerése, amely nagykorú termé
szetes személyeknek, magyar vagy 
külföldi állampolgároknak adható. A 
cím ismételten nem adományozha
tó, amelyről a testület dönt.

Erre évente egy alkalommal kerül
het sor; a kitüntetést nyilvános városi 
ünnpélyen kell átadni. A rendelet 
szabályozza a javaslattételre, az 
odaítélésre és a díszpolgári cím 
visszavonására vonatkozó kérdés
köröket is.

Nagyatád városért kitüntetést 
a képviselőtestület azon szemé

lyek és kollektívák munkásságának 
fokozott elismerésére alapította, akik 
ill. amelyek Nagyatád gazdasági és 
társadalmi életében, kultúrájának 
gazdagításában, a város fejlődésé
ben, annak eredményeinek bemuta
tásában; atudomány, a művészetek, 
az irodalom, a városi egészségügy, 
az oktatás, nevelés, a közművelődés 
és sportja terén, valamint a város 
szolgálatában eredményes szak
mai, hivatásbeli egyéni és csoportér
demeket szereztek.

A rendelet szabályozza az elérhető 
kitüntetések évi maximális számát, 
(ez 5), amelytől indokolt esetben el 
lehet térni.

A Díszpolgári Cím adományozásá
ról szóló előírásokkal azonosan sza
bályozza a kitüntetésekre vonatkozó 
javaslati, odaítélési, valamint a kitün
tetések átadására, valamint azok 
visszavonására vonatkozó szabá
lyokat.

A testület e két rendelet megalko
tásával a Nagyatád Városi Tanács 
1/1978. (I. 12.) számú rendeletét,- 
amely a Nagyatádért kitüntetés sza
bályait tartalmazta, - hatályon kívül 
helyezte azzal, hogy akik a korábbi, 
de most hatályon kívül helyezett ren
delet alapján részesültek kitüntetés
ben, kitüntetéseiket mindaddig 
viselhetik, amíg arra érdemtelenné 
nem válnak, azokat a testület 
visssza nem vonja.

(Az érdeklődök a rendelet előírása
it ügyfélfogadási időben a polgár
mesteri hivatalban, valamint a 

könyvtárban a testület januári ülésé
nek jegyzőkönyvében olvashatják 
el).

A testület ezt követően tárgyalta a 
város 1992. évi költségvetésének 
várható előirányzatait és a tervezés
nél alkalmazandó irányelveket.

endkívül szenvedélyes vita után 
a képviselők aggodalommal te

kintenek a 92-es év elé.
A legszigorúbb, legszorosabb vál

tozatban is a város 1992. évi pénz
hiánya 12 millió Ft. Ha az elfogadott 
tervezési változatot tartani tudnánk, 
12 millió Ft lenne. Bízunk benne, 
hogy a hiány ennél nem lesz több, de 
várakozásunk—vélhetően — túl op- 
timista. A hiány feltételezhetően 
ezen a szinten csak akkor tartható, 
ha a jogos, ma mintegy 82 millió 
Ft-os felújítási igényből a legszüksé
gesebb, a „tűzoltás" jellegű munká
kat végezzük el. Reálisan, jelentős 
fejlesztésre nem gondolhatunk, de 
bízunk benne, hogy a szennyvíztisz- 
títómű rekonstrukciójára benyújtott 
pályázatunkat elfogadják.

A város költségvetése sajnos, sem 
az 1991. évi, sem az 1992. évben 
várható infláció mértékével nem tud 
számolni. Intézményeinknek felte
hetően a működéssel szorosan 
összefüggő dologi kiadásaik teljesí
tésére sem lesz elegendő forrásuk.

A tárgyalás során a testület meg
határozta a tervezési irányelveket. 
Az intézmények több jogos igényét 
sajnos nem tudta a kiadások között 
elismerni.

z irányelvek elfogadását követő
en közmeghallgatáson tájé

koztattuk a város lakosságát 
lehetőségeinkről.

A közmeghallgatáson, —mint a 
testületi ülésen — a legnagyobb vita 
Hókamalom villamosítása ügyében 
volt. A képviselőtestület költségveté
si rendeletét 1992. február 25-i ülé
sén tárgyalja. Döntéséről a márciusi 
Önkormányzati Híradóban adunk tá
jékoztatást. A költségvetési kérdése- 
ket követően foglalkozott a 
képviselőtestület a tízemeletes la
kóépületek fűtési problémájának 
megoldásával. A Városgazdálkodási 
Intézmény a felülvizsgálatra prog
ram- és feladattervet készített, ame
lyet a testület az abban foglalt szoros 
határidőkkel elfogadott.

A gondok megoldása érdekében 
utasította a városgazdálkodási iroda, 
valamint az intézmény vezetőjét, 
hogy a HE CO cégtől kérjenek el- 
öszerződési javaslatot.

Megtárgyalta a képviselőtestület a 
város foglalkoztatáspolitikai és vál
lalkozási koncepcióját. A polgármes
ter által ismertetett elképzelés 
vázlatát elfogadta.

A megyei önkormányzat 1992. évi 
pénzügyi felelősségvállalása mellett 
egyetértett azzal, hogy a városban 
a megyei vállalkozói központnak 
Nagyatádon alközpontja létesül
jön. Felhatalmazta ugyanakkor a 
polgármestert, hogy a vállalkozói 
ügyek szervezésével és- koordináci
ójával foglalkozó polgármesteri hiva
tal ügyintézői állást hirdesse meg. A 
képviselőtestület oktatási bizottsága 
már a múlt évben foglalkozott a vá
ros oktatási intézményei felvetése 
alapján a városban tapasztalható, az 
ifjúság, a fiatalok körében felvetődött 
gondokkal, problémákkal. Számos 
jelzés, észrevétel érkezett amiatt, 
hogy a fiatalok nem tartják be az 
iskolájuk házirendjében foglaltakat. 
Előfordul az is, hogy a vendéglátó 
egységek vezetői figyelmen kívül 
hagyják a fiatalokra vonatkozó spe
ciális szabályokat.

indezek szükségessé teszik, 
hogy a város szórakozóhelyein 

koordinált és- szervezett ellenőr
zések legyenek.

A testület ezekkel az ellenőr
zésekkel egyetértett. Felkérte a ren
dőrkapitányság vezetőjét, hogy az 
ellenőrzésekben működjön közre.

A testület a Siófoki Gáz- és Olaj
szállító Vállalat részvénytársasággá 
történő átalakítása ügyében vélemé
nyezte a vállalat kezelésében lévő 
belterületi föld értékét. A vagyon
mérlegben megjelölt, összesen 342 
ezer Ft értéket túlzottan alacsony
nak ítélte, reális értékként 2. 553 
ezer Ft-ot tart elfogadhatónak.

Ezt követően a testület a Jókai Mór 
utcában a 21-es bolt mögötti terüle
ten üzletet építeni szándékozó Papp 
Lászlót és Derentovjevic Ákost a te
lek vevőjének kijelölte. A vételár 
1000 Ft/m2. Az eladott terület 257 
m2. A képviselőtestület ezt követően 
zárt ülésen, egyedi hatósági ügyek 
jogorvoslatait tárgyalta meg.

Hoffmanné Dr. Németh Ildikó 
jegyző

Az 1992. február hó 25-ei képvi
selőtestületi ülés tervezett napi
rendje:
— A város 1992. évi költségvetési ren
deleté;
— A köztisztaságról szóló rendelet mó
dosítása;
— A szemétszállítási díjak ármegállapí
tása;
— A városi közterületek használatának 
rendje, kózterülethasználati díjak megál
lapítása;
— A házadóról és a nem lakás céljára 
szolgáló építmények adójáról szóló ta
nácsrendeletek hatályon kívül helyezé
se.

A Grebenzen 
környékén

A hegyek által övezett települése
ken kedves, közvetlen emberek fo
gadtak bennünket január végén, 
amikor osztrák partnereink tavaly au
gusztusi nagyatádi látogatását viszo
nozva a Grebenzen Natúrpark 
területére látogattunk.

A természetvédelmi területen hét 
község önkormányzata segíti a turiz
mus lehetőségeinek bővítését és egy 
átfogó környezetvédelmi program 
megvalósítását. Az ottani polgármes
terek látták a nagyatádi Szoborpar
kot és hasonló létesítését határozták 
el. Arra kértek bennünket, beszéljünk 
tapasztalatainkról, mutassuk meg 
képeken a szoborparkot azoknak az 
embereknek, akik nem lehettek itt a 
nyáron.

E felkérésnek — meghívásnak ele
get téve utaztunk négyen a Greben- 
zen hegy vidékére. A terület 
képviselőinek, vezetőinek levetítet
tük a Művésztelepről Durgó Tibor ál
tal készített diaképeket. A 
felvételeket, különösen a téli képeket 
nagy tetszéssel fogadták, s elhal
moztak bennünket kérdéseikkel. Ott 
azonnal nagy vita alakult ki közöttük 
arról, miként tudnák saját szobor
parkjukat létrehozni. Varga Géza Fe
renc szobrászművésszel a kérdések 
kapcsán az együttműködés lehetsé
ges módjaira hívtuk fel a figyelmet. A 
közös munka lehetőségét a jelenlé
vők megerősítették.

Házigazdánk Hans Kölbl úr egy 
előadásra is elvitt bennünket. Inkább 
vitának nevezném azt a programot, 
ahol az Európai Közösséghez való 
csatlakozás előnyeit és hátrányait 
beszélték meg a helybeliek egy bécsi 
úr vitaindítója után. A helyszín és a 
résztvevők oldott, otthonos viselke
dése egy polgári kaszinót idézett...

A havas fennsíkon rendezett lóver- 
seny-szánverseny, a parasztbál, a 
helyi madármúzeum, a táj szeretete 
a hagyományokat és a természetet 
őrző, megbecsülő, gondozó közös
ségekkel, emberekkel ismertetett 
meg bennünket. Megnéztünk egy 
kisgalériát, amelynek tulajdonosával, 
Rudolf Hirt úrral tárgyaltunk, hogy na
gyatádi kiállítást fogad, illetve mi szí
vesen mutatjuk be szobrait, 
valamikor 1992-93 év során.

Mariahof polgármesterével a kiváló 
sípályákkal megismerkedve arról be
szélgettünk, hogy osztrák diákok 
nyáron, magyar tanulóktélen látogat
hatnának egymáshoz.Vendéglátó
inktól jó munkát kívánva és az 
együttműködés kialakulásában bíz
va köszöntünk el.

Ormai István 
a Művelődési Központ Igazgatója

Felelő* vezető* 
Takács Ferenc ügyv. lg.

212 1052 NNy. Kit.

Felelős szerkesztő:
Or. Horváth Ferenc, Hubay Sándor ée

Nagybocskai Tárná*

Felelős kiadó:
Varga Vince

KészOft
Nagyatádi Nyomda Kft üzemében
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Cannes 1991. november

Monsieur Bovttemy bemu
tatja a személyzeti iroda 

munkatársait. Feladatuk a hi
vatalhoz tartozó 2500 városi al
kalmazott személyi adatainak 
nyilvántartása, megüresedő ál
lások meghirdetése pályázat 
útján, a pályázatok elbírálásá
hoz zsűri összeállítása, nyugdí- 
jazások előkészítése, 
helyettesítések megszervezé
se, továbbképzések szervezé
se a közigazgatási szakember 
utánpótlás biztosítása. Elisme
rések, kitüntetések felterjesz
tése. A három hét során azt 
tapasztaltam, hogy minden iro
dával rendszeres kapcsolatot 
tartanák, osztályvezetőjükről, 
munkatársukról elismerően 
szóltak mindenütt. Furcsa volt 
számomra, hogy kiterjedt szer
vezet foglalkozik ezzel a fel
adattal, s ez a munkakör ilyen 
sokoldalú és szimpatikus meg
közelítésben szerepel. Sok he
lyütt ,,Emberi erőforrások" 
elnevezéssel találkoztam, 
amely pontosan közelíti meg 
ezt a fontos feladatkört, mint a 
rosszemlékű személyzeti mun
ka. Gyakran találkoztam itt a 
hivatal különböző osztályainak 
munkatársaival. Gyakran for
dultak Bovttemy úrhoz és kollé- 
gáihoz munkajogi
problémákkal, szakmai előre
haladásaikról, lehetőségeikről 
érdeklődtek többen. Tanúja 
voltam olyan telefonbeszélge
téseknek is, amikor bizonyos 
politikai erők akarták jelöltjeiket 
egyes állásokra bejuttatni.

Az osztályvezető ezeket a 
problémákat rendkívül korrekt 
módon egyeztette a személy
zeti ügyek alpolgármesterével, 
és közösen kialakított állás
pontjukat terjesztették a pol
gármester elé. Ezekben az 
előterjesztésekben a szakmai 
és emberi szempontok szere
peltek első helyen. így csak rit
kán juttatták be politikai jobbik 
jelöltjeiket. A fizetéseket a vég
zettség, szakképzettség, a 
szakvizsgák minősége szabja 
meg, nem az elvégzendő fel
adat mennyisége. Nem láttam 
a folyosókon beszélgető dolgo
zókat.

Franciaország egész terüle
tén a közintézményekben tilos 
a dohányzás. Egyszer sem fe
jeztem be a napi munkát do
hányfüsttől fájó fejjel. Egyetlen 
egyszer egy hölgy dohányzott 
az irodában, „Vous me per- 
mettez?" — megengedi? kér
dezte. Itt azonban nem jártak 
ügyfelek. A tanácsi szobákban 
sem láttam hamutartót, de do
hányzásra kijelölt helyet sem.

ranciaországban 12 óra kö
rül kiürülnek a közhivatalok 

és csak 14-15 óra között foly- 
tattják a munkát. Az étkezés a 
franciák számára komoly ha
gyományokkal rendelkező kul
túra. Meg kell adni a módját. 
Ezért a programban külön sze
repelt kivel, kikkel, hol ebéde
lek. Utólag azt is mondhatnám 
ez egy olyan továbbképzés 
volt, amelyik a konyhaművé
szetnek is fontos szerepet 
szánt. Cannes október, no
vember hónapban kiürül.

A vendéglők, szállodák, étter
mek jelentős része (a legjob
bak vendéglátóim szerint) 
bezár. ,,Nem könnyű megfelelő 
éttermet találni’ — mondja ven
déglátóm, ezért a jobb helyek a 
déli órákban megtelnek. Ekkor 
láttam, hogy Cannes, különö
sen így ősszel az idősek váro
sa.

A késő őszi napfény, a Croi- 
sette-re csalja a jómódú, nyug
díjas éveikre tengerpartra 
költöző franciákat és a külföl
dieket, akik szeretik ezt a pá
rás, de mindig napfényes 
klímát. Órák hosszat is eltart 
egy ebéd. Kevesen fogyaszta
nak levest délben. Inkább előé
teleket, itt délen gyakori a 
„Fruits, de la mur" — a tenger 
gyümölcsei. Rákok, csigák, 
kagylók. Fő ételként húst vagy 
halat, tésztát vagy párolt zöld
ségeket — végül kevés sajtot, 
sok desszertet.

Az ismerkedést a városháza 
számítógépes központjá

ban folytatom. Gyors bemutat
kozás után tudom meg, hogy 
az utóbbi években fejlesztették 
ki a számítógépes adatfeldol
gozást, és nyilvántartást.

Hatezer program, 300 termi
nál, 12 fő — közülük 6 számí
tástechnikus. A gépeket 
egyelőre bérlik, mert az infor
matika olyan gyorsan fejlődik, 
hogy nem térül meg a gyors 
elöregedés miatt a befektetés. 
A következő modellt azonban 
már megvásárolják, mint ahogy 
vásárolják a programok legna
gyobb részét.

A számítástechnikai szakem
berek azonban a különböző iro
dák számára készítenek 
különböző programokat.

Az osztályvezető illusztrálja is 
mondandóját érzékelve kérdé
seimből ,.komoly" hozzáérté
semet. ,,Kezdetben a 
polgármesterrel a választások 
után mindenki találkozni akart. 
A meghallgatásokon óriási tö
meg volt, ami kezelhetetlen- 
nek tűnt. Készült egy program, 
amely nyilvántartja a panaszok 
kezelését, a javaslatokat, tör
tént-e válaszlépés e javasla
tokra. így a polgármester ki 
tudja szűrni a meghallgatások
ról azokat a személyeket, akik 
egyszerűen csak beszélgetni 
szeretnének vele.

Nem mintha erre volna szük
ség, de annak más fóruma 
van." Találkoztam a szociális 
szolgálatnak egy érdekes szol
gáltatásával. Ez is összefüg
gésben van a számítógépes 
rendszerrel. Ez egy olyan köz
ponti jelző rendszer, amit a rá- 
szorult, és a szociális 
asszisztens javaslatára szerel
nek fel.

Különösen testi fogyatékos, 
vagy egyedül élő személyek 
számára nagyon hasznos.

Elég egy gomb megnyomása 
és a rendszer jelez a tűzoltóü
gyeletnél, ahol pontosan tud
ják, hogy honnét jön a hívás, és 
azonnal segítségre van szük
ség.

Hogy milyen hasznos munka
társ a számítógép, azt csak ha
zatérve tapasztaltam igazán, a 
hiánya láttán.

Mire elhagyom a föld alatti la
birintusban elhelyezett techni
kai bázist, Cannes-ra 
leereszkedik az este. Este fél 6 
van.

Még sok irodában dolgoznak. 
Jól kitapintható a lépcsőzetes 
munkakezdés — így a befeje
zés is. Bovttemy úr is a szobá
jában van.

Pár mondatban összegez
zük az első napot, és 

egyeztetjük a következő három 
nap programját, amikor megis
merhetem, hogyan is működik 
ez a város.

Sétálok egyet a tengerparton, 
hallgatom a tenger csendjének 
visszafogott moraját.

Szemben a Croisette-tel a
Lérius et Margit sziget titokza
tos fényei.

Visszasétálok a diákszállóba, 
ahol az étterem már bezárt és 
a cafeteriában Róbert jókedvű
en folytatja tegnap megkezdett 
történetét, míg a kissé véres 
marhahússzeletet és a jamms 
frites-t süti.,,Tudja Kiskonhálá- 
son olyan halászlevet ettem, 
hogy ma is érzem az ízét.

Maguk magyarok szenzációs 
emberek!

Jövőre a fiamat is elviszem
Magyarországra."

Büttnerné Bódi Ágnes 
képviselő
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„ Jaj annak a nemzet- 
nek, melynek a hálára * 

emlékezete nincs. ”
&

ÜNNEP ELÉ
Ismét tavasz van, március! Ez 

a hónap, immár 144 éve, igen 
fontos a magyar nemzet számá- 
ra, mint nemzeti, mini politikai 
szempontból.

1848 márciusában csatlakoz- 
tünk először igazán politikailag 
Európához, hiszen a párizsi fór- 
radalom Bécsen keresztül napok 
alatt fellobbantotta a forradalom & 
lángját Pesten is.

A magyar történelem első pol
gári forradalma ez, amely a sza
badságharccal együtt is csak 
másfél évig tudott életben ma
radni, a túlerővel, a magáraha- 
gyatottsággal szemben. Ez a 
másfél év mégis több mint száz 
éve hat a nemzeti, politikai tuda
tunkra. Eszmeisége hol elfojtva, 
hol föl-föl lobbanva máig mozga
tója a megújító akaratnak ha
zánkban.

Deák Ferenc kiegyezési győ
zelme, 1956 októbere, 1989 júni
usa és végül 1990 áprilisa olyan 
sorsfordulók, amelyek mind
mind 1848 márciusában gyöke
reznek. A szomorú az, hogy e 
százegynéhány év alatt ,,A 12 
pont” követeléseinek zöme folya
matosan aktuális maradt.

Különböző politikai rend
szerek, törekvések minduntalan 
megkísérelték kisajátítani, átér
telmezni március 15-ét. De min
dig maradt egy-egy forradalmi 
mag, amelyik képes volt a lángot 
kimenteni az önző érdekek kezé
ből és megőrizve tovább tudta 
adni.

így történt ez az utóbbi 36 év
ben is! A hivatalos ünneplők 
ilyen-olyan jelzőkkel látták el ezt 
az ünnepet, megkísérelték ösz- 
szevonását, elbagatelizálását, 
de mindig sikerült az igazi haza
fiaknak megmenteni az ünnep 
igazi értelmét, nemzeti mivoltát. 
Ennek a forradalmi napnak máig 
ható legfontosabb üzenetét, — 
hogy része vagyunk egy szabad 
független Európának ellene va
gyunk minden elnyomásnak, po
litikai függőségnek — olyan 
hősök hordozták a kezdettől má
ig, akik személyes szabad
ságukat, karrierjüket, életüket 
áldozták ennek az ügynek.

Ezekre a hősökre, hazafiakra 
emlékezünk az idei ünnepen, az
zal az elkötelezett szándékkal, 
hogy megőrizzük és továbbadjuk 
gyermekeinknek 1848 üzenetét.

Gara István
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100 év építészete HÍREK
A tűzoltószertár

Foto: Durgó Tibor felvételei

k város egyéniségének legfőbb 
hordozója a városközpont. Termé
szetes ez, hiszen rendszerint a legő
sibb településrész.

Nálunk ez a Széchenyi tér, benne 
természetvédelmi parkjával.

A keleti térfalban, rangos környe
zetben, a katolikus barokk templom- 
és volt ferences kolostor épülete
gyüttese mellett épült fel a város 
egyik legrégebbi, de ma is látható 
épülete a tűzoltószertár. A nagyatádi 
polgárok — az iparosok, a főjegyző, 
a napszámosok stb. —, értékeik vé-

Megkezdődött a próbaüzem
ízes burgonyaszeletek Nagyatádról

A Somogy Zöldért Rész
vénytársaság nagyatádi burgonya- 
chips üzemében 1992. február 26-án 
megkezdődött a próbagyártás. A volt 
500 vagonos burgonyatárolóból ki
alakított üzem korszerű gyártósorán 
óránként 250-300 kg termék, az-az 
sült, sózott burgonyaszelet gyártha
tó, amelyből 50 és 900 grammos 
csomagolású készterméket állítunk 
elő a német ROVEMA gyártmányú 
csomagológép segítségével. Ez a 
gép a csomagolástechnikában a 
csúcstechnológiát képviseli számí
tógép vezérlésű mérlegével, folya
matos üzemü, ugyancsak 
számítógép vezérlésű csomagoló 
egységével.

Áz elkészült zacskókat a Somogy 
Zöldért RT. emblémájával díszített 
karton gyűjtődobozokba csomagol
juk 50-esével. 50 grammos termé
künk SUPER CHIPS elnevezéssel 
kerül majd forgalomba olasz gyárt
mányú, igazán szép, esztétikus cso
magolásban.

A gyártó-csomagoló üzemet ki
egészíti egy igen korszerű környe
zetvédelmi berendezés, a biológiai 
szennyvíztisztító mű, amely órán
ként 8-10 m3 keményítőben dús 
szennyvizet tisztít meg.

delmére, saját erejükből kezdték el 
1885-ben építeni. 1989-ben volt 100 
éves!

A műemlék-jellegű templomtiszte
letet tekintélyt parancsoló volt. A 
szertár korabeli homlokzat-fotója ezt 
látszik igazolni. Az u. n. tengelyszim
metrikus kora eklektikus homlokzat 
közepén, két rizalit között — régi bá
jával —, ma is látható a falban mé
lyen ülő, félkörívvel zárt, befelényíló 
kétszárnyú ajtó —, csodaszép üve
gosztásával. A mai nagykapuk he
lyén enyhe ívű boltív alatt hasonlóan

A próbaüzem a tanulás és a gépek 
beállításának időszaka, amely izgal
makkal, sok próbálkozással és re
ményekkel, várakozással telik. 
Ezalatt formálódik a folyamatos 
üzemvitel megszervezése, alakul
nak ki, szerveződnek meg a dolgozói 
team-ek, megformálódik az üzem ar
culata. Halmos László

mezőgazdasági mérnök 
üzemvezető 

Foto: Durgó Tibor

szép, funkciójának megfelelően kife
lé nyíló nyílászárók voltak. Tagolt fő
párkánya alatt vakolat csipkesor 
húzódott. Mindezek felidézhetőek, 
helyreállíthatóak még, és talán egy új 
épületben megjeleníthető is lehet.

Az épület más része a rendelteté
sét szolgáló, de jellegtelen, mint 
ahogy az innen beforduló épület (dr. 
Vörös ügyvéd háza) is az. A stílus 
dekorációt jelentett. Kedves dísze is 
a tér e szegletének, az 1927-28 körül 
készített és még Taranyban meglelt 
kocsifecskendő. Hubay Sándor

Gazda- és 
gazdaasszonyképzés 

a 2. sz. Általános Iskolában

Napjaink átalakulóban lévő társa
dalmában, a társadalmi változások 
következtében kialakuló új helyzet
ben iskolarendszerünknek is meg 
kell találnia azokat a lehetőségeket, 
amelyek az új Nemzeti Alaptanterv 
koncepciójának megfelelően — a 
megváltozott életkörülményekhez, 
életvitelhez igazodva — megteremtik 
a fiatalok képzésének újabb feltétele
it. A 8. osztály elvégzése után jelent
kező továbbtanulási gondok, a 
növekvő munkanélküliség szüksé
gessé és halaszthatatlanná tette vá
rosunkban is egy speciális szakiskola 
indítását, melyhez Nagyatád város 
Képviselőtestülete decemberi ülésén 
egyetértését adta.

Iskolánk tárgyi és személyi feltéte
lei adottak. Örömmel és szívesen vál
laljuk, hogy vonzóvá és hasznossá 
tegyük a kétéves képzési formát. A 
gyakorlati tematikára épülő gazda- 
és gazdaasszonyképzés során az el
méleti oktatás is a gyakorlatot szol
gálja. Ennek megfelelően hangsúlyt 
helyezünk a háztartási, a házkörüli és 
a mezőgazdasági munkák szakszerű 
végzésére, valamint a családellátó 
tevékenység színvonalas és korsze
rű elsajátítására kívánjuk felkészíteni 
iskolánk leendő tanulóit.

Szándékunk szerint az oktatás 
1992. szeptemberében indul. Jelent
kezhetnek azok a nyolc általánost 
végzett lányok és fiúk, akik nem töl
tötték be a 17. évüket. Termé
szetesen a nagyatádiakon kívül a 
város vonzáskörzetéből jelentkező
ket is fogadjuk.

A tanulmányok sikeres befejezése
kor kiadott oklevél nem jelent befeje
zett szakmai képesítést. Ugyanakkor 
előnyt jelent olyan munkakörök betöl
tése esetén, ahol varrni, kézimunkáz- 
ni, főzni, takarítani, gyermeket 
gondozni, kertészkedni, állatokat 
ápolni kell. Aki pedig kedvet érez, 
kiegészítő tanulmányok elvégzése 
után ápolónői, varrónői, kertész, ál
lattenyésztő és szakács szakmákban 
szakképesítést szerzhet.

Kunics Józsefné 
igazgató

Értesítjük a kedves Szülőket, hogy az 
1992/93-as tanévre Nagyatád város álta
lános iskoláiban az első osztályos tanu
lók beiratása

1992. április 8-án délelőtt 8-tól 12 óráig, 
és 1992 április 9-én délután 12-től 18 
óráig tart.

Az óvodáskorú gyermekek óvodai be
hatása a város összes óvodájában

1992. április 21-én, 22-én délelőtt 8-tól 
14 óráig, és 1992. április 23-án és 24-én 
12 órától 18 óráig tart.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Nagybocskai Tamás értesíti választóit, 
hogy minden hónap első péntekjén 13-15

Palotás János vendégünk volt

Foto: Durgó Tibor

Amit a földgáz áráról tudni kell
A háztartási célra szolgáltatott föld

gáz díját az elfogyasztott földgáz
mennyiség után, annak 
fűtőértékével arányosan kell megfi
zetni. A gázfogyasztók széleskörű 
informálása érdekében az alábbiak
ban ismertetjük, m iként történik a gáz 
minőségének mérése. A gázminő
ség vizsgálatát, amelynek egyik ele
me a fűtőérték, autómatikus 
mérőműszerek végzik. A mérések 
eredményeiből napi, havi és kéthavi 
átlagot készítenek. A gázszolgáltató 
a mérések eredményét folyamato
san figyelemmel kíséri, ezen kívül 

Ünnepi megemlékezésre hívjuk a város polgárait

MÁRCIUS 15-én délelőtt 10 órára
a Kossuth szoborhoz.

Ünnepi köszöntőt mond Varga Vince polgármester.

— -
Nemzeti ünnepünk tiszteletére

1992. március 14-én 18 órakor, díjtalan belépéssel 

DÍSZHANGVERSENY
lesz a Művelődési Házban.

I______ ___________________ )
Tenisztanfolyam hala

dóknak

április 6 — július 3-ig.

Érdeklődni, jelentkezni a:

11 -065 munkaidő után a
11-323 telefonon lehet<____ _____ /

óráig a Földhivatal épületének I. emelet 
111. sz. MDF irodájában fogadó órát tart.

Dr. Gerencsér György értesíti választó
it, hogy minden hónap első hétfőjén 16- 
18 óráig a Baross G. u. 5.1. emelet 111. 
sz. MDF irodában fogadó órát tart.

Március 13-án, 15 órakor lesz a HUN
NIA Cserkész csapat fogadalomtétele a 
Babay J. Általános Iskolában

Lapunkba szánt hirdetési szándékát a 
12-666-os telefonszám 54-es mellékén, 
személyesen a Polgármesteri Hivatal I 
emelet 108. ajtószámán szíveskedjék be
jelenteni.

kontroll méréseket is végez. A méré
si eredmények alapján a szolgálta
tott földgáz fűtőértékei, kéthavi átlag 
alapján:

november — december hónap
32,4 MJ/m3
december — január hónap
32,2 MJ/m3
Január — február hónap
32,0 MJ/m3
A háztartási földgáz díja: 0,23 

Ft/MJ
A fűtőértékről ezután folyamatosan 

adunk tájékoztatást a Híradó hasáb- 
jábjain.

Hirdessen az
Önkormányzati Híradóban!

Kedves Olvasó!
Tisztelt Hirdető!

Hirdetési szándékával forduljon u Nagyatádi ön
kormányzati Híradóhoz.
Hirdetéseit a havonta egy alkalommal megielenö 
lapban négyzetcentiméterenként (cm’) 17Ft-os 
egységáron közzétessz Ok. A hirdetés szövegét — 
a polgármesteri Hivatal Nagyatád. Baross G. u. 9. 
I. em.
108. sz. szobájában — lehet átadni. 
Havi lapzárta minden hónap 10-én.

A szerkesztőség



1992. MÁRCIUS ÖNKORMÁNYZATI híradó nagyatAd önkormányzati híradó nagyatAd önkormányzati hIradó nagyatAd önkormAnyzati híradó nagyatAd

Nagyatád Város Önkormányzatának 5/1992. (II. 25.) számú rendelete
a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről, valamint a szemétszállítás rendjének 

és díjának megállapításáról.
Nagyatád Város Képviselőtes

tülete az 1990. évi LXV. tv. 16. §. 
(1) bekezdésben kapott felhatal
mazás alapján az alábbi rendele
tet alkotja:

Általános rendelkezések

1.§.
(1) A rendelet területi hatálya: 

Nagyatád város közigazgatási terü
letére terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya 
kiterjed minden természetes és jogi 
személyre, jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdálkodó szervre, va
lamint egyéni vállalkozókra és kisi
parosokra.

(3) E rendelet tárgyi hatálya nem 
terjed ki a veszélyes hulladékokra, 
valamint a települési folyékony hulla
dékokra és a velük összefüggő tevé
kenységre.

2. §•
(1) A köztisztaság megőrzésé

ben mindenki köteles hathatósan 
közreműködni és a települési kör
nyezet szennyeződését, fertőzését 
eredményező tevékenységtől, ma
gatartástól tartózkodni.

Fogalmi 
meghatározások

3- §•
a. / köztisztasággal összefüggő 
tevékenység;

lakóépületek, és az emberi tar
tózkodásra szolgáló más épüle
tek, nem lakás céljára szolgálló 
helyiségek és a hozzájuk tartozó 
területek, valamint közterületek 
tisztántartása;

b. / köztisztasági szolgáltatás;
közterület tisztántartás települési 
szilárd hulladék összegyűjtése 
és kezelése ideértve a gazdálko
dó szervek részére megrendelés 
alapján végzett,

c. / tisztántartás;
egyes ingatlanok és közterületek 
tisztítása, hó és síkosság mente
sítése, illetve pormentesítése;

d. / ártalmatlanítás;
a települési szilárd hulladéknak 
a városi szeméttelepen történő 
elhelyezése, itt történő rendezett 
lerakása, vagy jogszabályban 
meghatározott esetekben és ab
ban foglalt feltételek betartása 
mellett elégetése;

e. / települési szilárd hulladék;
a háztartási hulladék (szemét) és 
az egyéb hulladék;
—háztartási hulladék:
a lakásokban, üdülés, pihenés 
céljára használt egyéb helyisé
gekben és területeken keletke
zett szilárd hulladék (pl. salak, 
rongy, söpredék, hamu, korom, 
papír, konyhai hulladék, stb.) to
vábbá lakásban és nem lakás 
céljára szolgáló helyiségben 
folytatott üzleti, vállalkozói tevé
kenység gyakorlásából keletke
zett, veszélyesnek nem 
minősülő szilárd hulladék, ha an
nak mennyisége nem haladja 
meg naponta a 10 kg-ot. Háztar
tási hulladéknak minősül továb
bá a kerti és gazdasági hulladék, 
falomb, nyesedék is;
— egyéb hulladéknak minősül: 

a lakásban, emberi tartózko
dásra szolgáló más helyisé
gekben felhalmozódott 
szilárd hulladék, ha annak 
mennyisége a napi 10 kg-ot 

nem haladja meg. Az építési 
törmelék nem minősül egyéb 
hulladéknak;

f. / közterület;
tulajdonosára, kezelőjére és 
használójáratekintet nélkül az in
gatlannyilvántartásban közterü
letként nyilvántartón belterületi 
földrészlet (közút, járda, tér, köz
park, stb.) továbbá az építmé
nyek közhasználatra átadott 
része (pl. épületárkád alatti jár
da);

g. / a szemétszállítási díj
megállapításánál figyelembe 
veendő helyiségek a követke
zők:
— lakószoba, hálófülke, nappali 

(hall), étkező, lakóelőtér, 
konyha.

A felsorolt helyiségek akkor ve
hetők figyelembe önnáló helyisé
gekként, ha alapterületük a 6 
m2-t meghaladja;

h. / a szemétszállítási díj
megállapításánál figyelembe 
veendő helyiség:
a kis üzlethelyiség: minden üzlet- 
zi és vállalkozásra használt nem 
lakás céljára szolgáló és annak is 
használt helyiség, amelynél min
den megkezdett 10 m2 önálló he
lyiségnek tekintendő;

i. / használó:
tulajdonos, kezelő, használó, ha
szonélvező, megbízott, illetve 
bérleti jogviszonyból származó 
kötelezettsége szerint a bérlő;

j ./ gazdálkodó szerv:
a Ptk. 685. §-ában meghatáro
zottak, továbbá az egyéni vállal
kozók, ideértve a kisiparosokat 
is.

Ingatlanok és közterüle
tek tisztántartása

4. §•
A város területén települési szilárd 

hulladékot csak a város általános 
rendezési tervében kijelölt szemétte
lepen lehet lerakni. A Polgármesteri 
Hivatal VGF Irodája eseti engedélyé
vel építési törmelék ettől eltérő he
lyen is elhelyezhető.

5. §■
(1) az egyes ingatlanok tisztán

tartásáról az ingatlan tulajdonosa kö
teles gondoskodni.

(2) Bármilyen építési, tatarozási, 
vagy bontási munkánál magánsze
mély építtető esetén a tisztántartás 
az építtetőt, nem magán személy 
eseténben a kivitelezőt terheli.

(3) Az önkormányzat a tulajdoná
ban lévő terek, sétányok, parkok 
mellett húzódó járda, árok, folyóka 
és a hozzátartozó út középvonaláig 
terjedő terület tisztántartásáról a 
Városgazdálkodási Intézmény útján 
az önkormányzat gondoskodik.

(4) Az ingatlanokkal (építési tel
kekkel, épületekkel) közvetlenül 
érintkező járdaszakasz, járdaszaka
szok melletti nyílt árok és ennek mű
tárgyai tisztántartásáról a 3. §. i./ 
pontjában megjelölt használó köte
les gondoskodni.

(5) Vegyes, illetve közös tulaj
donban álló — ideértve a társasházi 
és lakásszövetkezeti lakásokat is — 
épületek esetében a (4) bekezdés
ben írt tisztántartás a tulajdonos tár
sak, használók egyetemleges 
kötelezettsége. A tisztántartási mun
kák megszervezése társasházi laká
soknál, valamint lakásszövetkezeti 
lakásoknál a közös képviselő fele
lőssége.

(6) Az üzletek előtti járdasza

kaszt a nyitvatartás ideje alatt a 
használó köteles tisztántartani és a 
hulladékot eltávolítani.

(7) Ha a tisztántartási kötelezett
ség kérdésében az érdekeltek között 
vita van, a vitában a Polgármesteri 
Hivatal Városgazdálkodási, Fejlesz
tési és Üzemelési Irodája dönt.

(8) Az ingatlanok előtti járdasza
kaszt reggel 7 óráig kell megfelelően 
letisztítani, majd napközben a tisz
tántartásával kapcsolatos munkákat 
szükség szerint kell elvégezni.

(9) A síkosság elleni védekezés 
körében a járda felszórására bomló, 
szerves anyag környezet szennyező 
vagy a burkolatra káros anyag nem 
alkalmazható.

(10) A be nem épített ingatlan, 
illetve a használaton kívüli ingat
lanok a rendelet 3. §. i./pontjában írt 
tulajdonosai is tisztántartásra kötele
zettek.

(11) Ha bármilyen jármű üzeme
lése során a közterület szennyező
dik, vagy a szennyeződés egyéb 
módon (pl. kereskedelmi, vendéglá
tó, stb. tevékenység) következik be, 
ajármű üzemeltetője kötelesaszeny- 
nyeződés haladéktalan eltávolításá
ról gondoskodni.

(12) Közterületen szennyező 
anyagot csak zárt rendszerű jármű
vel szabad szállítani. A fel- és lera
kásnál, továbbá a szállítás közben 
keletkezett szennyeződés eltávolítá
sáról a szállító köteles gondoskodni.

(13) A tisztántartás elmulasztása 
esetén a kötelezettet a Polgármeste
ri Hivatal teljesítésre felszólítja, ha a 
felszólítás eredménytelen, a tisztán
tartási munkát a kötelezett anyagi 
terhére az önkormányzat városgaz
dálkodási intézménye útján elvégez
tetheti.

6- §•

(1) A közterületek, valamint a 
sportolás célját szolgáló területek 
beszennyezése tilos.

A köztisztaság megóvása és a bal
esetek elkerülésének megelőzése 
érdekében az e bekezdésben meg
jelölt területeken szemetet, hulladé
kot (papírt, gyümölcshéjat, stb.) 
elszórni, kiönteni vagy eldobni nem 
szabad.

(2) Szennyvizet vagy más 
szennyezett folyadékot szennyező 
vagy más egészségre ártalmas 
anyagot az (1) bekezdésben megje
lölt területekre elszórni, kiönteni 
vagy eldobni nem szabad.

(3) Tilos közterületre, zárt csapa
dékvíz-rendszerbe, valamint nyílt 
árokba szennyvizet vagy szennye
zett folyadékot kiönteni vagy kivezet
ni.

(4) A közterületet emberi ürülék
kel szennyezni tilos.

(5) A közforgalom céljára szolgá
ló területek (tömegközlekedési meg- 
állók, pályaudvarok, parkok, 
sétányok, stb.) berendezéseit, nö
vényzetét, a közforgalmi területek 
burkolatát, forgalomszabályozó be
rendezéseket, jelzéseket, táblákat, 
lánckorlátokat megrongálni tilos.

(6) Hirdetményeket, plakátokat, 
feliratokat, hirdetést csak a Polgár
mesteri Hivatal által engedélyezett 
helyekre és csak a kijelölt hirdetőtáb
lákra lehet kifüggeszteni. A városi 
hirdetőtáblákon a hirdetéseket úgy 
kell elhelyezni, hogy az a Polgár
mesteri Hivatal közérdekű hirdetései 
és közlései olvashatóságát ne aka
dályozza.

(7) Az aktualitását vesztett hirde
tések, közlések hirdetőtábláról törté
nő eltávolításáról annak kell 
gondoskodnia, akinek az érdekét a 
hirdetés szolgálta.

7. §.
(1) Nagyatád város illetékességi 

területén közterületeken szeszes ital 
fogyasztása tilos.

(2) Kivételt képez az eseti ren
dezvény alkalmából (búcsú, majális, 
piac-vásár, stb. engedélyezett köz
területi árusítás, ha az italfogyasztás 
az engedélyezett helyen történik.

Települési szilárd hulla
dék összegyűjtése és 

szállítása
8-§.

(1) A települési szilárd hulladék 
összegyűjtése és szállítása a város 
közigazgatási területén kötelező.

(2) Szervezett kötelező szemét
szállítás nincs a város ötvöskónyi és 
kivadári városrészeiben.

(3) A szemétszállítás az abba be
kapcsolt területeken a kisüzletek tu
lajdonosai és bérlői számára is 
kötelező.

(4) A szervezett kötelező sze
métszállítás elrendelése miatt a ma
gányszemélyek és a 
szemétszállítást végző Nagyatád 
Város Önkormányzata Városgazdál
kodási Intézménye között külön írás
beli szemétszállítási szerződés 
megkötése nélkül is szerződéses kö
telmet hoz létre.

(5) A szemétszállítás kötelező el
rendelése miatt a gazdálkodó szer
vek szemétszállítási
kötelezettségüknek szerződéses kö
telemben tesznek eleget akkor, ha 
szemétgyűjtési, elszállítási feladatu
kat maguk nem teljesítik. Azok az 
üzemek, vállalatok, intézmények, 
amelyek a feladat ellátásáról maguk 
nemgondoskodnak,aVG Intézmény
nyel a szokásostól és az ütemtervtől 
eltérő alacsonyabb szállítási gyako
riságú szerződést is köthetnek ab
ban az esetben, ha az 
közegészségügyi szempontból kifo
gás alá nem esik. Ha az alacsonyabb 
szállítási gyakoriság miatt köz
egészségügyi gond merül fel, a fel
eknek nagyobb gyakoriságra 
vonatkozó szerződés módosítási kö
telezettségük van.

(6) A gazdálkodó szervnek nem 
minősülő vegyes tulajdonú, társas
házi, illetve szövetkezeti lakások kö
zös képviselői a lakóközösség, 
társasházi, szövetkezeti közösség 
szemétszállítási kötelezettségének 
szerződéses kapcsolatban tesznek 
eleget. Szerződéskötésük körében 
kötelesek legalább olyan gyakorisá
gú szemétszállításra szerződést köt
ni, amilyen gyakorisággal az adott 
területen a szemétszállítás történik.

(7) A társasházi, illetve szövetke
zeti tömblakások használói, valamint 
a gazdálkodó szervek (közintézmé
nyek, vállalatok, közületek, stb.) a 
háztartási hulladékot csak a Város
gazdálkodási Intézmény által meg
határozott, szabványos konténerben 
tárolhatják.

A konténer szükséglet minden 
megkezdett 20 lakás után 1 db.

A közületek konténer igényét a kö
zűiét állapítja meg. Ha a közület is
mételt közterületszennyezése a 
konténerek hiánya miatt következik 
be, a szükséges konténerek számát, 
a pótlólag beszerzendő mennyisé
get a Polgármesteri Hivatal állapítja 
meg.

A beszerzés, a megállapított szám
ban — 30 napon belüli időponttal — 
a közület kötelezettsége.

(8) A konténeres szállításon kívül 
a városban a szemétgyűjtés 110 l-es 
szemétgyűjtő tartályokból történik. A 
110 l-es szemétgyűjtő tartályok be
szerzését és kihelyezését — a költ

ségek szemétdíjban való érvényesí
tésével — a Városgazdálkodási In
tézmény végzi.

(9) Á konténeres tárolóedények 
rendeltetésszerű használatáról, 
megőrzéséről, javításáról és pótlá
sáról szükség szerint az ingatlan tu
lajdonosa, használója köteles 
gondoskodni.

(10) A 110 l-es szemétgyűjtő tar
tályok a VG Intézmény tulajdonában 
vannak. Pótlásukról, javításukról és 
cseréjükről — a költségek szemét
szállítási díjban történő érvényesíté
se mellett — az önkormányzat VG 
Intézménye gondoskodik.

9. §.
(1) A települési szilárd hulladék 

szállítását a Városgazdálkodási In
tézmény végzi, a magánszemélyek
nél és a vele szerződést kötött 
gazdálkodó szerveknél és közüle- 
teknél.

(2) A települési szilárd hulladé
kot a Városgazdálkodási Intézmény 
a tulajdonosokkal előre közölt napo
kon, illetve szerződés szerint köteles 
szállítani.

(3) A települési szilárd hulladék 
pl. építési törmelék, ha annak 
mennyisége a rendelet 3. §. e./ pont
jában meghatározott mértéket meg
haladja, elszállításáról az köteles 
gondoskodni, akinél a hulladék ke
letkezett.

(4) Települési szilárd hulladék 
fogalma alá nem tartozó, de veszé
lyesnek nem minősülő hulladék el
szállításáról az köteles 
gondoskodni, akinél a hulladék ke
letkezett.

(5) Amennyiben magánszemély
nek a 3. §. e./ pontjában meghatáro
zott települési szilárd hulladék 
mennyiségen felüli hulladéka kelet
kezett, e hulladékát szemétkezelési 
díj fizetése nélkül a városi szemétte
lepen helyezi el.

(6) A szeméttelepen olyan ter
melési hulladék is elhelyezhető, 
amely a települési szilárd hulladék
kal együtt kezelhető és a telep üze
meltetését károsan nem 
befolyásolja.

10. §.
(1) A félpormentes szemétgyűjtő 

edényzetet csak a szállítási napokon 
szabad a Városgazdálkodási Intéz
mény által meghatározott átvételi 
helyre kirakni.

A kiürített tartályokat haladéktala
nul — de legkésőbb a kiürítés napján 
— a tárolási helyre vissza kell he
lyezni.

(2) Télen az ingatlan tulajdonosa 
az átvételi hely megközelíthetőségé
ről, valamint a tartályok kezelése ér
dekében az érintett útszakasz (1 m 
széles átjáró az úttest és a tárolóhely 
között) hó és síkosság elleni védel
méről gondoskodni köteles.

(3) A rothadó, bűzös szemét és 
hulladék elszállításáról az köteles 
gondoskodni, akinél a szemét kelet
kezett.

(4) Szerződéses kapcsolat ese
tén a konténerek környékének tisz
tántartása a Városgazdálkodási 
Intézmény feladata.

(5) A Városgazdálkodási Intéz
mény részére a konténer mosás má
jus 1. és október 31. között heti egy 
alkalommal kötelező. A mosást és a 
fertőtlenítést az intézmény a szemét
telepen végzi. A szemétszállítási díj 
ennek költségét tartalmazza.

(6) Amennyiben a szemét átvé
telekor vagy a tartály, tárolóedény 
ürítésekor a közterületre szemét ke
rül, annak eltávolításáról az intéz
mény haladéktalanul köteles 
gondoskodni.

(folytatás a 4. oldalon)
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(folytatás a 3. oldalról)
11.§.

A szeméttelepen — mint lerakóhe
lyen—elhelyezett hulladék folyama
tos takarásáról a Városgazdálkodási 
Intézmény köteles gondoskodni.

Szemétszállítási és 
kezelési díj

12. §.
(1) A kötelező szemétszállítás

ba bekapcsolt területeken az ingat
lan tulajdonosa, használója, a 
hulladék elszállításáért és kezelésé
ért at önkormányzat által e rendelet
1. számú mellékleteként rendelettel 
megállapított, majd a megállapítást 
követően a Városgazdálkodási In
tézmény által kiközölt díjat köteles 
megfizetni.

(2) A gazdálkodó szervek Város
gazdálkodási Intézménnyel történő 
szerződéskötése során e rendelet
ben meghatározott konténeres kö
zületi szállításokra vonatkozó 
díjtételt kell kötelezően alkalmazni.

(3) A szemétszállítási és kezelési 
díjat a Városgazdálkodási Intéz
mény javaslata, a tényleges költsé
gek alapján a képviselőtestület 
évente;

— félpormentes,
— konténeres,
— lakossági és közületi 
bontásban állapítja meg.
(4) A díjszámítás alapja:
— a lakossági és a kisüzletek 

szemétszállításánál és kezelésénél 
a lakóhelyiségek száma,

— gazdálkodó szerveknél (közű
leteknél) az elszállított és kezelt hul
ladék m -e.

(5) A Városgazdálkodási Intéz
mények a köztisztasági szemétszál
lítási és kezelési díjak megállapítása 
érdekében az éves hulladékszállítási 
és kezelési bevételeket és kiadáso
kat a köztisztasági egyéb feladatok
tól elkülönítetten kell kezelni. Az 
elkülönített kezelés célja, hogy min
den évben a szemétszállítás díjait 

pontosan ráfordítás arányosan le
hessen megállapítani.

13. §.
(1) A szemétszállítási és kezelési 

díj fizetésére kötelezettek nyilvántar
tását a Városgazdálkodási Intéz
mény végzi. Az intézmény köteles a 
nyilvántartás folyamatos vezetéséről 
gondoskodni. A pontos nyilvántartás 
érdekében a Polgármesteri Hivatal 
VGF Irodájával meghatározott idő
szakonként egyeztet.

(2) A 3. §. i./ pontban írt használó 
köteles a tulajdonban, használatban, 
bérleti jogviszonyban bekövetkezett 
változást a Városgazdálkodási In
tézménynek a változástól számított 
15 napon belül bejelenteni.

(3) A díjat a bejelentés alapján a 
bejelentés napjától kell módosítani. 
A díjmódosítás során minden meg
kezdett hónap egész hónapnak te
kintendő.

(4) Tulajdonos, használó, bérlő 
változása esetén a díjat az új tulajdo
nos, használó, bérlő köteles a beje
lentés napjától megfizetni. 
Amennyiben a régi tulajdonos, hasz
náló, bérlő, stb. a változást nem je
lenti be, a szemétszállítási díjat e 
mulasztása miatt ő tartozik megfizet
ni abban az esetben, ha az új tulaj
donos, használó, bérlő sem 
jelentette a változást.

(5) Amennyiben új felépítmény 
használatbavételére kerül sor, a tu
lajdonos a használatbavételt az azt 
követő 15 napon belül köteles a VG 
Intézménynél bejelenteni. A díjat a 
használatbavétel napjától kell fizetni 
úgy, hogy minden megkezdett ónap 
egy hónapnak tekintendő.

(6) Szerződéses kapcsolaté sze
métszállítás esetén a szerződés ke
letkeztető időpontja az épület 
használatbavételi engedélye kiadá
sának időpontja.

14. §.
(1) A városgazdálkodási Intéz

mények a fizetendő díjat a szolgálta
tás igénybevételére kötelezettekkel 
évente a képviselőtestületi döntést 

követő hónap végéig Írásban közölni 
kell.

(2) A szolgáltatás igénybevételé
re kötelezett a közölt díjat féléven
ként előre március 31-ig, illetve 
szeptember 30-ig köteles a VG In
tézmény számlájára megfizetni.

Késedelmes fizetés esetén a min
denkori késedelmi kamat érvényesí
tésére jogosult az intézmény.

(3) Szerződéses kapcsolatok
ban a díjfizetés módját, mértékét és 
a késedelmes fizetés jogkövetkez
ményeit a szerződés állapítja meg.

(4) Egész évben üresen álló la
kás nem lakás céljára szolgáló helyi
ség után a díjat nem kell megfizetni. 
Lakás esetében az üresen állás té
nyét a tulajdonosnak kell bizonyítani. 
Ellenbizonyításnak helye van.

(5) A szemétszállítási díj méltá
nyosságból nem mérsékelhető.

15. §.
Amennyiben magánszemély a díj 

mértékét a díjszámítás alapjául szo- 
gáló helyiség száma és területe 
nagysága miatt vitatja, a reklamált 
helyiségek VG Intézménnyel történő 
közös felmérése alapján a Polgár
mesteri Hivatal dönt.

A felmérés akadályozása esetén 
az iroda a kérelem elutasítására jo
gosult.

Egyéb rendelkezések

16. §.

(1) A polgármesteri Hivatal Vá
rosgazdálkodási Intézménye útján 
minden év április és november hó
napjában településtisztasági napo
kat szervez.

A településtisztasági napok alatt a 
Városgazdálkodási Intézmény a la
kossággal a helyben szokásos mó
don előre közölt időpontokban 
díjmentesen elszállítja a város teljes 
területéről, (Ötvöskónyi és Kivadár 
városrészekben is) a lakosság által 
kirakott szilárd hulladékot, (nagyobb 
méretű berendezési tárgy, lom, bú
tor, háztartási berendezés, készü

lék, stb.) — az építési törmelék kivé
telével — amely év közben a sze
méttároló edényekben nem 
helyezhető el.

(2) A szeméttároló edényekből, 
szeméttelepről hulladékot (kenyér, 
üveg, vas, rony, papír, stb.) válogat
ni, annak közegészségügyi ártalma 
miatt tilos.

Szabálysértési 
rendelkezések

17. §.
(1) Aki e rendelet 4. §. (1) bekez

désében, valamint az 5. §. (1), (2),
(4),  (5), (6), (10), (11) bekezdésében, 
továbbá a 6. §. (4) és (7) bekezdésé
ben meghatározottakat megszegi, 
— amennyiben a cselekménye más 
szabálysértésnek nem minősül — 
szabálysértést követ el és 5 000 Ft- 
ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(2) Aki e rendelet 6. §. (3), vala
mint 7. §. (1) bekezdésében foglalta
kat megszegi, — amennyiben 
cselekménye más szabálysértésnek 
nem minősül, — szabálysértést kö
vet el és 10 000 Ft-ig terjedő pénz
bírsággal sújtható.

(3) A Polgármesteri Hivatal hely
színbírságolási jogkörrel felruházott 
dolgozói és a rendőr 100—500 Ft-ig 
terjedő pénzbírságot szabhat ki a 
más szabálysértésnek nem minősü
lő, de e rendeletben meghatározott 
tettenért szabálysértést elkövetővel 
szemben.

Záró- és vegyes 
rendelkezések

18. §.
(1) A 6/1988. (V. 26.) számú, va

lamint a 2/1987. (III. 26.) számú ta
nácsrendeletekkel módosított 
6/1986. (XII. 19.) számú a jogelőd 
Nagyatádi Városi Tanács által alko
tott tanácsrendelet (egységes szer
kezetbe foglalva) IV. fejezete 17. 
§.-ától 20. §, valamint 22. §-ától 25. 
§-áig terjedő rendelkezései kivételé

vel e rendelet hatályába lépésekor 
hatályát veszti.

(2) E rendelet hatályba lépésekor 
hatályát veszti a 18/1991. (Vili. 27.) 
számú önkormányzati rendelet

3. §-a.
(3) A külön intézkedés nélkül ér

vényüket vesztik az (1) bekezdés
ben hatályát vesztő tanácsrendelet 
16. §-a alapján kiadott engedélyek.

(4) E rendelet 1992. március 1. 
napján lép hatályba. Kihirdetésé
ről a jegyző gondoskodik.

(5) A kihirdetés az Önkormány
zati Híradó és hirdertötáblákon hir
detmények kifüggesztésével 
törtéhet.

Nagytád, 1992. február hó 25.

Varga Vince 
polgármester 

Hoffmanné Dr. Németh Ildikó 
jegyző

/. sz. melléklet
A köztisztasági szolgáltatások 

1992. évi díjának meállapítására

A mellékelt számítások alapján a szemét
szállítási és kezelési díjat az alábbiakban 
javasoljuk megállapítani:

Települési szilárd hulladék szállítási 
díj:
— félpormentes szemétszállítási körze
tekben
lakossági 23 Ft/lakóhelyiség/hó 
kisüzletek 33 Ft/kisüzlethelyiség/hó 
közületek 250 Ft/m3
konténeres szemétszállítási körzetek
ben
lakossági 21 Ft/helyiség/hó 
közületek 226 Ft/m3
Települési szilárd hulladékkezelési 
díj:
lakossági 5 Ft/lakóhelyiség/hó 
közületek 90 Ft/m3
Települési szilárd hulladék szállítási 
és kezelési dija összesen: 
félpormentes
lakosság 28 Ft/lakóhelyiség/hó 
kisüzletek 38 Ft/kisüzlethelyiség/hó 
közületek 340 Ft/m3
konténeres
lakosság 26 Ft/lakóhelyiség/hó 
közületek 316 Ft/m3

Nagyatád Város Önkormányzatának 6/1992. (II. 25.) számú rendelete
a közterülethasználat rendjéről és a közterülethasználati díj megállapításáról.

A helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján — tekintettel a módosított 
22/1970. (XI. 18.) ÉVM-KPM számú 
együttes rendelet 9. §. (4) bekezdé
sében foglaltakra — Nagyatád Város 
Képviselőtestülete a közterülethasz
nálat rendjét és a közterülethaszná
lati díj megállapítását az alábbiak 
szerint szabályozza:

Általános rendelkezések
1-§-

A rendelet hatálya Nagyatád vá
ros közigazgatási területén lévő 
összes közterületre terjed ki.

Fogalommeghatározás

2- §•
Közterület: az ingat-

lanyilvántartásban közterületként 
nyilvántartott belterületi földrészlet 
(pl. utca, közút, járda, park, stb.), to
vábbá belterületi földrészletek, illető
leg építmények közhasználatra 
átadott része.

Közterület hasznosításá
ra vonatkozó előírások

3. §.
(1) Közterületet elfoglalni, illetve 

azt rendeltetéstől eltérő módon 
használni, csak engedély alapján le
het.

(2) Közterülethasználat az alábbi 
célokra engedélyezhető.

a. / árusító és egyéb pavilon (fülke) 
elhelyezésére,

b. / taxi állomáshelyre,
c. / üzemanyagtöltő állomásra,
d. /önálló hirdető- és reklámberen

dezésre,
e. / építési munkával kapcsolatos 

állvány, építő- tüzelő- és egyéb öm
lesztett anyag tárolására,

f. /idényjellegű árusításra,
g. /alkalmi és mozgóárusításra,
h. / vendéglátóipari elökertre,
i. / mutatványos tevékenységre,
j. / kiállítás és vásár céljaira,
k. /cirkusz felállítására,
l. / sport és mutatványos rendez

vényre,
m. / iparvágány elhelyezésére,
n. / közhasználatra még át nem 

adott terület ideiglenes hasznosítá
sára.

(3) Szeszesital forgalmazása 
céljából közterülethasználati enge
dély nem adható. Kivéve meghatáro
zott időszakra (pl. majális, búcsú, 
rendezvény, stb.) és vendéglátóipari 
elökertre.

(4) Közúti közlekedési szolgálta
táshoz használt, továbbá közúti for- 
galomban résztvevő, 3500 kg 
össztömeget meghaladó gépjármű 
(járműszerelvény), valamint üzem
képtelen gépjármű (pl. hatósági en
gedéllyel, jelzéssel nem rendelkező, 
baleset, vagy más okból megsérült 
és elhagyott jármű) pótkocsi, lakóko
csi és utánfutó közterületen nem tá
rolható. Tárolásra a Polgármesteri 
Hivatal által kijelölt telephelyen — 
bérleti díj ellenében — van lehető
ség.

(5) Jármű tárolásnak minősül a 
KRESZ 40. és 41. §-ában meghatá
rozott megálláson, illetve várakozá
son túli közterületen tartózkodás.

(6) A köztetülethasználati enge
dély

a. / a meghatározott idő elteltéig,
b. / a megállapított feltétel bekövet

keztéig, illetőleg
c. /visszavonásig érvényes.
(7) Meghatározott időre szóló en

gedélyt egész évre, hónapra és nap
ra lehet kiadni.

(8) Az engedély érvényét veszti, 
ha a közterületen folytatott tevékeny
ségre vonatkozó jogosultság meg
szűnik (pl. vállalkozói engedély 
kiadása, stb.)

(9) Az engedélyezett közterület
használat közérdekből bármikor 
megszüntethető.

(10) A közterületen lévő létesít
mények, berendezések, növényzet 
(pl. virágtartó, fák, cserjék, virágágy, 
stb.) megóvása minden jogi és ter
mészetes személy kötelessége.

(11) Közterületen parkot, játszó
teret, szökőkutat, diszkutat létesíteni 
és használatba venni, szobrot, em
léktáblát elhelyezni, illetőleg bárme
lyiket megszüntetni csak építési 
(bontási) engedély alapján lehet.

(12) Közterületen tüzelő-, vagy 
egyéb ömlesztett anyag engedély 
nélkül — amennyiben az azonnal 
nem szállítható be az ingatlanra — 
48 óráig tárolható. Ezt meghaladó 
tárolás esetén engedélyt kell kérni. 
Az ideiglenes használat alatt az 
igénybevevő köteles gondoskodni a 
közterületen lévő berendezések, fel

szerelési tárgyak, fák és növényzet 
megóvásáról. A rongálódásból kelet
kezett kár értékét, annak okozója kö
teles megtéríteni és az igénybevett 
területet az eredeti állapotába hely
reállítani.

Közterülethasználati díj 
megállapítása

4. §•
(1) Közterülethasználati díjat ma

gánszemély és gazdálkodó szerve
zet egyaránt köteles fizetni.

(2) A használati díjat a közterület 
tényleges használatától függetlenül, 
az engedélyben meghatározott idő
tartamra kell megfizetni.

(3) A díjat az elfoglalt terület és a 
használat időtartama alapján kell ki
számítani. A területnél minden meg
kezdett négyzetmétert—táblafelület 
kivételével — egésznek kell tekinte
ni. Az időtartam meghatározásánál 
minden megkezdett hónap és év 
egésznek minősül.

(4) Nem kell közterülethasználati 
díjat fizetni a 22/1970. (XI. 18.) ÉVM- 
KPM. számú együttes rendelet 10. §. 
(1.) bekezdés előírásain túl:

a. / új lakóház építéséhez, meglévő 
lakóház bővítéséhez és felújításhoz 
szükséges állvány és építőanyag tá
rolására a jogerős építési engedély 
érvényességének ideje alatt;

b. / helyi szervezésű sport és kultu
rális rendezvényre;

c. / ellenérték nélkül végzett lakos
sági ellátás, szolgáltatás;
d. / ha elháríthatatlan külső ok miatt 

az engedélyes a területet nem hasz
nálhatja.

5§
A közterülethasználati díj mértéke:
— létesítményként! és tevékeny

ségenként! bontásban — a követke
ző:

(1) Árusító és egyéb pavilon (fül
ke) elhelyezése

a. / városközpontban (a városköz
pont: rrt. szerint annak minősülő te
rület) 100 Ft/m2/hó

b. / egyéb területen 60 Ft/m2/hó
(2) Taxik állomáshelye parkoló

helyenként 500 Ft/hó
(3) Üzemanyagtöltő állomás
30 Ft/m2/hó
(4) Önálló hirdető- és reklámbe

rendezés (e terület alatt a hírdet- 
ményfelülete értendő)

a. / 0,5 négyzetméterig 50 Ft/hó
b. /0,5-2,00 négyzetméterig
100 Ft/hó
5./ Építési munkával kapcsolatos 

állvány, építőanyag, törmelék, tüze
lő- és egyéb ömlesztett anyag táro
lása

a. /1-4 hónapi időtartam esetén
20 Ft/m2/hó
b. / 4 hónapnál hosszabb időtar

tamnál 40 Ft/m2/hó
(6) Idényjellegű árusítás
100 Ft/rrr/hó
(7) Alkalmi és mozgó árusítás
50 Ft/m2/nap
(8) Vendéglátóipari élőkért
30 Ft/m2/hó
(9) Mutatványos tevékenység
20 Ft/m2/nap

(folytatás az 5. oldalon)
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(folytatás a 4. oldalról)

(10) Kiállítás, vásár 50 Ft/m2/hó
(11) Cirkusz felállítása
5 Ft/m2/nap
(12) Sport- és kultúrális rendez

vény (nem helyi) 5 Ft/m2/nap
(13) Iparvágány elhelyezése
30 FVfm/hó
(14) Közhasználatra még át nem 

adott terület ideiglenes hasznosítása 
10 Ft/m2/év

6- §•
E rendeletben nem szabályozott 

kérdésekben a közterülethasználat 
engedélyezésével kapcsolatos eljá
rásról szóló 9/1989. (VII. 31.) KÖ- 
HÉM számú rendelettel módosított 
22/1970. (XI. 18.) ÉVM-KPM számú 
együttes rendelet rendelkezéseit kell 
alkalmazni.

Szabálysértési rendelke
zés

?.§•
(1) Aki e rendelet hatálya alá tar

tozó közterületet engedély nélkül, 
rendeltetéstől eltérő célra veszi 
igénybe, vagy azt engedélytől eltérő 
módón használja, és e cselekmény 
más szabálysértésnek nem minősül, 
10 000 Ft-ig terjedő bírsággal sújtha
tó.

Összefogás közös célért
A tavaly óta működő népegészségügyi 

alapítvány javára rendezett jótékony célú 
bált városunk kórházának Ápolási Egye
sülete.

A február 29-én megtartott rendezvény 
teljes bevételét a kórház fejlesztésére, a 
betegellátás színvonalának emelésére 
kívánják felhasználni a szervezők.

A kellemes hangulatú est megnyitóján 
az intézmény orvosigazgatója, a kurató
rium elnöke beszédében kiemelte az ala
pítvány jelentőségét és fontosságát. 
Megköszönte minden dolgozó önzetlen 
segítségét, amellyel hozzájárultak a sike
res rendezéshez. Méltatta a közintézmé
nyek, vállalatok és magánszemélyek 
támogatását, akik az alábbiak voltak:

Vállalatok:
Mikei Tsz., Csurgói Tejüzem, Barcsi 

Tejüzem, Nagyatádi Kenyérgyár, 
ÁFÉSZ. Nagyatád, Malomipar Diszkont 
Élelmiszer Gyára, Takarékszövetkezet 
Nagyatád, Városgazdálkodás Nagyatád, 
Gyógyszertár Nagyatád, Cémagyár Na
gyatád. BM. Fegyelmező Zászlóalj Na
gyatád, DANUVIA. Nagyatád, ATÁD 
Áruház Glória Gold Kft. Óra- Ékszerüzlet, 
Sütőipar, Erdészet SfFAG. Konzervgyár 
Diszkont Áruháza, Húskombinát, Délso
mogyi Mezőgazdasági Kombinát, Gol- 
dimpex. Ipari és Kereskedelmi 
Szakmunkásképző Intézet és Szakkö
zépiskola Nagyatád. Nagyatádi Nyomda 
Kft., Helyőrségi Művelődési Ház.

Magánvállalkozók:
GIULIA Ételbár, Bea Butik. HI-FI MAX 

(Horváth Imre) Könyvesbolt (Gesztics 
Dezső), Diviánszky Imréné, Zöldséges
bolt (Latin Sándor) Zöldségesbolt (Hu

Az Állami Biztosító RT. új CSÉB-M biztosítási formát vezetett be havi 500 Ft 
díjjal.

Az új biztosítási formában az alábbi szolgáltatások kerülnek térítésre: 
életbiztosításra 60 éves korig 150 ezer, azon felül 50 ezer Ft, 
baleseti halál és rokkantság esetén további 300 ezer forint is kifizetésre kerül, 
rokkantsági fokozatokra (I. II.) 150 ezer Ft, 
nem baleseti eredetű betegállományra 28 nap után 3 ezer Ft, 
gyermekszületés esetén 3 ezer Ft.
A munkanélküliség esetén díjmentessé válhat a biztosítás, de baleseti halál és 
rokkantság esetén- ekkor is 60 ezer forintot fizetnek a biztosítottnak
Lényeges, hogy a biztosításnak értékmegőrző szerepe van, a gazdálkodó szervek 
a havi díjfizetést dolgozóik helyett átvállalhatják, de egyénileg is fizethetik a díjat a 
biztosítottak (magánszemélyek, vállalkozók, kereskedők is köthetnek ilyen biztosí
tást).
Bővebb felvilágosítást a nagyatádi fióknál és a csurgói kirendeltségen dolgozók, 
továbbá a fiók területén működő üzletkötők adnak.
Gondolja meg, érdemes CSÉB-M biztosítást kötni.

Állami Biztosító RT. Nagyatádi Fiók

(2) A szabálysértés tetten ért el
követőjével szemben a polgármeste
ri hivatal részéről eljáró 
felhatalmazott személy és a rendőr
ség 100-500 Ft-ig terjedő helyszíni 
bírságot szabhat ki.

Vegyes rendelkezés

8- §■
A közterülethasználat engedélye

zésével kapcsolatos eljárásban az 
államigazgatási eljárás általános 
szabályairól szóló, többször módosí
tott 1957. évi IV. törvény rendelkezé
seit e rendeletben foglalt 
kiegészítésekkel kell alkalmazni.

Záró rendelkezések

9§-
(1) E rendelet 1992. március 1. 

napján lép hatályba. Kihirdetéséről a 
jegyző gondoskodik.

(2) A rendelet hatályba lépésével 
egyidejűleg Nagyatád Város Képvi
selőtestületének 1/1991. (I. 11.) szá
mú határozata hatályát veszti.

Nagyatád, 1992. február hó 25.

Varga Vince 
polgármester

Hoffmanné Dr. Németh Ildikó
jegyző

nyadi u.) Bogdán Lászlóné, ATÁD Áru
ház Bizományi (Deák Éva) Fanatic Shop 
(Farkas Zoltánná), Nemes Zoltánné, 
GRÁCIA (Magyar Károlyné), Filipovics 
Éva, Kunics Andrea, EZ + AZ Butik, Füle 
Józsefné, DömökKft., Budai Bisztró, Dro
géria Vásárcsarnok, Fodrászüzlet „Csö- 
pi' műszak, ELEGANT (Selmeczy Attila) 
S. OLIVÉR, Barbie Butik (Bódis István- 
né), 4 évszak Butik (Vargáné Sárdi Ág
nes). VILLKER Kft., Kalmár Bolt, 
TRADE-MIX (Szép József), Fortúna Bu
tik, Kávás Lajos, Simon László, Bárdi Mi
hály, Balogh Istvánná, Sóra József, 
OFOTÉRT, Park Hotel (Boros László). 
Cimbalek János

Lerakat:

Magyar József, Horváth László, Gampl 
Károlyné, Takács Józsefné, Kozma Szi
lárd.

Magánszemélyek:

Spanics Katalin keramikus, Dr. Simo- 
nics Zsoltné, Kurucz Jánosné volt bete
günk, Tihanyi Istvánné nyugdíjasunk, 
Balogh Andorné (Húskombinát), Szabó 
Ferenc (Húskombinát)

Hozzájárulásukat ezúton is megköszö
ni az alapítvány kuratóriuma. A bál részt
vevőihez szólt a város polgármestere is, 
aki a fővédnök tisztét látta el. A szervezők 
bíznak abban, hogy a jól sikerült est ha
gyományteremtő lesz. Hiszik, hogy 
egészségünk mindennél fontosabb, s 
ezért mindig érdemes áldozni; nem csak 
alkalmanként, de a lehetőségekhez mér
ten mindig. Ezért az alapítvány nyitott, 
további felajánlásokat szívesen fogad az 
OTP. 795-000324 számla javára.

Foto: Durgó Tibor

Ismét hírül adtuk, hogy 1990- 
ben — az alábbi címlappal — 
megjelent a Tájak Korok Múzeu
mok Kiskönyvtára sorozatban a 
Horváthné Gréczi Mária által 
megírt Nagyatád — Látnivalók 
kis füzet. A városi könyvtárban 
beszerezhető.

Köszönjük a 
támogatást!

Harmadik éve már, hogy Na
gyatád iskoláiból táborozok kel
nek útra Csehszlovákiába, 
megismerkedni a síelés alapjai
val, gyarapítani sítudásukat.

Idén február 1-én indultak Ró
zsahegyre, a Fátra termé
szetvédelmi területének lejtőire.

A Bárdos Lajos Általános Isko
lából 8 tanuló — Varga Judit, a
2. sz. Általános Iskolából ^tanu
ló — Vénosz József, a Babay 
József Általános Iskolából 10 ta
nuló — Ludán János vezetésével 
vállalkozott a nagy utazásra. A 
csoport vezetője Gábor Judit volt.

Az induláskor kellemes megle
petésfogadta az izgalomban lévő 
gyerekeket, nevelőket és a bú- 
csúzkodó szülőket, ismerősöket.

Futó Lajos az Atád Speed ügy
vezető igazgatója bejelentette, 
hogy irodája magára vállalja az 
utazás minden költségét. Ezzel 
már az induláskor sikerült olyan 
jó hangulatot teremtenie, amely 
tíz napon keresztül végigkísérte 
az egész tábor életét.

Az iskolák igazgatói, tanárai, 
szülők köszönetüket fejezik ki 
ezért a nemes gesztusért.

Szakály Gyula 
testnevelő

A Polgármesteri Hivatal 
ügyfélfogadási rendje

Hétfő
Kedd 
Szerda 
Csütörtök 
Péntek

12.30ótától 16 óráig 
ügyfélfogadás nincs

7.30 órától
12.30 órától
7.30 órától

16 óráig
16 óráig
12 óráig

Polgármester:
minden hónap első hétfőjén

13 órától 16 óráig
minden hónap harmadik hétfőjén

13 órától 16 óráig

Alpolgármester:
minden hónap második hétfőjén

14 órától 16 óráig

Jegyző: 
minden hét szerdáján

7.30 órától 12 óráig
13.00 órától 16 óráig

l SPORTHÍREK
Diákversenyek:

— A diákolimpia városkörnyéki 
asztalitenisz versenyén nyolc iskola 
34 tanulója mérte össze tudását.

Eredmények: 7 — 8. o. fiú:
1. Benkő Ferenc Görgetegi Ált. Isk.
2. Cserti Tibor 1. sz. Ált. Isk.
3. Németh Gábor Somogyszobi 

Ált. Isk.
Megyeri Tamás 1. sz. Ált. Isk.

7 — 8. o. leány:
1. Balatincz Eszter Somogyszobi 

Ált. Isk.
2. Bencze Bettina Babay J. Ált. Isk.
3. Horváth Klára Babay J. Ált Isk.

Varga Krisztina Somogyszobi 
Ált. Isk.

5 — 6.0. fiú:
1. Mester Attila 1. sz. Ált. Isk.
2. Tislér Zsolt Babay J. Ált. Isk.
3. Kovács János Somogyszobi Ált. 

Isk.
Kovács Krisztián 2. sz. Ált Isk.

5 — 6. o. leány:
1. Horváth Tímea Somogyszobi 

Ált. Isk.
2. Balogh Annamária Háromfai Ált. 

Isk.
3. Kolics Orsolya Babay J. Ált. Isk. 

Szűcs Borbála Háromfai Ált Isk.

— A diákolimpia játékos sportve
télkedőjének döntőjén hat iskola (12 
fős) csapatai vettek részt, s izgalmas 
versenyzés során döntötték el a he
lyezések sorrendjét.

1. Babay J. Általános Iskola
2. 2. sz. Általános Iskola
3. 1. sz. Általános Iskola
4. Kutasi Általános Iskola
5. Háromfai Általános Iskola
6. Somogyszobi Általános Iskola

— A Nemzeti Ifjúsági és Szabadi
dősport az Egészségért Életmódért 
Alap Kuratórium által meghirdetett 
pályázati felhívásra az elmúlt évben 
több helyi intézmény nyújtott be pá
lyázatot. Az Országgyűlés által a 
szabadidősport célokra elkülönített 
összegből összesen 1.230 000 Ft 
került városunkba. A szakmunkás
képző 500 000 Ft-ot nyert el kézilab
da pálya építésére, a Babay J.

SZÖVETKEZETI TAGOK 
ÖRÖKÖSÖK!

o

Az új szövetkezeti jogszabá
lyok szerint a szövetkezetek (tsz- 
ek, áfész-ek, ipari 
szövetkezetek) vagyonát nevesí
teni kell a

a. /jelenlegi szövetkezeti tagok,

b. / korábban, legalább 5 éves 
szövetkezeti tagsággal rendel
kezők és ezek örökösei között.

A vagyonnevesítés a szövetke
zet vagyonának névre szóló ér
tékpapír formájában történő 
felosztását jelenti. A b. pontban 
megjelölt személyeknek a va
gyonnevesítésre vonatkozó igé
nyüket legkésőbb

1992. március 20-ig

kell bejelenteni a szövetkezet
nek. Azoknál az örökösöknél 
ahol az örökhagyó rendelkezik 
ugyan minimum 5 éves tagság
gal, de a tagságát megszüntette, 
a tagsági viszony helyreállítását 
is kérni kell a vagyonnevesítési 
kérelemmel együtt.
________ ____________/ 

Általános Iskola 300 000 Ft-ot tenisz
pálya létesítésére. A Városi Sport
egyesület 200 000 Ft-ra tett szert, 
amelyet erdei tornapálya kialakításá
ra kívánnak felhasználni. Az Alkot
mány úti óvoda az elnyert 100 000 
Ft-ból szeretné megteremteni az 
úszásoktatás tárgyi feltételeit. Az 
Aradi utcai óvodához került 80 000 
Ft-ból mini sportpálya megépítését 
tervezik ez évben. Szabadidős 
sportrendezvények szervezésére a 
Polgármesteri Hivatal 50 000 Ft pá
lyázati összeget használhat fel.

— A téli pihenés után február 17-én 
ültek össze először a területen mű
ködő labdarúgó játékvezetők. Az ér
tekezleten megbeszélték a megyei 
II. osztályú és körzeti első osztályú 
labdarúgó bajnoksággal kapcsola
tos tennivalókat. Tájékoztató hang
zott el a Magyar Labdarúgó 
Szövetség által hozott, s bevezetés
re kerülő új szabályokról. Nagy vitát 
és elégedetlenséget váltott ki a játék
vezetői díjakra vonatkozó új adózási 
rend ismertetése.

— A városi teke csapatbajnokság 
állása a 4. forduló után:

A 16 csapatból az első 10 helyezé
sei, pontjai:

Csapatok:

1. Ajax 2013 fa 8 pont
2. Vertikál 1997 fa 8 pont
3. Utasellátó 2078 fa 6 pont
4. Holsten 2020 fa 6 pont
5. Rendőrség 1975 fa 6 pont
6. Zöldsas 1441 fa 6 pont
7. Spurni 1882 fa 4 pont
8. Tüzép 1861 fa 4 pont
9. Szerviz 1846 fa 4 pont
10. Jókai 1751 fa 4 pont

Egyéni fa eredmények:
1. Kovács 161 fa
2. Húros 154 fa
3. Vargyas 150 fa
4. Gyócsi 146 fa
5. Balaskó 145 fa
6. Iharosi 145 fa
7. Horváth 143 íö
8. Bognár 143 fa
9. Kern 142 fa
10. Mónos 142 fa

Fekete Lajosné

Sportműsor

IV. 4. 10.30 óra
Nagyatád — Fonyód ser. labdarú

gó mérkőzés

IV. 8. 16.00 óra
NVSE. — Szigetvár előkészületi 

labdarúgó mérkőzés

IV. 12 16.30 óra
NVSE. — K. Rákóczi SE. NB. III. o. 

bajn. labdarúgó mérkőzés

IV. 25. 9.00 óra Olimpiai Napok — 
Futás (5, 10 km.)

IV. 25. 10.30 óra Nagyatád — 
Barcs serd. labdarúgó mérkőzés

IV. 26. 17.00 óra NVSE. — Paks 
NB. III. o. bajn. labdarúgó mérkőzés

Kispályás városi bajnokság:

IV. 6-tól sorsolás szerint a Városi 
SE. kézilabda pályáján.

(Nevezni 1992. március 27-ig lehet 
a városi Labdarúgó Szövetségnél.)
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Tájékoztató a képviselőtestület 
február 25-ei üléséről

ŰQdves Oívasó!
Lakossági H8C rovdunkfyd az önkormányzat segítséget kíván nyújtani minden városiakénak. abban, fagy alaposan 
megismerhesse a dpzi&e&f^ helyi viszonyai szabályozására alkotott rendeletéit, valamint a magasabb
szintűjogszabályokban meghatározott, de helyben végrehajtandó  feladatait.
Ífyméíjüki fagy folyamatos tájédztatásunkkgí segíteni tudjukÖnt abban, fagy a rendkívül változó világunkban és benne 
városunkban könnyebben eligazodjon.

V____________________________________ ______________________________________ ;_______________________________________________________________________ y

A testület 24 napirendet tárgyalt.

Tájékoztató hangzott el a testület két 
ülése közötti időben végzett polgár
mesteri, jegyzői és polgármesteri hivatali 

munkáról.
Az interpellációk tárgyalásakor egy 

képviselő kifogásolta, hogy a Jókai utca 
— Árpád utca felőli bevezető szakaszán 
a várakozást tiltó tábla — annak több 
hónapi eltűnése után — nincs kihelyezve. 
A testület ezt követően hatályon kívül he
lyezte a városi tanács házadóról szóló 
1/1987. (III. 26.) számú tanácsrendeletét.

Erre azért került sor, mert a házadókról 
szóló, régebbi törvényi szintű jogszabályt 
1991. december 31. napjával hatályon 
kfvűl helyezték. A testület második fordu
lós tárgyalásban a vita után, módosító 
javaslatok elfogadásával megalkotta a 
köztisztaság fenntartásáról, a települési 
szilárd hulladék gyűjtéséről, valamint a 
szemétszállítás rendjéről és díjának meg
állapításáról szóló 5/1992. (II. 25.) számú 
önkormányzati rendeletét. A rendelet el
őírásai a város teljes lakosságát a város
gazdálkodó szerveit és vállalkozóit is 
érintik. Mindezek miatt a teljes szöveget 
e híradóban közzétesszük. Szabályozta 
— szintén rendelettel — a város közterü
leteinek használati rendjét és a közterü
lethasználati díjakat. A városban 
1991-ben megállapított díjakat a testület 
nem emelte fel. Mivel ez a rendelet is 
minden városlakót érint, s mindenkire ki
terjedő szabályokat tartalmaz, az előírá
sokat e híradóban közzétesszük.

A testület rendkívül hosszú vitában, 
többszöri előkészítő testületi feladat
meghatározás és bizottsági tárgyaláso

kat követően tárgyalta a város 1992. évi 
költségvetését.

A 7/1992. (II. 25.) számú rendeletet, — 
számos módosító indítvány megszavazá
sát követően — többségi döntéssel, vi
szonylag magas tartózkodási arány 
mellett fogadta el. Amint az elmúlt évben 
többször is — ismételten foglalkoztak a 
képviselők Hókamalom villamosításának 
kérdésével. Ez most is élénk vitát váltott 
ki. A szükséges szavazattöbbség hiánya 
miatt nem született döntés. A vita során 
módosító indítványként az 1. számú Álta
lános Iskola énekkarát és tánckörét 630 
ezer Ft-tal, a zeneiskolai vonóstábort 360 
ezer Ft-tal, a művelődési ház szakmai 
klubjait, szakkör programjait 200 ezer Ft- 
tal, az országos triatlon verseny rendezé
sét 400 ezer Ft-tal támogatja. A testület a 
város 1992. évi — állami támogatásokkal 
együtt értendő — bevételeinek összegét 
607 millió 612 ezer Ft-ban állapította meg. 
Az 1992 évi kiadásoka bevételeket meg
haladják. A költségvetési egyensúly biz
tosítása érdekében várhatóan 61,4 millió 
Ft hitol felvételére lesz szükség Ehhez 
képest a város költségvetési tartalékának 
mértéke mindösszesen 28 millió 680 ezer 
Ft. Az önkormányzat 1992. évben céltá
mogatásra pályázatot 44 millió 630 ezer 
Ft-ra nyújtotta be. (Kórházban gép-mű
szer beszerzésre 5 millió 880 ezer Ft-ra, 
a kollégium felújítására 8 millió 750 ezer 
Ft-ra, a szennyvíztelep rekonstrukciójára 
30 millió Ft-ra.) A város intézményeire 
vonatkozóan 1992. évi felújítási előirány
zatát, a felújításokra fordítható pénz 
mennyiségét 49 millió 750 ezer Ft-ban 
állapította meg.

■ ■

Összegyűjtöttük a felújítási igényeket. 
Ezek 117 millió 38 ezer Ft-ot tesz
nek ki.

Részletes tárgyalásukra a márciusi ülé
sen kerül sor. Közlünk néhány adatot a 
költségvetésből. A város 607 millió 612 
ezer Ft-os bevételéről az állami hozzájá
rulás (ez többségben az úgynevezett fejk
vótákat és a céltámogatásos pályázat 
útján megszerezhető pénzeket foglalja 
magában), mértéke 270 millió 813 ezer 
Ft. Ugyancsak állami hozzájárulás (ön
kormányzat számára átengedett bevétel) 
a személyi jövedelemadó 50%-a. Ez vá
rosunkban 69 millió 946 ezer Ft. Mivel a 
város jövedelemadó szítje alacsony, ezt 
a bevételt az állam még további 15 millió 
740 ezer Ft-tal kiegészíti. így a személyi 
jövedelemadóból származó, állam által 
átengedett bevételeinek összege 85 mil
lió 686 ezer Ft.

város saját bevétele 1992. évben 
összesen 179 millió 963 ezer Ft.

Ezek a bevételek intézményi bevételek.
Együttes összegük 125 millió 113 ezer 

Ft. Az önkormányzat 1992. évben helyi 
adóból (vállalkozók kommunális adója és 
iparűzési adó) 8 millió 200 ezer Ft bevé
telt, gépjárműadóból (súlyadó) 2 millió 
700 ezer Ft bevételt tervezett. A képvise
lőtestület a városi sportegyesületet 4 mil
lió 320 ezer Ft-tal, az ötvöskónyi 
egyesületet 80 ezer Ft-tal támogatja A 
kórház kivételével a város intézményei
ben dolgozók béralapját 1992-re a testü
let 10%-kal növelte. Mint már írtam, a 
város 1992. évi költségvetése forráshiá
nyos. A hiányzó pénz mennyisége 61,4 
millió Ft. Emiatt a testület a költségvetési 
rendelet megalkotásával egyidőben, a 
költségvetés egyensúlyának biztosítása 
érdekében feladatokat határozott meg. 
Szükség esetére a hivatalnak 1992. II. 
félévi bevezetéssel elő kell készítenie egy 
magánszemélyeket is érintő helyi adó
rendelet tervezetet. A hivatalnak vizsgál
nia kell, hogy az önkormányzat milyen 
meglévő vagyontárgyai elidegenítésével, 
vagy hasznosításával juthat bevételhez. 
Vizsgálni kell, hogy minden önkormány
zati tulajdonú ingatlan és helyiség megfe
lelően hasznosuljon.

Természetesen a város 1992. évi költ
ségvetési rendelete az anyagi feltételek 
és a körülmények változásával módosul
hat. A testület törekszik arra, hogy a város 
ne adósodjon el és ha fejlesztésre forrása 
nincs is, a város működését biztosítsa. A költségvetési vita után bizottsági

tagságra vonatkozó személyi kérdé
sekben döntött.

Az újonnan létrehozott Kultúrális és 
Sport Bizottság elnökének dr. Herr Gyula 
képviselőt, tagjának Simon István képvi
selőt választotta meg. Kovács Géza kép
viselő a bizottsági tagságot nem fogadta 
el. A bizottság további 1 képviselő és 2 
nem képviselő testületi tagja megválasz
tására a következő márciusi testületi ülé
sen kerül sor. Személyi változás történt a 
Városfejlesztési és Gazdasági Bizottság 
tagjainak sorában is. Dr. Törőcsik Mária 
lemondott bizottsági tagságáról melyet a 
testület tudomásul vette és tevékenysé
gét megköszönte. A megüresedett nem 
képviselőtestületi tagi bizottsági helyre 
Horváth Valéria erdészmérnököt válasz
totta meg.

A testület véleményt nyilvánított a pénz
nyerő automaták városba telepítésének 
kérdésében is.

Tekintettel arra, hogy a képviselők rész
ben a fiatalok érdekvédelmi és magatar
tási szabályainak betartása érdekében 
már intézkedéseket tettek, úgy nyilatkoz
tak, hogy a városban pénznyerő automa
ták működtetése nem indokolt Már több 
Önkormányzati Híradóban adtunk tájé
koztatást az önkormányzat vagyonának 
átadásával és vagyonszerzésével kap
csolatos ügyekről. Az önkormányzati va- 
gyontörvény alapján a tanácsi alapítású 
regionális vízi közüzemi vállalat kezelésé
ben lévő — nem regionális rendeltetésű 
települési vízi közműveket, ha azok a re
gionális közműhálózattól elkülönítve üze
meltethetők, a megyei vagyonátadó 
bizottság az azt kérő önkormányzat tulaj
donába adja. A képviselőtestület a rend
kívül magas vízdijak miatt 1990-ben és 
1991-ben is több alkalommal tárgyalt e 
kérdésről. A testületi ülést megelőzően a 
vízmű majdani üzemeltetése előkészíté
se érdekében koordinációs megbeszélé
sek folytak

A megbeszélésen a DRV Nagyatádi 
Üzemigazgatósága területén lévő telepü
lések polgármesterei vettek részt. A tár
gyalás arra irányult, hogy milyen 
feltételek mellett lehet — esetleg társulás 
útján — a vízműveket üzemeltetni. Isme
retes az is, hogy a városban a víz- és 
csatorna szolgáltatást a DRV látja el. Az 
sem titok, hogy minden, a városban eddig 
megvalósult fejlesztés jelentős városi és 
lakossági tehervállalással valósult meg. 
Ugyanakkor a város lakói, intézményei, 
gazdálkodó szervei — vélhetően a ma
gas Balaton parti költségek miatt — rend
kívül magas víz és csatornadíjat fizetnek. 
Ilyen előzmények után a testület úgy dön
tött, hogy önkormányzati tulajdonba adá
sát kéri. Egyben nyilatkozott arról is, hogy 
a közmű jogszabályok szerinti szakszerű 
és biztonságos üzemeltetéséről és a köz
művek szükséges fejlesztéséről fenntar
tásáról, valamint a közszolgáltatás 
folyamatos teljesítéséről és a közművek 
szükséges fejlesztéséről gondoskodik

E nyilatkozat a ma hatályos jogszabá
lyok szerint azt jelenti, hogy a vagyonáta- 
dást követően az önkormányzat 
eldöntheti, hogy a tulajdonában lévő vízi 
közművet maga üzemelteti-e, az üzemel
tetésre más önkormányzattal társulást, 
vállalatot, stb. létrehoz-e, de dönthet úgy 
is, hogy az üzemeltetést más szervezet
nek kiadja. Az árak megállapításáról szó
ló törvény ez évi módosítása nem ad 
lehetőséget az önkormányzatoknak az 
általuk átvett vízművekben a víz- és csa
tornadíj megállapítására.

A víz- és csatornadíj ármegállapító ha
táskörét a KHV miniszter gyakorolja. A 
közszolgáltatások helyi szervezése — a 
jogos tulajdon megszerzése érdekében a 
testület a lépést megtette.

Szintén az önkormányzat tulajdonával 
összefüggően tárgyalta a testület a 
Somogy Megyei Kéményseprő és Tüze

léstechnikai Vállalat, valamint a Somogy 
Megyei Temetkezési Vállalat tervezett át
alakítása és vagyonátadása kérdéseit. 
Mindkét vállalatot a Somogy Megyei Ta
nács alapította. E vállalatok a megye tel
jes területére kiterjedő közszolgáltatást 
látnak el. így a vállalatok vagyonának tu
lajdonba adásánál a megyében működő 
valamennyi települési önkormányzat 
érintett. A rendkívül kis összegű vagyonra 
tekintettel, a képviselőtestület a Somogy 
Megyei Kéményseprő Vállalatnak a me
gyei önkormányzat részére történő tulaj
donba adásával egyetértett. A Somogy 
Megyei Temetkezési Vállalat közüzemi 
gazdasági társasággá való átalakításával 
és annak során a megyében érintett va

lamennyi települési önkormányzat va
gyonrészhez juttatásával nem értett 
egyet A temetkezési vállalat ..nyeresé
ge’ túlnyomórészt és döntő többségben 
a megye városaiban ,,termelődött meg". 
Ehhez képest a városok gazdasági társa
sági részaránya alacsony. Utasította a 
testület a polgármestert, hogy az önkor
mányzatot megillető vagyonrész kiadá
sának előkészítésére folytasson további 
tárgyalásokat A vagyonátadás körében 
a képviselőtestület kérte a megyei vagyo
nátadó bizottságtól az ötvöskónyi kórház 
kastély és a hozzátartozó park tulajdon
ba adását A képviselőtestület ezt kőve
tően a ,,gyümölcsösben’ folyamatos 
meghirdetéssel üdülőtelkek értékesíté
sét rendelte el. Az értékesítendő telkek 
négyzetméterenkénti eladási árát 220 
Ft/m2-ben állapította meg A tavalyi Önkormányzati Híradó egyi

kében már beszámoltunk arról, hogy 
a piac-vásárcsarnok üzemeltetését, 10 
éves bérlettel, valamint a virágbolt — 
kertészet üzemeltetését a képviselőtes
tület nyílt pályázati eljárással kiírta. Arról 
is tájékoztatást adtunk, hogy az első pá
lyázati eljárást követően a testület a piac
vásár ismételt pályázati kiírását rendelt 
el. Az ismételten kiírt pályázatára két vál
lalkozó Novográdecz Zsuzsa kaposvári 
és Magyar Lajosné nagyatádi lakos je
lentkezett. A pályázati tárgyalást a képvi- 
selőtestület által megbízott eseti 
bizottság folytatta le. A pályázati kiírás
hoz képest a legtöbb plusz ajánlatot Ma
gyar Lajosné tette. A testület az 
ideiglenes bizottság jelentését és javas
latát elfogadta, a piac bérlőjéül 10 éves 
időtartamra Magyar Lajosnét jelölte ki. 
Felhatalmazta a polgármestert a bérleti 
szerződés megkötésére. A bérleti szer
ződést a felek aláírták; a piac üzemelte
tője Magyar Lajosné.

A testület a kertészet — virágboltra kiírt 
pályázat eredménytelenségét állapította 
meg. A kertészet és a virágbolt a továb
biakban nem lesz pályáztatva. A szövet
kezeti átmeneti törvény rendelkezései 
alapján a kárpótlási igényt bejelentők a 
helyi önkormányzatoknál kezdeményez
hetik a helyi fórum megalakítását. A fó
rum feladata annak ellenőrzése, hogy a 
földeket a tsz-ek, állami gazdaságok a 
törvény előírásai szerint jelőlték-e ki. A 
fórumba az önkormányzatok az önkor
mányzat képviselőjét, valamint a kárpót
lási igénybejelentők képviseletét 
biztosítja.

A helyi fórumban az önkormányzat 
képviseletét Varga Vince polgármester 
látja el. A kárpótlási igénybejelentők kép
viseletét Paizs János, Horváth Péter, Gá
bor Róbert, Széli József, id. Baross Béla, 
az ötvöskónyi városrészben Takács Fe
renc, id. Lőczi János, Maróti László, Dén
esi János — biztosítják.

A képviselőtestület együttműködési 
megállapodást hagyott jóvá a So
mogy Megyei Önkormányzat Vállalkozá

si Alapítványával. Az alapítvány 
1992-ben minden, a megyében működő 
városban korszerű számítógépes kom
munikációs rendszert telepít, és városon
ként egy dolgozót foglalkoztat. A 
korszerű rendszeren keresztül azonnali 
lehetőség lesz a kapcsolattermtésre, 
szerződéses ajánlatok közvetítésére. A 
központ várhatóan az első félév végére 
megkezdi működését. A megyei alapít
ványnak létrejött egy nagyatádi központú 
alkuratóriuma is

E kuratórium a város-városkörnyék 
sajátosságait, lehetőségeit figyelem
be véve tesz a megyei központnak javas

latot. Véleményezi a hitelkérelmeket és 
más vállalkozói támogatásokat.

Az önkormányzat 1992. évben az ala
pítvány működésének technikai feltételeit 
biztosítani. A képviselőtestület tárgyalt a 
Metalloplasztik Kft-ben lévő önkormány
zati 500 ezer Ft értékű Kft alaptőke jogi 
helyzetéről is. Úgy ítélte meg, hogy a 
Kft-ben a vagyon elidegenítése miatt tag
ként részt venni nem kíván, ezért kezde
ményezte, hogy vagyonrészét a Kft 
vásárolja meg.

Az 1. sz. Általános Iskola vezetői kez
deményezték, hogy a jelenlegi elnevezés 
helyett iskolájukat az önkormányzat Bár
dos Lajos zenekutatóról és zeneszerzőről 
nevezze el. Az iskola az előkészítés során 
beszerezte Bárdos Lajos hozzátartozójá
nak hozzájárulását is Az iskola nevelő
testülete és a szülők képviseletében 
nyilatkozó szülői munkaközösségi tagok 
és az iskola tanulói Bárdos Lajos nevének 
felvételét támogatták. A testületi ülésen 
Büttnerné Bódi Ágnes képviselő nem vi
tatva, egyben elismerve Bárdos Lajos ér
demeit, javasolta, hogy az iskola 
elnevezésében kötődjön a város történel- 
méhhez, s ápolja azt. Tájékoztatta a tes
tületet, hogy az 1. sz. Általános Iskola 
létrejöttében a Nagyatádon ismert Soms- 
sich Eszter aktívan működött közre. Tá
mogatta az iskola alapítását, valamint a 
pedagógusokat és a rászorult gyerme
keket.

indezek miatt az iskola elnevezésé
ben Somssich Eszter nevének fel

vételét javasolta.
A képviselőtestület rendkívül élénk, 

sok véleményt és ellenvéleményt megfo
galmazó vita után, kétszeri eredményte
len szavazást követően, harmadik 
szavazás során többségi szavazattal az 
1 számú Általános Iskolát 1992. május 
1-től Nagyatád Város Önkormányzata 
Bárdos Lajos Általános Iskolájának ne
vezte el.

A testület ezt követően a polgármester 
előterjesztése alapján módosította csak a 
szerdai napra vonatkozóan a polgármes
teri hivatal ügyfélfogadási rendjét.. Az 
ügyfélfogadás szerdán 18 óra helyett 16 
óráig tart!

A testületi ülés egyedi bizottsági, illetve 
polgármesteri első fokú hatásköbe tarto
zó hatósági döntések elleni jogorvoslatok 
kérdésében hozott döntéseket.

Hoffmanné Dr. Németh Ildikó 
jegyző

Az 1992. március 24-i 
képviselőtestületi ülés 
tervezett napirendjei:
— Tájékoztató Nagyatád város tör
vényességének helyzetéről;
— Az általános rendezési terv fe
lülvizsgálati és módosítási program
ja;
— A kórház-rendelőintézet szerve
zeti és működési rendje;
— Sírhelydijak megállapítása;
— A FAKTOR szociális foglalkoz
tató bérbeszámítási ügye;
— A képviselők költségtérítéséről 
szóló rendelet módosítása;
— Önkormányzati rendelet-terve
zet a vágóhíd és hatósági húsbolt 
üzemelésére;
— A Városgazdálkodási Intéz
mény további privatizációjával kap
csolatos elképzelések;
— Felújítások címjegyzéke;
— A Településtisztasági és Kerté
szeti Vállalat átalakulása;
— A Kultúrális és Sport Bizottság 
tagjainak megválasztása.

Felelős szerkesztő;
0r. Horváth Ferenc, Hubey Sándor ée 

Nagytwcekal Tamás

Felelős k.adÓ!
Varga Vince

KászWt
Nagyatádi Nyomda KJL üzemében

Felelős vezető* 
Takács Ferenc ügyv. tg. 
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Húsvét

II. évfolyam 1992. április Szerkeszti: Dr. Horváth Ferenc, Hubay Sándor és Nagybocskai Tamás Díjtalan

Foto: Durgó Tibor

MTI foto

Királyi vendégünk:

Lady (Diana
Március 24-én hamisítatlan királyi vendége, volt városunk: 
nak; ide is ellátogatott a vdágszerte hihetetlen népszerűség- 
nekörvendőLady Diana, az angoltrónörökös, 9(ároly walesi 
herceg felesége. Sl délutáni órádban tekintette meg a mene- 
külttáhort. Odaadó érdeklődése rendkívüli empátiával, sze
mélyes hájjal párosult, amikor az apró részletekről is 
tájékozódott. —Szinte a városlakó ksorfala mentén, hosszas 
integetéssel hagyta el Ó maga- és kísérete (J^agyatádot.

MT! foto

Tavasz lett
Virágos erkélyeket
Visszavonhatatlanúl itt a 

tavasz.
A kiskert, a hétvégi telek 

mellett vagy annak híján — 
sokan lelik örömüket az ab
lakládába ültetett növények 
évszakonkénti változatos
ságában. Tavasszal a já
cint, a tulipán vagy a 
krókusz, nyáron a muskátli, 
a begónia és a petúnia, 
ősszel a csillagvirág, a szé
pecske teszi hangulatossá 
azokat.

A mediterrán hangulatot 
idéző, a nyáron több színű 
virágú leánder egyre több 
erkélyen látható már. Az er
kélyek dézsáiból — remél
jük az idén is egyre több — 
a virágos kőris kandikál 
majd kifelé, és sokak gyö
nyörködtetésére kúszik 
majd a falakra a vadszőlö, a 
klemátisz.

Újjáéledő cserkészet
A március 15-i ünnepségsorozat első, 

rangos eseménye március 13-án volt a 
Babay József Általános Iskolában. Ekkor 
vette kezdetét 44 év eltelte után Nagya
tád első cserkészcsapatának fogadalom
téteti ünnepsége.

Tizennyolc felsőtagozatos, újoncpró
bán túljutott fiatal, Klaibán Sándor buda
pesti cserkésztiszt felvezetésével 
sorakozott az iskola aulájában, ahol a 
vendégeken, szülőkön kívül jelen volt az 
MDF, KDNP, a helyi Caritas képviselője 
és több önkormányzati képviselő is.

A szintén budapesti Szakos Ferenc 
(három csapatnak is vezetője) hozta be 
a Magyar Cserkészcsapatok Szövetsé
gének csapatzászlaját, amelynek egyik 
oldalán az „Emberibb embert, magya- 
rabb magyart" jelmondat is utal a mozga
lom céljára.

A bevezető és köszöntő szavak után a 
cserkészszervezeti munka alapját, a 
cserkésztörvény 10 pontját együtt, han
gosan mondták el:

1. / A cserkész egyeneslelkű és feltétle
nül igazat mond.

2. / A cserkész híven teljesíti köteles
ségét.

3. /A cserkész ahol tud, segít.
4. / A cserkész minden cserkészt testvé

rének tekint.
5. / A cserkész másokkal szemben 

gyengéd, magával szemben szigorú.
6 / A cserkész szereti a természetet, jó 

az állatokhoz és kíméli a növényeket.
7./ A cserkész feljebbvalójának jó lélek

kel és készségesen engedelmeskedik.

8 / A cserkész vidám és meggondolt
9 / A cserkész takarékos.
10./ A cserkész testben és lélekben 

tiszta

A tiltást és szigorú parancsot nem tar
talmazó, magatartásformát jelölő cser
késztörvény elmondása után következett 
a fogadalomtétel, amelynek szövegét fe
szes vigyázzban, tisztelgésre emelt job
bal ismételték el Klaibán Sándor után:

„Én..................... fogadom, hogy híven
teljesítem kötelességeimet, melyekkel Is
tennek, hazámnak, embertársaimnak tar
tozom. Minden lehetőt megteszek, hogy 
másokon segítsek. Ismerem a cserkész
törvényt és azt mindenkor megtartom."

A fogadalom tétel után a felolvasó és 
Bujtás László helyi cserkésztiszt kézfo
gással is megerősítette fiataljaink cser
késszé válását.

A Nagyatádi 116. sz. Hunnia Cserkész
csapatot a Városi Önkormányzat Képvi
selőtestülete nevében Nagybocskai 
Tamás köszöntötte, kiemelve az ese
mény helyi történelmi és személyre szóló 
jelentőségét.

Felhívta a figyelmet a cserkészet erköl
csi nevelésben betöltött szerepére, a 
cserkészettel, mint magatartásformával 
együtt járó kötelezettségekre és kifeje
zésre juttatta reményét, hogy a most in
duló nagyatádi cserkészélet a város 
vonzáskörzetére is ki fog hatni.

Két ifjú cserkész egy-egy szavalattal 
szolgált és az iskola énekkarának előadá
sában elhangzott a cserkészinduló is.

(folytatjuk a második oldalon)

1992. MÁRCIUS 15.

A Nemzeti Ünnep alkalmából a Kossuth szobornál Varga Vince polgármester mondott ünnepi beszédet ^OtO T'bor
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Foto: Durgó Tibor felvételei

Tisztelt Olvasó!
Nevezetes pillanathoz érkeztünk. Az első olyan diák

pályázat nyertes dolgozatait adjuk közre majd, amelyik 
az új városi vezetés azon törekvését tükrözte, hogy 
ifjúságunk és az együtt-gondolkodás kapcsán az időseb
bek is átgondolhassák nemzeti létkérdéseinket.

Megpróbálják megfogalmazni maguk és környezetük 
számára — magyarságtudattal, a mindennapok politikai, 
gazdasági élményeivel, — történelmi eseményeinikkel 
kapcsolatos gondolataikat. Amikor még múlt év novem
berében felmerült bennem a kérdés, — az október 23-i 
Nemzeti Ünnep majdhogynem elsikkadása miatt—hogy 
vajon mi lehet az oka az érdektelenségnek, rögtön arra 
gondoltam, hogy fel kellene tárni a jövő érdekében az 
okokat. Valóban tartható-e az a gondolkodás, hogy nem
zeti sorsunkból csak a megélteket kell fontosnak tartani, 
hogy az idő múlásával gyengülhet a nemzeti érzés?

Mennyit kell vállalni az ország történetéből? Legszíve
sebben a felnőtteket is megkérdeztem volna, de aztán 
megalkuvásból, a lebonyolítás technikai nehézségeitől 
visszariadva kértem az Oktatási Bizottságot ezen pályá
zat kiírására.

Kérésemet mind az Oktatási Bizottság, mind a végső 
döntő szót kimondó városi Képviselő Testület fontosnak 
találta és támogatta, lehetővé téve a megfelelő díjazást 
is. Ezúton köszönöm meg nekik ezt a határozott kiállást!

A pályázatra 142 dolgozat érkezett. Sok is, meg kevés 
is! Ez a szám az iskoláskorú fiatalok számának mintegy 
5 %-át jelenti, őszintén bevallom, a várakozáshoz ké
pest viszont szép szám ez a 142 pályamunka. Köszönet 
illeti azokat a szülőket, tanárokat akik késztették gyerme
keiket, diákjaikat, hogy részt vegyenek ezen a pályáza
ton. A dolgozatokból azért kiderült egy-két dolog.

1. A gyerekek többé kevésbé megtudták fogalmazni a 
nehéz kérdés ellenére (ez az én hibám, mert talán túl 
általános volt a kérdés) mit éreznek ma fontosnak a 
magyarságtudat szempontjából.

2. Az érdeklődés a mai belpolitikai és külpolitikai kér
dések iránt, félelem a belső békétlenségtől és a környe
zetünkben folyó háborútól, a határainkon kívüli 
magyarság ismerete és féltése.

Ez persze valószínűleg családi, iskolai hatások tükrö
ződése, de némelyik esetben nagyon valós élménynek 
látszik.

Most, amikor a város közönsége elé tárjuk a nyertes 
dolgozatokat, engedjék meg, hogy megköszönjem min
den pályázónak a munkáját és a felkészítő tanárok köz
reműködését.

Köszönöm a bírálóbizottság fáradozását is. Remélem, 
hogy ennek a pályázatnak az önkormányzat elhatározá
sa szerint egyéb témakörökben is lesz folytatása, hogy 
minél többen mutathassák meg a város előtt tehetségü
ket. Gara István

A d íj azotta k eg y i ke Foto: Durgó Tibor

Újjáéledő cserkészet
(folytatás az első oldalról)

Az ünnepség — a helyet adó iskola 
jóvoltából — egy kis uzsonnával zárult, 
amelyen nem csak cserkészeink, hanem 
minden jelen lévő vendég részt vett.

Örvendetes, hogy egy héttel később, 
március 21-én a Magyar Cserkészcsapa
tok Szövetsége lehetővé tette cserkésze
inknek, hogy egy losonci kirándulást 
tehessenek. Az ország minden részéről 
érkező, mintegy 300 magyar és az őket 
fogadó szlovák cserkészek Losoncra ér
kezve egy rövid ökumenikus istentisztele
ten vettek részt, amelyen Rajtó János 
helybéli evangélikus lelkész és dr. Hege
dűs Lóránd református püspök szolgált.

önkormányzati híradó nagyatAd

100 év építészete
A Mándl kastély

Az épület — a simongáti város
részben — a harmincas évek (4936- 
38.) végén épült, neoeklektikus 
stílusban.

Jellemzője, hogy a történelmi for
mák hitelességének igénye nélkül 
feleleveníti a korábbi stílusirányzato
kat (pl. klasszicista, illetve neo
klasszicista). A kastély déli 
homlokzatának itt is jellegzetes ele
me a háromszögű oromzattal (timpa
non) fedett oszlopsor, a portikusz, 
ahova lépcsősor vezet.

Az épület alaprajzi elrendezése 
szabadonálló, tagolása egyenletes, 
díszítése tartózkodó, fedése nyereg
tető. Az épülethez tartozik az északi 
oldalán elhelyezkedő park (termé
szetvédelmi terület), amely túlélve a 
háború utáni viszontagságokat, je

felhívva a figyelmet arra, hogy csak a 
Jézusra tekintő tartalmas élet a célrave
zető (Fii. I. 21. alapján).

Az odalátogatás fő célja dr. Szilassy 
Aladár, a 80 évvel ezelőtt elhunyt első 
magyar KIÉ cserkésztiszt sírjának meg
koszorúzása volt. Az angol Baden-Powel 
előtt 3 évvel alapított Keresztyén Ifjúsági 
Egyesülete a hazai cserkészhagyomány 
alapját is megteremtette. Az ügyért muta
tott áldozatkészsége például állhat min
den, ma élő ifjúsági munkában résztvevő 
előtt Cserkészeink a visszalévő próbák 
teljesítése után, július 1-től Bélapátfalván 
két hetes nemzetközi táborozáson vesz
nek részt, ami lehetőséget teremt az igazi 
cserkészélet kiteljesítéséhez. N. T.

ÖNKORMÁNYZATI HlRADÓ NAGYATÁD

lenlegi elhanyagolt formájában is va
lóságos arborétum. Melléképülete 
nincs, de a szabadtéri fürdőmedence 
még megtalálható. A kastély és a 
hozzátartozó telek a város általános 
rendezési terve szerinti rekreációs 
területen fekszik. Az épület távlati 
rendeltetésének leginkább az ide
genforgalmat kiszolgáló funkció fe
lelne meg. A Somogyi Erdő- és 
Fafeldolgozó Gazdaság a kastélyt 
az elmúlt évben eladta egy budapesti 
kft-nek. Az új tulajdonos szándékai 
egyelőre nem ismeretesek. A kastély 
jelenleg elhanyagolt állapotban van.

Az biztos, az épület több figyelmet 
érdemel. A további állagromlás meg
akadályozása érdekében feltétlenül 
szükséges az épület helyi védelem 
alá helyezése.

Bacsa Gyula 
irodavezető

A földgáz fűtöértéke
A mérési eredmények alapján a 

szolgáltatott földgáz fűtőértékei, két
havi átlag alapján:

december — január hónap
32,2 MJ/m3
január — február hónap
32,0 MJ/m3 
február — március hónap
31,7 MJ/m3

A háztartási földgáz dija: 0,23 
Ft/MJ

A fűtőértékről ezután folyamatosan 
adunk tájékoztatást a Híradó hasáb- 
jábjain.

Önkormányzati híradó Nagyatád

HÍREK
Nem kell Kaposvárra 

utazni!
Május 22-én 8.30-tól a Kaposvári Tár

sadalombiztosítási Igazgatóság munka
társai betegbiztosítási kártyák 
érvényesítését végzik vállalkozók és hoz
zátartozóik részére.

Helye:
Baross Gábor u. 5. sz. (volt Járási Hi

vatal) I. emeletén (a szobaszám az épület 
bejáratánál lesz olvasható).

* « *

Kérjük a város polgárait, hogy a háztar
tásukban fellelhető és -nélkülözhető, fe
leslegessé vált, de mások számára 
használható ruhaneműt, cipőt juttassák 
el a Családsegítő Szolgálathoz (Széche
nyi tér 3.).

Segítő szándékukat ezúton köszönjük 
meg.

• ♦ ♦

Kerékpáros közlekedési vetélkedő zaj
lott le a Babay J. általános iskolában. A 
részletekről — anyagtorlódás miatt —, 
májusi lapszámunkban tájékoztatjuk ol
vasóinkat.

* * *

Lombtalanítási akció!
1992. április 28 és május 1-e között 

Nagyatád közigazgatási területén, — az 
ötvöskónyi és kivadári városrészben is!

Somogyszob,
Táncsics M. u. 17. sz. 

alatti 
családi ház 

eladó.
Érdeklődni 

egész nap lehet.

Otthon helyett otthon

Foto: Durgó Tibor

k Városi Önkormányzat Átmenti Szál
lásadó Intézménye (a Dózsa György utcai 
idősek klubja) 1990-ben nyitotta meg aj
taját a nyugdíjasok előtt.

Eleinte idősek klubjaként működött, 
majd lehetőség nyílt arra is, hogy tíz idős 
részére (négy férfi és hat nő) bentlakást 
és teljes ellátást biztosítsunk, kedvező té
rítési kötelezettség ellenében. (Ez a szo
ciális helyzettől és a nyugdíj mértékétől 
függ).

Klubunk nyitott szervezeti formában 
működik, a rendszeres orvosi ellátás biz
tosított. Tagjaink szabadon mozoghat
nak, haza is mehetnek, — természetesen 
a házirend keretein belül. Ilyen módon 
látogathatók is időseink.

Kezdettől fogva célunk a barátságos, 
otthonos környezet megteremtése és 
bensőséges légkör kialakítása.

1992. ÁPRILIS

— ismét lombtalanítási akciót szerve
zünk.

Kérjük a lakosságot, hogy az akció si
keres lebonyolítása érdekében segítse 
munkánkat.

Ennek érdekében:
Április 28-ára a feleslegessé vált holmi

kat, tárgyakat helyezzék ki az utca szélé
re. (A járművek pontos menetrendje nem 
ismert).

A lombtalanítás során ne helyezzenek 
ki olyan tárgyakat, holmikat, amelyekre a 
szállító járművek nincsenek felkészülve. 
Ilyenek a kb. 80 kg-nál nehezebb tárgyak, 
illetve a kerti munkákból kikerülő hulladé
kok (pl. szőlő és málnavessző, ágnyese- 
dék stb.)

Mindazoknak, akik a lombtalanítási ak
ció sikeres lebonyolítását segítik, ezúton 
mondunk köszönetét.

Polgármesteri Hivatal

A polgármester vezetésével lezajlott 
tárgyalások eredményeként: a KÓGÁZ 
saját költségei terhére, 2 millió Ft ráfordí
tással még ebben az évben szeretné a 
földgázvezetéket a henészi városrészbe 
átvezetni. Az ottani utcákat ellátó vezeté
kek megépítése az ottlakók és a szerve
zetek költségére történhet majd. A 
további részletekről időben tájékoztatást 
adunk.

A márciusban a Művelődési Házban 
megnyílt XII. Dél-Somogyi amatőr Képző 
és Iparművészeti kiállításon Wágner Fo- 
recné kapta a Nagyatádi Város Ónkor
mányzatának díját.

( A
Eladó
Ötvöskónyi szőlőhegyen 
fiatal szőlő pincével, 
mindenhez közel

Érdeklődni:
Nagyatád,
Lőcsei u. 28 sz. alatt.

Nem feledkezünk meg egymás név
napjáról. születésnapjáról és más ünne
pekről sem. Hétköznapjaink 
munkálkodással telnek. Megszervezzük, 
hogy mindenki megtalálhassa a kedvére 
való időtöltést Többen szívesen kézi
munkáznak (varrnak, horgolnak). Az el
készült darabokból többször kiállítást is 
rendeztünk, hogy a kívülállók is gyönyör
ködhessenek az idős kezek alkotta cső 
dákban.

Azoknak sem kell unatkozniuk, akik 
friss levegőre vágynak, szívesen kertész
kednek, ugyanis az ő kedvükért alakítot
tuk ki a konyhakertet. Kiemelhető a 
kertészkedésben az a gesztus, ahogyan 
a még közösen ültetett fát tovább ápolják 
mindenkori tagjaink, emlékezve a régiek
re. Rádió, magnó hallgatásra, TV nézés
re, könyv és újságolvasásra is van 
lehetőség. Akik kérik, a gondozónő is 
szívesen felolvas nekik. Természetesen 
arra is találnak alkalmat, hogy kisebb na
gyobb csoportokban beszélgessenek.

Szervezett programjaink közül nagy si
kert arattak a zenés, mókás délutánok, 
amelyeken mindenki kedvére táncolha
tott is. Klubtagjainkat heti egy alkalommal 
ill. szükség szerint orvos látogatja meg, 
aki rendszeresen vérnyomást mér, 
gyógyszert ír és meghallgatja őket.

Más külső kapcsolatokat is létesítet
tünk: elsőként az egészségügyi szakkö
zépiskola harmadikos tanulóit sikerült 
megnyernünk, akik alkalomszerűen 
meglátogatják a bentlakókat.

A Városi Nyugdíjasklub tagjai közül töb
ben vendégei az életrehívott csütörtöki 
klubnapunknak. Az idősek lelki gondozá
sa is megoldott. Mind a katolikus, mind a 
református lelkészek látogatják klubun
kat és vallás gyakorlását ezúton bizto
sítják lakóinknak.

Jövőnkről szólva, áprilisban nyolc bent
lakásos hellyel bővül az intézmény, aho
va ezúton is szeretettel várjuk leendő 
lakóinkat.

Hervai Anna 
vezető gondozónő
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NAGYATÁD VÁROS JEGYZŐJÉTŐL

HIRDETMÉNY
AZ EGÉSZSÉGÜGYI REFORM KERETÉBEN, A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 
ALAPJÁN AZ ORVOSVÁLASZTÁS ELŐSEGÍTÉSE CÉLJÁBÓL AZ ALÁBBIAKRÓL 

TÁJÉKOZTATOM A TISZTELT LAKOSSÁGOT

A gyógyító- megelőző ellátást — amennyiben gyógyintézeti vizsgálat, illetőleg gyógykezelés nem szükséges — a választott 
háziorvosok végzik.

Az orvosválasztás a választani kívánt háziorvosnál történő jelentkezéssel veszi kezdetét. Amennyiben a háziorvos a 
jelentkezést elfogadja, a biztosítási igazolványon igazolja, hogy az őt választó személy orvosi ellátását vállalja.

Az orvos a jelentkezést elutasíthatja, de csak különösen indokolt esetben utasítható el annak a személynek a jelentkezése, 
akinek lakóhelye a háziorvos ellátási területén (körzetében) van; azonban ebben az esetben is el kell látnia a területén lakó 

beteget, ha az más orvost nem választott és ellátatlansága az egészségét károsító vagy a gyógyulást lassító 
állapotromláshoz vezetne.

Orvosi alapellátást végző háziorvosok:

Dr. Fábos
László

Dr. Lévai 
Iván

Dr. Seffer 
Tibor

Dr. Gelléri 
Aladár

Dr. Kawka
Angelika

Dr. Fejes 
Júlia

Dr. Cakó 
Judit

Dr. Kun 
Attila

s z a k m a i v é g z e t t s é g ü k

belgyógyász 
szakvizsga

Szülész-nőgyó
gyász szakvizsga

általános 
orvostan

általános 
orvostan

gyermekgyógyász 
szakvizsga

gyermekgyógyász 
szakvizsga

gyermekgyógyász 
szakvizsga
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Nagyatád Város Önkormányzatának 
8/1992. (III. 31.) számú rendelete a 

temetők rendjéről szóló, az 
1/1986. (III. 21.) számú rendelettel 
módosított 1/1985. (I. 25.) számú 
tanácsrendelet kiegészítésére.

1-§-

(1) A rendelet 4. §-a (3) bekezdést követően a következő bekezdésekkel 
egészül ki:

4- §•
(4) A temetkezési hely használati díját a rendelet melléklete tartalmazza.
(5) Rátemetés céljából sírhely akkor vehető igénybe, ha a korábban 

elhunyt, a rátemetni kívánt elhunyt, valamint a rátemettetést végeztető hoz
zátartozók között a Polgári Törvénykönyv 685. §. b. pontjában meghatározott 
hozzátartozói kapcsolat áll fenn. Ezekben az esetekben a sírhely használati 
ideje meghosszabbítható, illetve megváltható.

E rendelkezés alkalmazása során a kegyeleti jogokat, valamint az elhunyt 
végakaratát sérteni nem lehet.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott rokoni kapcsolatot a temetkezési 
szolgáltatást végzőnél kell megfelelő okirattal bizonyítani.

2- §•
(1) E rendelet 1992. április 1. napján lép hatályba. A hatályba lépéssel 

egyidejűleg hatályát veszti a rendelet 4. §. (3) bekezdésének utolsó mondata.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Nagyatád, 1992. március 31.

Május elsején harmadik szezonját kezdi 
a strandfürdő. Ebből az alkalomból kér
tem Iharost István strandfürdő vezetőt, 
váíaszoljon néhány kérdésemre.

— Elöljáróban: az elmúlt két év műkö
désének tapasztalatait miként össze
gezné?
— Csak pozitív módon szólhatok az eltelt 
időszakról. Úgy gondolom, ezúttal is be
bizonyosodott, hogy csak színvonalas 
tervező, jól felkészült, lelkiismeretes kivi
telező, igényes és jó ízlésű építtető közös 
erőfeszítése árán jöhet létre ilyen nagy
szerű létesítmény, amelyet mindinkább 
magáénak vall a város társadalma és az 
idelátogatók Az elmúlt két év során — 
elsősorban a nyugati vendégektől — sok 
dicséret, elismerés hangzott el a strand
fürdőről; igaz értek bennünket kritikai 
megjegyzések is. Ezeket megszívlelve 
készülünk az idei szezonra.

— Sokakat érdekel: mibe kerül a vá
rosnak a strand működése ?
— kz idén, — amennyiben nem lesz 
további jelentős árszínvonal emelkedés
— négymillió forint körüli deficittel zárunk. 
Csak a villamosenergia, a víz és a vegy
szer kerül 3,5 millió forintba. Megjegy
zem, hogy az ország valamennyi, 
hasonló technológiával működő strandja 
veszteséges (példaként hadd említsem a 
kaposvárit, ahol 25 millió forint a ráfize
tés).

— Megéri-e ez nekünk?
— Sokan és sok helyen cikkeztek Nagya
tád idegenforgalmának jelentőségéről is, 
ezért én azokat nem kívánom megismé
telni. A víz gyógyászati és egyéb szüksé
gességét pedig Dr. Herr Gyula főorvos 
több fórumon alátámasztotta. S hogy az 
itt élő polgároknak most már nem kell 
emiatt, a felüdülésük miatt más települé
sekre elutazniuk, — önmagáért beszél.

Szezon előtt a strandon
— A válaszából adódik a következő 
kérdésem, emelik-e a belépőjegyek 
árát?
— Röviden válaszolhatok: nem.

— Ate haragudjon, de akkor miként 
csökkenthető a ráfizetés mértéke?
—Azt reméljük, hogy az úszósapka köte
lező amúgy hasznos- és célszerű hasz
nálata kevesebb fürdőzőt tart majd vissza 
a megmártózástól, mint még a kezdet 
kezdetén.
Változtatunk a nyitvatartási időn: a fősze
zonban (július, augusztus) este 8 óráig 
tartunk nyitva, ugyanakkor reggel 6-tól 
9-ig csak az úszók számára biztosítunk 
ügyeletet, bérleti használati rendszerben 
Ebben a szezonban a két nemzetközi

verseny megrendezése mellett, sok-sok 
táncos és egyéb rendezvényt terveztünk 
a Művelődési Ház profi szervezőivel 
együttműködve.
Az önkormányzat támogatásával pedig 
június 1-én szeretnénk megnyitni az 50 
személyes kempinget is! És őszintén re
mélem, hogy ebben a nehéz gazdasági 
helyzetben is tudjuk tartani azt a színvo
nalat, amelyet joggal elvár tőlünk a város 
lakóssága és a strandolni vágyók.
Ezt is vonzerőnek hisszük, mint ahogy a 
kulturált hírverést, és az idegen nyelvtu
dást A magam részéről ehhez kívánok 
sok sikert és strandidőt.

Köszönöm a beszélgetést.
H. S.

kz idő pénz, amiért mi egy helyen ajánljuk Önnek udvarias kiszolgá
lással és kedvező áron

NŐI—FÉRFI fodrászatunkat,
ahol a legmodernebb hajvágással és frizura 
készítéssel;

KOZMETIKAI szalonunkban Nagyatádon csak nálunk a világhírű 
GIGI kozmetikumok
alakformálás
kozmetikai szaktanácsadással

Egyéniségének megfelelő parfüm választási lehetőséggel

FÉNYKÉPÉSZ műterem
hagyományos és színes POLAROID fotózás és 
töbféle árucikk közül vásárolhat.

Nagyatád Kossuth u. 13.
SZOLGÁLTATÓIPARI RT. 

KAPOSVÁR

cVarga Vince Hoffmanné Dr. Németh Ildikó
polgármester jegyző

Melléklet

A temetkezési helyek díjáról
Vállalatok, szövetkezetek, 
intézmények, magánosok, 
figyelem!Központi temető:

1./ Gyermeksírhely 10 évre: 300 Ft
2./ Felnőtt sírhely 25 évre: 1500 Ft

— szakasz közepén egyes sírhely 1500 Ft
— szakasz közepén kettes sírhely 2500 Ft
— szakasz körüli 1-2 sor egyes sírhely 2000 Ft
— szakasz körüli 1 -2 sor kettes sírhely 3500 Ft
— szegélysírhely egyszemélyes 2500 FT
— szegélysírhely kétszemélyes 4500 FT

3./ Sírbolt 60 évre:
(használati idő meghosszabítása az elsőfokú építési hatóság engedélye

alapján)

— 2 személyes kripta esetében 10000 FT
— 4 személyes kripta esetében 16000 FT
— 6 személyes kripta esetében 22000 FT

4./ Urnahely 10 évre:
— szabványos urnahely 1500 Ft
— urna elhelyezése kriptában ÜSWfR

Bőd vlcai temető:

1. / Gyermeksírhely 10 évre
2. / Felnőtt sírhely 25 évre

200 Ft

— egyes sírhely 1000 Ft
— kettes sírhely 1800 Ft

3./ Sírbolt 60 évre:
— 2 személyes kripta építésére 7000 Ft
— 4 személyes kripta építésére 13000 Ft
— b szemetes Ki rpxt?jy>ítÁ.Qprp

4./ Urnahely 10 évre:
— szabványos urnahely 1000 Ft
— urna elhelyezése kriptában 1000 Ft
— urnahely földben 1000 Ft

Henész, Simongáti, Ötvöskónyi és Kivadári temetők:
1. / Gyermeksírhely 10 évre
2. / Felnőtt sírhely 25 évre:

200 Ft

— egyes sírhely 1000 Ft
— kettes sírhely 1800 Ft

Megjegyzés
Sírhely, sírbolt és urnahely használati idejének lejárta után a megváltási díj

azonos a temetkezési helyek díjával.

Nagyatádi Leányvállalata, 
Szabadság u. 23.

Bérleti üzemeltetésre meghirdeti:
nagyatádi autóbusz-pályaudvaron lévő:

— külön bejárattal rendelkező, bútorozott, 12 m2-es irodahelyiségét
— utasváróból nyíló 3 m2-es üzlethelyiségét
— nyilvános illemhelyét
— teljesen különálló, kereskedelmi célra alkalmas, 20 m2-es alapterületű irodahelyisé

gét 1992. júl. 1-jétől;

csurgói autóbuszpályaudvaron lévő:

— nyilvános illemhelyét.

csurgói műszaki forgalmi telephelyen lévő:

— műhelyépületét
— Szabad autóbusz-kapacitását különjárati feladatok ellátására!

Meghirdeti:
alkatrészkereskedelmi üzletét:

— TÁTRA, RÁBA, LiAZ, SKODA, IFA tehergépjárművekhez alkatrészek
— mezőgazdasági kisgépek alkatrészei
— nyugati személygépkocsikhoz előmegrendeléssel — Mercedes, BMW, Audi, Ford, 

Volkswagen, Opel, Renault, Peugeot típusú személygépkocsi alkatrészeinek érté
kesítése

Szakműhelyi szerelési tevékenységét:
— műszaki vizsgára való felkészítését
— futó- és karambolos javítást
— diagnosztikai felülvizsgálatot
— környezetvédelmi felülvizsgálatot — várhatóan 1992. július 1 -jétől kihelyezett mű

szaki vizsgáztatással
— alsó, felső gőzborotvás mosás

Várja jelentkezését, önmagáért beszél a VOLÁN, mint márkanév.
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Dr. Seffer Tibor
képviselő

Talán megengedi az olvasó, ha ez 
esetben eltérek a szigorú magázó- 
dástól, hisz Seffer Tiborral régóta is
merjük egymást, férjemnek Csurgón 
osztálytársa volt az általános iskolá
ban, egykorúak vagyunk. Azok szá
mára, akik ismernek bennünket 
hamisan csengene az önözés.

— Hogyan kerültél Nagyatádra ?
Nagyatádon születtem, de Csur

gón nőttem fel. Itt jártam általános 
iskolába, a Csokonai Gimnáziumban 
érettségiztem. Az orvosi egyetemet 
1980-ban végeztem. Dombóváron a 
szülészeten kezdtem a pályát, majd 
behívtak katonának.

Katonaidőmet Hévízen töltöttem, 
ez egy jól sikerült időszak, onnan 
nősültem. Katonaság után Nagyatá
don folytattam a munkát a szülésze
ten, 1984-ben szakvizsgáztam, 
1986-tól dolgozom a körzetemben. 
Manuéla lányom első osztályos.

— A nagyatádi képviselőtestü
letbe az SZDSZ listavezetőjeként 
jutottéiba. A helyhatósági válasz
tásokon az SZDSZ nem szerepelt 
túl jó eredménnyel. Miben látod 
ennek okát?

Nagyatádon úgy érzem nincsen- 
nek hagyományai a liberális gondol
kodásnak. Sokkal inkább megfelel 
az emberek gondolkodásának a je
lenlegi konzervatív pártok, a kor
mánykoalíció pártjainak
eszmevilága, valamint a volt 
MSZMP. Ugyanis hiába aposztrofál
juk az MSZMP-t baloldali pártként, 
az egy konzervatív párt. Remélem a 
nagyatádiak ezen mentalitása vál
tozni fog.

— Miért az SZDSZ?
Világéletemben utáltam a kötelező 

dolgokat, a kötöttséget, és az én esz
mevilágomnak egy liberális párt fel
elt meg. Hogy miért az SZDSZ és 
miért nem a FIDESZ? Egyedül csak 
az életkor döntött. Azóta a FIDESZ 
eltörölte a korhatárt a tagság számá
ra.

— Mint egyetlen SZDSZ-es kép
viselő, hogyan tudod érvényre jut
tatni az említett liberális

HIRDETMÉNY
A Polgármesteri Hivatal értesíti 

a lakosságot, hogy Nagyatád vá
ros közigazgatási területén az 
1992. évi kötelező ebek veszett
ség elleni oltása az alábbi hely
színeken és időpontokban 
történik:

Nagyatád városközpont: 
május 12—13 de. 7.00 — 9.00

du. 14.30 — 15.30
Oltás helye: volt MSZMP ga

rázs (Széchenyi tér)
Bodvlca: május 14-én de. 7.30

— 8.00 ÁFÉSZ italbolt mögött
Kivadár: május 14-én de. 8.30

— 9.00 volt iskola
Henész: május 14-én de. 7.30

— 8.30 volt iskola

onkormanyzati híradó nagyatAo Önkormányzati híradó nagyatad ONKORMANYZATI HÍRADÓ NAGYATÁD OnkormAnyzati híradó nagyatAd

BEMUTATOM KÉPVISELŐTÁRSAIMAT
I SPORTHÍR

gondolkodásmódot, illetve az 
SZDSZ politikai irányvonalát?

Nyilvánvaló egy egyszemélyes 
frakció a 19 fős testületben nem túl 
jelentős erő, viszont meg van a lehe
tőség a lobbizásra, eszmecserére a 
független képviselőkkel, az állás
pontjaink, véleményünk kifejtésére.

Van azonban ennél egy fontosabb 
mozzanat. Az atádi képviselőtestü
letben a képviselők nem frakciók 
szerint szavaznak. Mindig a kérdé
sek fontosságát mérlegelik, és e sze
rint döntenek.

— Orvos vagy és a népjóléti bi
zottság elnöke. Hogyan tudod 
összeegyeztetni a hivatást a kép
viselőielfoglaltsággal.

Valóban, a jelöléskor nem számí
tottam arra, hogy a testületi ülésekre 
való felkészülés, a bizottsági munka 
ennyi időt elvesz.

Azt gondolom, Magyarországon 
kevesen voltak igazából tisztában a 
képviselői munka lényegével. Én 
sokkal kevesebb elfoglaltságra szá
mítottam, hogy úgy mondjam, lazább 
munkát feltételeztem. Kétségtelenül 
nehéz, de ha már vállaltam, megpró
bálom legjobb tudásom szerint vé
gigcsinálni.

— Van-e a nagyatádi SZDSZ 
Szervezetnek, akár Neked, mint 
képviselőnek olyan programod, 
amit a négyéves mandátum alatt 
megkísérelnél megvalósítani?

Egyedül én keveset tudok elérni. 
Megszabja a képviselőtestület mun
káját az általános tőkeszegénység. 
Én azért a jelenleginél gyorsabb vál
tozásokra gondoltam két évvel eze
lőtt. Azt reméltem, hogy a szabad 
választások után gyorsabban meg
élénkül a gazdaság. Még nem is lá
tom a felemelkedés jeleit. Borzasztó 
kiábrándult vagyok. Nem látom a vál
lalkozások támogatását — különö
sen a kis és kezdő vállalkozásokra 
gondolok. Itt van a társada
lombiztosítási díj fizetése, amely 
megterheli a kis falvakban egy fod
rász, egy cipész tevékenységét.

— Orvos vagy és képviselő. Az 
orvost régen is az esetek nagy ré

Simongát: május 14-én de.
8.45—9.15 Szikinger-sarok (gö- 
röndi út)

Ötvöskónyi: május 15-én de. 
7.00 — 10.00 Szolgálati lakás 
(volt iskola)

Tekintettel a veszettség elleni 
védekezés fontosságára, kérjük 
a lakosságot, hogy a tulajdoná
ban lévő minden 3 hónapnál idő
sebb ebet vezessen elő az 
oltásra.

A lakosságra veszélyes — be 
nem oltott — ebek az oltás befe
jezése után kiirtásra kerülnek.

Az oltással egyidejűleg — költ
ségtérítés címén — ebenként 
100, Ft-ot kell fizetni.

szében bizalmasának tekintette a 
betege.

Mint képviselőt megkeresnek, de 
mint orvosnak is sok személyes 
gondját baját elmondják az emberek.

Ez mindig is így volt. A beteg ember 
szereti megosztani a lelki terhét or
vosával. Azt a kiábrándultságot, ami
ről beszéltem, jól lehet érzékelni a 
volt középosztály egészségi állapo
tán. Rengeteget dolgoznak, nem 
tudnak regenerálódni, fizikailag is el
kopnak, idegileg kimerültek. Sok 
esetben látom: még egy kis teher, és 
kész, félő, hogy feladják.

— Az országgyűlésben, de a he
lyi testületekben is magas az or
vos-képviselők száma. Miben 
látod ennek az okát?

Részben az orvosok közismert 
személyek. Részben az emberek a 
szabad választások alkalmával tisz
ta embereket kerestek, akik eddig 
nem politizáltak. Az orvosok általá
ban nem politizáltak, s így el^.-gadha- 
tóvá váltak a helyi közösségek 
számára. Valószínű a következő vá
lasztások után kevesebben fogják 
jelöltetni magukat, mert valóban 
nagy tehertétel, mind a hivatás, mind 
a képviselői munka. A legközelebbi 
választásokon a rátermettség lesz 
döntő, sokkal inkább, mint a jelölt 
politikai múltja, vagy jelene.

— Kialakulhat a prof! helyi poli
tizáló réteg, úgy gondolod?

Igen, úgy érzem a nagyatádi kép
viselőcsoport is profibb, mint amikor 
másfél éve elkezdtük. Ez is egy ta
nulási folyamat. Van olyan ember 
akinek ez kevésbé felel meg, van 
olyan, akinek ez az élete a munkáján 
kívül. Az lenne az igazi, hogy a fiata
lok közül kinevelődne egy olyan 
nemzedék, aki helyi, megyei, or
szággyűlési képviselőként futna be 
karriert.

Amennyiben az előző válaszokban 
kiábrándultnak tűntem, mégis azt 
kell mondanom, hogy bízom a ma
gyar nép tehetségében és nem tu
dom elképzelni, hogy ne tudnánk 
kijutni ebből a helyzetből. Kell, hogy 
kiút legyen, mert sok ember akarja.

Büttnerné Bódy Ágnes

Hirdessen az 
Önkormányzati 

Híradóban!
Kedves Olvasó!
Tisztelt Hirdető!

Hirdetési szándékával forduljon 
a Nagyatádi Önkormányzati Híra
dóhoz.

Hirdetéseit a havonta egy alka
lommal megjelenő lapban négy
zetcentiméterenként (cm2) 1 7 
Ft-os egységáron közzétesszük. 
A hirdetés szövegét — a polgár
mesteri hivatal Nagyatád, Baross 
G. u. 9.1. em. 108. sz. szobájában 
— lehet átadni.

Havi lapzárta minden hónap
10-én.

A szerkesztőség

Kihívás Napja ’92.
Egyre nagyobb lendülettel folyik a má

jus 27-i Challenge Day „Kihívás Napja’ 
nagyatádi sportprogramjának előkészíté
se. A Kanadából indult nemzetközi játék 
célja, hogy felhívja a lakosok figyelmét a 
sportra, a közösségi játékokra, s hogy 
ezen a napon minél többen végezzenek 
legalább egyszer (vagy többször) 15 per
ces, pulzusnövelő mozgást.

Ehhez kínál sokrétű mozgáslehetősé
get a szervező bizottság. A felhívásra be
kapcsolódtak a sportjátékba az óvodák 
és az iskolák, ahol tornával, gimnasztiká
val, és más ötletes, játékos gyakorlatok
kal tesznek eleget a kihívásnak.

Délután a városi sporttelepen és városi 
strandon lehet válogatni a sportolási lehe
tőségek között. Lesz futás (1992 m.) és 
kerékpározás, többszöri indítással. A 
gyermekek ugrálhatnak kötéllel, s célba- 
dobásban is kipróbálhatják ügyességü
ket. A kerékpár lassúsági versenyre is 
bárki jelentkezhet.

A zenés tornán kicsik és nagyok, fiata
lok és idősek egyaránt próbára tehetik 
állóképességüket. Az úszást kedvelők ré
szére az 50 m-es strand egész nap ren
delkezésre áll, és a strandi 
konditeremben igénybe lehet venni az 
erőfejlesztő gépeket. Családi és baráti 
strandröplabda versenyre is sor kerül. Az 
esti sorsoláson Challenge Day feliratos 
pólókat, üdítőt, logikai játékot és még sok 
ajándékot lehet nyerni. Minden ezer 
résztvevő közül egy fő vesz részt a buda
pesti központi sorsoláson.

A budapesti sorsolás szerencsés nyer
tesei között barcelónai út, gépkocsi, vala
mint egyéb komoly ajándékok találnak 
gazdára.

Hívunk és várunk mindenkit, aki tenni 
akar önmagáért és a településért; aki sze
reti a mozgást és a játékos sportolás örö
mét!

Fekete Lajosné

Húsvéti sporthír-csokor.
Az 1991 évi kispályás labdarúgó baj

nokság győztes csapata a Flamingó vett 
részt a Kaposváron megrendezett kispá
lyás csapatok megyei teremtornáján.

A megjelent 8 csapat két négyes cso
portban küzdött a továbbjutásért. A Fla
mingó a 3. helyezést szerezte meg 
vereség nélkül, s a torna legjobb kapusa 
címét Iharosi István nyerte el.

A márciusi gyalogtúrán 9 iskolából 231 - 
en indultak el a 10 és 20 km-es távok 
megtételére. 209-en a 10, 22-en a 
hosszabb távolságot választották, s tet
ték meg kényelmes sétával. Az általános 
iskolás fiúk közül elsőnek Kocsis István 
az 1. sz. Általános Iskola tanulója, a le
ányoknál a kutasi Göncz Diána édesany
jával együtt, míg a felnőtt férfiak 
mezőnyében a Solár Club triatlonistái ér
keztek futva a célba. A 2. sz. Általános 
Iskolából 67-en, az 1. sz. iskolából 57-en, 
a Babay-ból 52-en vettek részt a hóvirág
szedéssel egybekötött túrán. A vidéki is
kolák közül a lábodiak és a taranyiak 
indították a legtöbb tanulót.

Március 15-én három sportesemény

JUDO- verseny 
Nagyatádon!

Területi rangsor verseny színhelye 
lesz április 25-én, szombaton a 2. sz. 
Általános Iskola tornaterme. Az éle
dező szakosztály tevékeny vezetése 
15 dél-dunántúli egyesület fiataljai
nak küldte el invitáló meghívását. Jó 
lehetőség kínálkozik versenyzőink
nek a hazai közönség előtti bemutat
kozásra, a szakvezetésnek pedig a 
reális helyzetkép kialakítására.

A küzdelem 9 órakor veszi kezde
tét, s várhatóan késő délutánig is 
elhúzódik. Az eredményhirdetés 
színvonalát növeli a szép számú kü- 
löndij adományozásának lehetősé
ge, amelyhez a VSE vezetése a 
város gazdálkodó egységeitől kapott 
érdemi segítséget.

Várjuk a versenyre a küzdő sportok 
szerelmeseit, a kedves szülőket, 
hozzátartozókat, s mindazokat, akik 
kellemesen és hasznosan kívánják 
szombatjukat eltölteni.’

Fuisz János 

s

tette színesebbé nemzeti ünnepünket. 
Reggel a városi sportpályán 9 kispályás 
férfi labdarúgó csapat vívta mérkőzéseit, 
köztük szerepelt a menekülttábor fiatalja
iból verbúválódott és a Bakházáról érke
zett lelkes foci-csapat. Az első helyet a 
Flamingó, a másodikat a Herkules, a har
madik helyet a Bakháza csapata érte el.

Délelőtt a Babay J. Általános Iskolában 
egyéni asztalitenisz verseny zajlott le 32 
résztvevővel. A fiúk közül 1. Mester Attila 
1. sz. Ált. Isk., 2. Tislér Zsolt Babay J. Ált. 
Isk., 3 — 4. Szőke Tamás a Babay, Ko
vács Krisztián 2. sz. Isk. Leányoknál 1. 
Balogh Réka Háromfa, 2. Koós Anita Ba
bay, 3. Balogh Anita Háromfa.

7—8. o. fiúk: 1. Rákóczi András 2. sz. 
iskola, 2. Berkics Bálint 2. sz. iskola, 3—4 
Szabó Zsolt 1. sz. Általános Iskola. Mesz- 
larics Norbert 2. iskola.

Leányok: 1. Bencze Bettina, 2. Hor
váth Anett, 3—4. Horváth Klára—Kígyósi 
Jusztina EÍabay J. Ált. Isk. tanulói.

Felnőttek: 1. Bujtás László, 2. Horváth 
Attila. 3. Román Imre — Németh János.

A délutáni Nebulóka Triatlonka is von
zotta a gyermekeket és felnőtteket egya
ránt. A futást, kerékpározást és úszást 
vállaló gyermekek a közönség lelkes buz
dítása mellett nagy igyekezettel rótták a 
métereket, mindhárom sportágban.

A 6—10 évesek korcsoportjában Hor
váth Tamás és Illés Mónika, a 10— 14 
évesek közül Kocsis István (leány induló 
nem volt), a 15—18 évesek korcsoportjá
ban Fisli Edit és Soós Olivér Gábor vég
zett az élen.

A hagyományos városi kispályás labda
rúgó bajnokságba 14 csapat nevezett. A 
tavaszi — őszi fordulóban zajló mérkőzé
seket a városi sporttelep kézilabda pályá
ján játszák a csapatok.

Diáksport
A diákolimpia városkörnyéki tornaver

senyét a 2. sz. Általános Iskolában ren
dezték, amelyre négy iskola 
alsótagozatos tanulói neveztek.

Helyezések:
1.2. sz. Általános Iskola
2. Babay J. Ált. Isk.
3. Háromfai Ált. Isk.
4. 1. sz. Általános Iskola

130.6 pont
129,0 pont
125,4 pont
122.7 pont

A felső tagozatos leányok egyéni ver
senyen vettek részt, valamennyien a 2. sz 
iskola tanulói. A kecses mozgású leányok 
szemetgyönyörködtető versengésében:

1. Vida Gitta; 2. Geck Zsuzsa;
3. Tánczos Petra.
A Babay iskola két meghívásos leány 

kézilabda tornát szervezett. Az elsőn há
rom iskola csapatai küzdöttek. 1. a Ba
bay, 2.1. sz. iskola, 3. a Lábodi Ált. Iskola 
csapata.

A legjobb kapus: Kígyósi Jusztina Ba
bay iskola, a legtöbb gólt lövő játékos: Virt 
Andrea az 1. sz. iskolából.

A második összecsapáson három meg
hívott vidéki iskola és a Babay leány csa
patai mérték össze tudásukat.

1. Pécsi Lepke, 2. Eötvös iskola Csur
gó, 3. Babay iskola, 4. Kadarkút.

A legtechnikásabb játékos: Domonkos 
Bernadett a Babay iskolából.

F. L.-né

Sportműsor
Április 25-én 9.00 óra
Olimpiai futás (5, 10 km.)
Május 1. 9.00 óra — Kispályás labda

rúgás (férfiak, nők) VSE sporttelep
13.00 óra — Évadnyitó úszóverseny — 

Városi Strand.
Május 2. 10.30 óra — Nagyatád II. — 

Nagybajom sedülő megyei labdarúgó 
mérkőzés.

Május 8—9—10. Nagyatád város ama
tőr tenisz bajnoksága — tenisz pályák.

Május 9.10.30 óra Nagyatád — Rákóc
zi I. serdülő megyei labdarúgó mérkőzés.

Május 16. Triatlon megyei diákolimpia.
10.30 óra Nagyatád II. — Szülök ser

dülő megyei labdarúgó mérkőzés.
Május 17. 17.00 óra NVSE. — MÁV 

NTE. NB. III. o. labdarúgó mérkőzés.
Május 23. 9.00 óra Olimpiai Nap — 

kerékpár verseny (20, 50 km.)
10.00 óra Nemzetközi könnyűbúvár 

úszóverseny Városi Strand.
Május 24. 9.00 óra Nemzetközi köny- 

nyűbúvár úszóverseny Városi Strand.
Május 27. 14 00 óra Challenge Day 

„Kihívás Napja’ sportjáték városi sportte
lepen. 14.00 óra Városi Strand.

Városi kispályás labdarúgó bajnokság 
hétfőtől — péntekig 17.00 órától VSE 
sporttelep, naponta.
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Tájékoztató a képviselőtestület
március 31 -ei üléséről

Kedves Olvasó!
Lakossági LYBC rovatunkkal az önkormányzat segítséget kíván nyújtani minden városlakónak, abban, Hogy alaposan 
megismerhesse a képviselotestületneka város helyi viszonyai szabályozására alkotott rendeletéit, valamint a magasabb 
szintűjogszabályokban meghatározott, de helyben végrehajtandó feladatait.
(fyméljüki hogy folyamatos tájékoztatásunkkal segíteni tudjukŐnt abban, hogy a rendkívül változó világunkban és benne 
városunkban könnyebben eligazodjon.

A testület 22 napirendet tárgyalt.’

Az önkormányzat szervezeti és 
működési szabályzatának meg
felelően foglalkozott lejárt határidejű 

határozatra adott jelentéssel, (a ha
tározat a közvilágítás bővítése kér
déskörére vonatkozott), amelyet 
elfogadott.

A testület két ülése közötti időben 
végzett tisztségviselői és hivatali 
munkáról adott beszámoló kereté
ben tájékoztatás hangzott el arról, 
hogy a KÖGÁZ vezetői a városi gáz
vezeték-hálózat továbbépítését ter
vezik a város simongáti-henészi 
városrészéig. A KÖGÁZ a vízfolyá
sok felett átvinné a vezetéket. Az 
előkészítő munka során-1992. ápri
lis 13-án- a KÖGÁZ-zal konkrét tár
gyalásra kerül sor, amelyen tisztázni 
szeretnénk, hogy a KÖGÁZ saját 
pénzügyi forrásából meddig építi ki a 
gerincvezetéket, illetve milyen költ
ségeket vállal a beruházásból.

Ha a tárgyalás eredményes lesz, 
azt követően a polgármesteri hivatal 
megkeresi a közületeket, vállalato
kat, intézményeket és a lakosságot, 
szándékuk bejelentésére, (arra, 
hogy a gázvezeték építőközösség
ben részt kívánnak-e venni). Megfe
lelő számú jelentkező esetén 
kerülne sor az elosztó hálózat ter
veztetésére, majd a kivitelezésére.

Ezt követően a képviselőtestület 
interpellációkat tárgyalt. A város 
képviselői írásban az ülést megelő
zően három interpellációt nyújtottak 
be. Az interpelláló képviselők dr. Ge
rencsér György, Kovács Géza és 
Magyar Károly voltak. Az interpellá
ciókra adott válaszokat a testület 
többségi szavazással fogadta el.

A testület foglalkozott a város álta
lános rendezési terve felülvizsgálati 
és módosítási programjának megál
lapításával. Ezzel az anyaggal a vá
ros képét, további fejlődési irányait 
kijelölő, a város minden lakóját érintő 
témakört tárgyalt. Fontossága miatt 
a tervi elképzelésekről, a korábbi 
rendezési tervtől való eltérésről e hír
adó egy későbbi számában külön 
tájékoztatást adunk.

A képviselőtestületi tagok tárgyal
ták a kórház tervezett szervezeti és 
működési rendjéről szóló előterjesz
tést. A tárgyalás során az előterjesz
tésben megfogalmazottakon túl 
számos észrevétel és vélemény 
hangzott el. A rendkívül hosszú és 
élénk vita után a testület úgy döntött, 
hogy a kórház szervezeti és műkö
dési rendjére készített előterjesztést 
nem fogadja el, s a város legna
gyobb intézménye működési és 
szervezeti rendjére vonatkozó el
képzeléseket az áprilisi ülésén ismé
telten tárgyalja. Egyben utasította a 
kórház orvosigazgatóját, hogy a 
márciusi ülésén elhangzott javasla
tokat mérlegelve dolgozza át a kór

ház szervezetére, működésére vo
natkozó elképzeléseket, s így terjesz- 
sze az áprilisi testületi ülésre.

Ezután a képviselők meghallgatták 
dr. Gábriel János vezető ügyész tá
jékoztatóját Nagyatád város törvé
nyessége helyzetéről.

Tájékoztatóját egyhangú szava
zással elfogadták. A vezető ügyész 
megállapította, hogy a város törvé
nyességi helyzete — hasonlóan az 
országos adatokhoz — évröl-évre 
romlik. A bűnözés növekszik, amely
nek objektív társadalmi és gazdasági 
okai is vannak. A vezető ügyész a 
megelőző tevékenység jelentőségét 
hangsúlyozta. Ezen belül is legfonto
sabbnak a vagyonvédelem fejleszté- 
sét. E megállapításokat 
megalapozza az is, hogy a városban 
az összes ismertté vált bűncselek
mény 70%-át teszik ki a vagyon elle
ni cselekmények.

A képviselőtestület ezt követően 
kiegészítette a temetők rendjéről 
szóló, 1985-ben hozott és 1986-ban 
módosított rendeletet. A kiegészített 
rendelet szövegét és rendelkezéseit 
e híradóban közzétesszük. Fontos 
tudni, hogy a sírhelymegváltás díjai 
1992. április 1-től emelkedtek; a rá- 
temetésre csak a rendeletben foglalt 
feltételek fennállása esetén van le
hetőség.

Rendeletet alkotott a vágóhíd és a 
hatósági húsbolt tevékenységé
ről is.

Az önkormányzati rendelet a vágó
hídi állatvágásokkal kapcsolatos te
vékenységre, a vágóhíd 
üzemelésére, a kényszervágott álla
tok termelő részére történő elszámo
lásra, valamint a kényszervágásból 
származó hús (termék) kezelési, tá
rolási és értékesítési szabályait tar
talmazza. A rendeletet a 
képviselőtestület egyhangú szava
zással alkotta meg.

A képviselőtestület módosította a 
helyi képviselők, bizottsági tagok, ta
nácsnokok átalányáról, költségtérí
téséről és juttatásáról szóló 2/1991. 
(I. 25.) számú önkormányzati rende
letet. Á képviselők havi költségtéríté
sét — mivel 1992-ben a személyi 
jövedelemadó jogszabályok változá
sa miatt a költségtérítés után szemé
lyi jövedelemadót kell fizetni — az
1991. évi 3000 Ft-os havi mértékről 
8000 Ft-os havi mértékre emelte fel. 
A rendeletet a képviselők többségi 
szavazással fogadták el.

Továbbra is él az a szabály, hogy 
a képviselők a költségtérítést belátá
suk szerint veszik fel. Az ülésen több 
képviselő jelezte, hogy a költségtérí
tését alapítványi célokra kívánja for
dítani.

A testület februári ülésén az önkor
mányzat Kultúrális és Sport Bizottsá
gába elnöknek megválasztotta dr. 
Herr Gyula képviselőt, és a bizottság 

tagjának megválasztotta Simon Ist
ván képviselőt.

E márciusi testületi ülésen a kép
viselők a bizottságba képviselő
testületi tagként megválasztották 

Gara Istvánt, nem képviselőtestületi 
tagként pedig dr. Geckné Gábor Ju- 
ditot és Deák Zoltánt.

így a bizottság teljes létszámúvá 
vált, amely elkezdheti működését. A 
képviselőtestület sokszor (1990-ben 
és 1991-ben is) foglalkozott a Költ
ségvetési Üzem, majd átalakítását 
követően a Városgazdálkodási In
tézmény privatizációjával. Az eddig 
elvégzett átalakítási munka soron 
következő fázisként, többségi sza
vazással a hozott döntéssel a képvi
selők egyetértettek azzal, hogy a 
városi (Zrínyi utcai) strand 1992-ben 
a Városgazdálkodási Intézmény 
üzemeltetésében működjön, továb
bá egyetértettek azzal is, hogy a 
strand mellett létesüljön ideiglene
sen kemping. Az intézmény kezde
ményezte, hogy a Zrínyi utcai nagy 
strand olcsóbb üzemeltetése érde
kében a hideg víz bázis megtermelé
sére létesüljön egy fúrt kút. A testület 
az önálló vízbázis létesítésével nem 
értett egyet.

Hozzájárult a kivadári strand bér
leti üzemeltetéséhez. Az önkor
mányzat vagyonhasznosítási 

rendelete alapján a kivadári strand 5 
évre bérbe adható, a rendelet előírá
sainak betartása mellett.

A testület ugyanakkor kikötötte, 
hogy a bérbeadás a fiatalok nyári 
úszásoktatását nem zavarhatja, a le
endő bérlőnek annak feltételeit bizto
sítania kell. A temetők fenntartását 
— 1992-ben és mindaddig, amíg a 
temetkezési feladatkör komplex mó
don külön program alapján nem lesz 
kidolgozva —, az intézmény végzi. 
Ugyancsak az intézmény feladata,- 
a lakásgazdálkodásról szóló törvény 
megjelenéséig, illetve azt követően 
az önkormányzati rendelet megalko
tásáig,- a házkezelési tevékenység 
végzése is. 1992-ben a Városgaz
dálkodási Intézmény üzemelteti a 
Széchenyi téri virágboltot úgy, hogy 
éves tevékenysége során legalább 
400 ezer Ft eredményt kell elérni. 
Egyetértett a képviselőtestület a 
Széchenyi tér 19-20. szám alatti in
gatlanok fűtésének intézményen kí
vül más szervezettel történő 
megoldásával. A város 1992. évi 
költségvetése elfogadásakor febru
árban a képviselők úgy döntöttek, 
hogy az 1992. évi intézményi felújí
tásokat, az arra fordítható források 
nagyságát és a tételes feladatokat a 
márciusi ülésen határozzák meg. A 
költségvetési rendelet elfogadását 
követően intenzív önkormányzati bi
zottsági előkészítő munka folyt, 
amely során a bizottságok valameny- 
nyi felújítási igényt tárgyalták,' és vé
leményezték. Az alapos előkészítést 

-

követően, mint minden költségvetési 
kérdés, élénk vitát váltott ki.

Ennek eredményeként a testület 
23 millió 782 ezer Ft-os felújítási el
őirányzatról döntött. 16 felújítási fel
adatot fogadott el, amelyben 
intézményi felújítások, valamint 
utak-, járdák helyreállítási,- javítási 
munkái is szerepelnek.

A Csurgói Faktor Szociális Foglal
koztatónak a Széchenyi téren 
foglalkoztató egysége működött.

A helyiségek kialakítását 1987-ben 
bérbeszámítási igénnyel a foglalkoz
tató végezte el. A helyiségek a vá
ros tulajdonát képezik. Ma a 
helyiségek üresek, foglalkoztatás és 
munka bennük nem folyik.

További hasznosíthatóságuk érde
kében a testület egyetértett azzal, 
hogy a Faktorral közösen, a helyisé
geket hirdessük meg. Hozzájárult 
ahhoz is, hogy a helyiségekre jelent
kező új használóval a Faktor 1997- 
ig, ameddig bérbeszámítása lejár — 
bérleti szerződést köthessen.

(Nem zárultak le még az önkor
mányzati tulajdonba-adás kérdései).

Természetvédelmi területeink, a 
Dózsa György utcai — védett gesz
tenyesor, a Széchenyi téri park, az 
Atád Áruház mögötti, a városháza 
melletti védett facsoportok miatt a 
városháza ingatlanának tulajdonba 
adására ezideig nem került sor. A 
testület az Országos Termé
szetvédelmi Hivatal által közölt felté
teleket vállalta, így a 
vagyonátadásra sor kerülhet.

Az önkormányzat véleményt nyil
vánított az Ásványolajforgalmi Válla
lat átalakulása során belterületi föld 
vagyonmérlegben szereplő értékére 
is. A vagyonmérlegben szereplő

1. 538. 000 Ft-os értéket, amely 
2563m2 földterületre vonatkozik, el
fogadta.

Döntés született a Lakásügyi Tár
sadalmi Bizottsági tagok sze
mélyéről. Több bizottsági tag 

lemondott megbízatásáról.
Helyettük az önkormányzat lakás

ügyi rendeletében foglalt előírások 
betartásával a testület megbízta Ba
ranyai Nándornét, Bácsainé Kiniarz 
Juditot és Karászi Mihályt bizottsági 
tagi feladatokkal.

A képviselőtestület módosította a 
polgármesteri hivatal munkaügyi 
szabályzatának üzemi étkezésre vo
natkozó szabályait is, 1992. április 
1-i hatállyal.

A hivatal dolgozói részére havonta 
1200 Ft értékű étkezési utalvány biz
tosítható.

Döntöttek az üdülőterületen egy te
lek eladásáról.

A vevő ifj. Papp Zoltán, az ingatlan 
eladási ára 220 Ft/m2-enként. Az in
gatlan 490 m2 alapterületű.

Élénk vitát követően többségi dön
téssel jóváhagyta a Nagyatádi Gép
ipari Vállalat szakmunkás

képző tanműhelyéhez benyújtott 
céltámogatási pályázatot. Amennyi
ben a céltámogatásban igényelt 4 
millió 790 ezer Ft-os támogatást az 
önkormányzat megkapja, a vasipari 
tanulók gyakorlati képzését a város 
biztosítja. A gyakorlati képzést a vá
ros akkor tudja folytatni, ha a céltá- 
mogatásban igényelt pénzt 
megkapja, és feltétel nincs, hogy a 
tanműhely tulajdonjoga az önkor
mányzat javára bejegyezhető le
gyen. A képviselőtestület 1992. 
januári ülésén foglalkozott a város 
távfűtési gondjaival, valamint az 
energia racionalizálás kérdéseivel. A 
HESCO-val (amerikai energiaszol
gáltató vállalat) ezért tárgyalások 
folytak. A HESCO cég elvégezné a 
távfűtésre, közvilágításra, a teljes vá
rosi, intézményi energiaellátásra vo
natkozó fejlesztéseket oly módon, 
hogy fejlesztései visszatérülését, 
energiamegtakarításaink fedeznék. 
Tehát a fejlesztési munkát ö végezné 
el, mi pedig az energiamegtakarítási 
költségek szerint fizetnénk. Az első 5 
évben a HESCO-é lenne az energia
megtakarítás 90%-a, a második 5 év
ben az 50%-a. Beépített 
berendezéseit 10 év lejárta után esz
mei értéken átadná.

A testület a HESCO-val történt tár
gyalások során kiegészített el
őzetes fejlesztési szerződés 

aláírásával egyetértett.
A mezőgazdasági kistermelők te

vékenységét elősegítő, azt szakmai 
tanácsokkal kiszolgáló alapítvány jött 
létre Nagyatádon.

Az alapítvány neve: Farmerért. A 
képviselőtestület csatlakozott az ala
pítványhoz, s részére 1000 Ft alapít
ványi pénzt adott át.

Hoffmanné dr. Németh Ildikó 
jegyző

Az 1992. április 21-1 képvise
lőtestületi ülés tervezett napi
rendjei:

— Az 1991. évi költségvetés végre
hajtásától szóló önkormányzati ren
delet megalkotása;

— Az 1991. évi intézményi pénz
ügyi ellenőrzések tapasztalatai, az
1992. évi intézményi pénzügyi ellen
őrzési terv jóváhagyása;

— Az 1992. évi költségvetésről 
szóló 7/1992. (II. 25.) számú rendelet 
módosítása;

— A kórház tervezett szervezeti és 
működési rendje.

A Polgármesteri Hivatal 
ügyfélfogadási rendje

Hétfő 
Kedd 
Szerda 
Csütörtök 
Péntek

12.30 ótától 16 óráig 
ügyfélfogadás nincs

7.30 órától
12.30 órától
7.30 órától

16 óráig
16 óráig
12 óráig

Polgármester:
minden hónap első hétfőjén

13 órától 16 óráig
minden hónap harmadik hétfőjén

13 órától 16 óráig

Alpolgármester:
minden hónap második hétfőjén

14 órától 16 óráig

Jegyző:
minden hét szerdáján

7.30 órától 12 óráig
13.00 órától 16 óráig

Felelete »zerfceeztő:
Dr. Horváth Ferenc, Hu boy Sándor ée 

Nagybocskai Tárnáé

FeWáte kiadd: 
Varga Vince

KéwOt
Nagyatádi Nyomda Kft. taemáben

FeJetőavewtó: 
Takács Ferenc Ogyv. tg.

22 1972 NNy. Kit



I|. évfolyam 1992. május Szerkeszti: Dr. Horváth Ferenc, Hubay Sándor és Nagybocskai Tamás > Díjtalan

PONTARLIER

Durgó Tibor felvételei

Nem tartom valószínűnek, hogy ha 
az előbbi nevet itt Nagyatádon egy 
évvel korábban halljuk, vagy olvas
suk, különösebben ismerősnek tűnt 
volna sokunk számára.

Azóta már tudjuk, hogy Pontarlier 
egy francia kisváros alig pár kilomé
terre a svájci határtól, ami ugyan ön
magában még nem jelent sokat, 
azonban arról nevezetes, hogy nya
ranként, az elmúlt évben immár he
tedik alkalommal, különböző 
országok zenészei gyűlnek össze e 
kisvárosban, hogy ún. nyári Akadé
mia keretében — amelyet saját szó
használatunkkal élve általában zenei 
tábor néven nevezünk — néhány 
hétig együtt dolgozzanak és tanulja
nak.

A résztvevőkből időlegesen meg
alakuló együttes a Pontarlier-i Nem
zetközi Szinfónikus Zenekar. 
Szerencsére a zenekarral mi is meg
ismerkedhettünk. Szerencsére, mert 
kivételes és ritka alkalom, hogy egy 
kisváros, mint Nagyatád, külföldi 
szinfónikus zenekart lásson vendé
gül és több hangversenyből álló ma
gyarországi turnét szervezzen 
számára.

A város vezetőinek merész és ál
dozatkész döntése nyomán Nagya
tád vállalja a házigazda megtisztelő 
szerepét és felelősségét. A későbbi
ek azután igazolták azt, milyen kár 
lett volna elszalasztani ezt a lehető
séget. A zenekar Húsvét napján ér
kezett városunkba.

Másnap már nagyon kemény, napi 
8—10 órás próbákkal készültek a kö
zelgő hanversenyre, mivel az együt
tes tagjai a nyár óta most találkoztak 
először és az első fellépés előtt ren
delkezésre álló rövid felkészülési idő 
rendkívül nagy felelősséget jelentett

karmesternek, zenekari tagnak 
egyaránt.

A zenekar látogatása termé
szetesen nem minden előzmény nél
küli. Az elmúlt év nyarán iskolánk 
szervezésében és vezetésével 12 
magyar zenész fiatal vett részt a pon- 
tarlier-i Akadémián. Közöttük zeneis
kolánk akkori, valamint már zenei 
pályán továbbtanuló növendékei is. 
A látogatás e részvétel viszonzása
ként történt.

Az Európa Közösség támogatásá
val működő zenekar 1985-ben ala
kult. Megfelelő részvételi díj 
ellenében bárhonnan jelentkezhet
nek zenészek zenekari tagként, illet
ve karmesterek is, mivel a nyári 
Akadémián egyben karmesterkép
zés is folyik. Ezen kívül, évenként 
más országból, vendégként is fogad
nak résztvevőket zenekarukba, térí
tés nélkül. Ettől az évtől kezdve 
pedig viszontlátogatják azokat az or
szágokat, ahonnan a vendégek ér
keztek. így az első viszontlátogatás 
Magyarországnak, ezen belül is Na
gyatádnak szólt.

A zenekar alapítója, művészeti ve
zetője és igazgatója, a Svájcban élő 
hegedűművész és karmester Ernst 
Schelle a próbák egyik szünetében 
kérdésem nyomán beszélt a zenekar 
tevékenységéről és céljáról, amely 
szerint alapvető céljuk az európai 
kapcsolatok fejlesztése, más népek 
kultúrájának megismerése azért, 
hogy tanuljanak egymástól és ezek 
a találkozások a zeneművészet 
egyetemes, összetartó erejére épülő 
politikamentes találkozások legye
nek az egyes népek zenészei között.

A bemutató hangversenyre a zsú
folásig megtelt Művelődési Ház 
nagyteremében került sor, amelyik 

óriási sikert aratott. Úgy gondolom, 
aligha akadt olyan ember, aki igazi 
zenei élmény nélkül távozott a hang
versenyről.

Meggyőződésem, hogy a művé
szet értése, szeretete és élvezete ott 
kezdődik, hogy esetleges fenntartá
saimat és előítéleteimet levetkőzve 
elolvasok egy könyvet, megtekintek 
egy kiállítást és elmegyek egy hang
versenyre. A többiről már az olva
sott, látott vagy hallott művek 
gondoskodnak. Érdemes megtenni 
ezeket az első lépéseket azért, hogy 
a művészet az ember egész életét 
gazdagító élmény legyen.

A hozzá való elfogulatlan közele
désre elsősorban a gyerekek, a fia
talok képesek akkor, ha igazi 
értékeket kínálunk számukra és a 
művészettel, így a zenével történő 
találkozásukat ünnepnappá tesszük 
számukra.

Ezért is tartom kivételes jelentősé
gűnek a pontarlier-i zenekar nagya
tádi hangversenyét, mert nagyon 
ritkán adódik, hogy egy ilyen nagy és 
kiváló kvalitású együttest a helyi kö
zönség élőben is hallhasson.

Nagyatád művészetpártoló város. 
A képzőművészet és zene területén 
jelentős tevékenységet fejt ki és en
nek megfelelő eredményeket ér el.

Úgy tűnik, hogy éppen az utóbbi 
években kezdődött el egy olyan fo
lyamat, amelyik a sokszor egymás
sal párhuzamosan futó 
erőfeszítéseket és eredményeket 
igyekszik koncertrálni, és különbö
ző, többek között külföldi kapcsola
tok révén saját boldogulása 
érdekében felhasználni.

E kapcsolatokban mindig két elvá
laszthatatlan elemet látok, amelyek 
között bármelyikkel kapcsolatos pri- 
oritástteljesen értelmetlen felállítani. 
A praktikus, gazdasági racionalitás 
mellett mindig jelen van az a humán 
szféra, ami mindenfajta emberi meg
nyilatkozásnak velejárója és a szinte 
mindent meghatározó emberi kap
csolatok minőségét jelenti. A kulturá
lis kapcsolatok azért, hogy egymást 
megismerve megtanuljuk egymástól 
azt, amit a másik jobban tud. A fran
cia zenekar egyhetes magyarorszá
gi tartózkodása végén, különösen az 
utolsó hangverseny színhelyén tu
datosult bennem, hogy ezek az em
berek, akik saját költségeiket 
fedezve egy elképzeléstől vezetve 
eljöttek hozzánk kapcsolatot terem
teni velünk, hogy művészetüket ve
lünk megosszák, tulajdonképpen 
egyfajta küldetést, missziót teljesíte
nek, amelyik mennyire közel áll saját 
törekvéseinkhez és csak ki kell nyúj
tani a kezünket.

Remélem, hogy a Pontarlier-i 
Nemzetközi Szinfónikus Zenekart 
egyszer ismételten üdvözölhetjük 
Nagyatádon és ez az első látogatás 
egy újabb, a zenén kívüli, szélesebb 
körű kapcsolatot jelent városunknak.

Kenedi Tibor 
igazgató

Tavasz van
Virágzik a város

Foto Durgó Tibor

A fűz kezdte március elején. 
Kicsi sárga barkáiból aranyszínű 
virágport hordott a szél. Sárgán 
virágzott az aranyvessző bokra 
is és a még kaszálatlan gyepből 
ezerszámra dugta ki sárga bor
zas fejecskéjét a pitypang.

Nagyatádon a március sárga.

Azután lassan zöldre vált a fűz, 
és elhullott az aranyvessző virá
ga. A pitypangok pelyhes fejét 
levágták a szorgos kaszások.

Ahogy melegszik az idő és rö
vidülnek az éjszakák, a város 
sárgából lassan rózsaszínbe öl
tözik.

A dísz-szilvák duzzadt rügyei 
egy reggelre megpattannak és 
rózsaszínű csipkébe borítják az 
utcákat. Kivirulnak a rózsaszín li
liomfák éstamariszkuszok. Lilás- 
rózsaszín a parkban a júdásfa 
virága és az orgona. Az útmenti 
borbolyasövények friss piros le
velei még fokozzák a színhatást.

Áprilisban rózsaszínű a város.

Mire elérkezik a május, a rózsa
szín virágok lassan elhervadnak, 
a friss piros levelek bordóvá vál
nak, de bontogatja fehér pama
csait a spirea és a tűztövis fehér 
virágernyői is kinyílnak. Nagya
tád igazi májusi hangulatát azon
ban a vadgesztenyék fehér 
gyertyái adják.

A május fehér.

1964-ben hallottam először 
Nagyatádról. Azt mesélték, hogy 
a poros-sáros utak, gazos árkok 
mentén évente tövig vágott aká
cok és zöldjuharok kókadoznak a 
nyári hőségben.

Azóta szorgos kertészek keze 
nyomán a város átalakult.

Minden tavasszal kivirágzik. 
Sárga, rózsaszín, fehér...

Azt hiszem, évről-évre szebb.

Horváth Valéria 
erdőmérnök
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100 év építészete
A Református templom

Kedves és szeretett városunkban immáron 52 esztendeje áll a 
Református templom. Megépülésének hosszú előzménye van, 
amelyről az Alapkő Okmány híven tanúskodik, de tudják ezt azok a 
régi emberek is, akik még közöttünk élnek.

A 3000 pengőt érő templomtelket Nagyatád község adományozta. 
(Akkor még község volt.) A templom elhelyezését 1939. május 11 -én 
állapította meg a gyülekezet Presbitériuma. Az építés 1939. június 
19-én, hétfőn reggel kezdődött meg, az alapkőletétel július 2-án volt.

Az építkezés vezetését Vogronics Jenő nagyatádi építőmester 
díjtalanul vállalta.

A templom Szeghalmi Bálint építészmérnök tervei alapján készült. 
Tudni kell, hogy ő Kós Károly híres polihisztor tanítványa volt. Ennek 
köszönhető, hogy az épület az erdélyi templomépítészet stílusjegyeit 
hordozza magán; különösen érzékelhető ez a torony elhelyezésé
ben, bástyaként áll egybefonódva az egész építménnyel.

1945-ben Nagypéntekre virradólag a visszavonuló német csapatok 
felrobbantották a tornyot, hiába próbálta menteni tőlük Kenéz Sándor 
akkori lelkipásztor.

A háború után a gyülekezet mindent újjáépített, hogy a templom 
falai között sok szomjazó lélek megtalálhassa Isten Igéjének tiszta 
forrását és lehessen Istenét, hazáját és egyházát hűségesen szolgá
ló igaz magyarrá.

Cseke László 
lekipásztor

Vállalkozói Alközpont Nagyatádon
N Magyar Vállalkozásfejlesztési 

Alapítvány pályázatot hirdetett olyan 
regionális vállalkozói központok lét
rehozására, melyek a PHARE prog
ram révén rendelkezésre álló 
erőforrásokat hatékonyan működtet
ni iudják a térség gazdasági fejlődé
se érdekében.

A Somogy megyei Vállalkozói Köz
pont kialakítására benyújtott pályá
zatot harminc pályázó közül a 
legjobb hat közé sorolták, így megte
remtődött a lehetőség: Somogy me
gye részt vehet az EGK országok 
által támogatott gazdaságélénkítő 
program végrehajtásában.

A pályázat elnyerésével egyidő- 
ben a Somogy megyei Közgyűlés 
Vállalkozói Alapítványt hozott létre, 
amelynek célja a Vállalkozói központ 
működésének és tevékenységének 
támogatása és az ehhez szükséges 
anyagi alapok megteremtése. A mű
ködéshez szükséges forrásoldal az 
alapítvány alapító vagyonából, az 
alapítványt támogatók felajánlásai
ból, a magyar Vállalkozásfejlesztési 
Alapítvány támogatásából, valamint 
a PHARE program keretében kapott 
támnogatás összegéből tevődik 
össze.

Az alapítvány négyes stratégiai 
célt tűzött maga elé: mindenekelőtt 
segíteni kívánja a már meglévő 
vállalkozások gazdasági növeke

Szülők és dolgozók az óvodáért
A nehéz gazdasági helyzet nem kíméli az óvodákat sem. A gyerekekért érzett 

felelősség ösztönzött bennünket, szülőket és az itt dolgozókat, hogy környezetünket 
esztétikusabbá tegyük és a megfelelő mozgásigényhez, kreativitáshoz szükséges 
eszközöket biztosítsuk A Szabadság parki részegység a bölcsődei épületbe költözött 
A költöztetést a Cérnagyár vállalta, ingyen Az óvodai környezet kialakításának igénye 
egyaránt felvetődött az érintettekben. A rideg színű keretek átfestéséhez szükséges 
festéket a szülők hozták, és szívesen dolgoztak a most még részben kész udvari 
építményeken A gyerekek biztonsága érdekében szívesen láttak neki a kerítés 
építésének, a kapu hegesztésének A veteményes kert kialakítása is közös munka 
eredménye, mint ahogy a szépen kialakított bodvicai udvar is a társadalmi összefogás 
szép példája A felajánlott faanyagból ügyesen alakították ki a nagyméretű vonatot A 
tettvágytól hajtott óvónők megtalálták a lehetőséget az ingyen készített barbieház, a 
terepasztal megvalósításához Az egységekben a nyári festést és a kisebb karbantar
tásokat is a dolgozók vállalták A henészi részegységben a téli tüzelő szállítását, 
felfürészelését oldották meg A szülők által szervezett óvodai rendezvények pénzbe
vételét a gyermeknapi kirándulás finanszírozására fordítjuk. Ezzel a lelkes összefo
gással megpróbáljuk e nehéz gazdasági helyzetet átmenteni. Fehér Miklósné 

óvodavezető

dését, a kisvállalkozások ösztön
zését, a vállalkozásokban résztve
vők oktatását és képzését, 
valamint a privatizációs folyama
tokban történő aktív részvételt.

F stratégiai célok elérése érdeké
ben megfelelő eszközrendszer kiala
kítása van folyamatban, amely nem 
csak technikai elemekből áll, hanem 
szakmai konzultáns és tanácsadó 
hálózat kialakítását is tartalmazza.

A program a gazdaság öt fő terüle
tét érinti, úgy mint az idegenforgal
mat, a mezőgazdaságot é s 
agráripart, az oktatást, az infras- 
tuktúrát, valamint egyéb gazdasági 
ágakat (ipar, kereskedelem).

N célként megjelölt feladatok vég
rehajtására a Vállalkozói Központ al
központhálózatot hozott létre, azt is 
szem előtt tartva, hogy az alközpon
tok a hozzájuk tartozó települések és 
földrajzi adottságok sajátos elemzé
sén, a lehetőségek felmutatásán ke
resztül járuljanak hozzá a 
települések népességeltartó ké
pességének javulásához. Az alköz
pontokat befogadó városok: Barcs, 
Balatonföldvár, Marcali, Tab, Csur
gó, Nagyatád.

A Nagyatádi Vállalkozói Alköz
ponthoz tartozó települések: Görge
teg, Rinyaszentkirály, Háromfa, 
Bakháza, Tarany, Kutas, Beleg, Kis
bajom, Szabás, Lábod, Nagykorpád, 

Rinyabesenyő, Segesd, Somogy- 
szob, Bolhás. A befogadó városok 
polgármesterei alapítványi alkurató- 
riumokat hoztak létre. Az alkuratóri- 
umok feladata az alközpontok 
tevékenységének segítése, a Vállal
kozói Központ által meghatározott 
feladatok végrehajtásának ellenőr
zése, az alközpontok üzleti terveinek 
elkészítésében való aktív részvétel.

Az alközpont a városházán kezdte 
meg működését.Megkezdődött az 
alközpontvezetők folyamatos felké
szítése. Ennek első állomása Bala- 
tonföldváron volt, ahol dán 
tanácsadó cégek képviselői adtak 
hasznos útmutatókat, majd a számí
tógépes információs hálózat kiépíté
sének elméleti és gyakorlatiielemeit 
sajátítják el. A számítógéphálózat le
hetőséget teremt a térség teljes gaz
dasági adattárának elkészítésére és 
— elemzésére. A rendszeren ke
resztül elérhetővé válnak az orszá
gos és a külföldi információs 
bázisok, és folyamatos kommuniká
ciót tesz lehetővé a vállakozók szá
mára.

Az alközponthálózat teljes kiépíté
sével megkezdődhet a program 
tényleges végrehajtása. Megvaló
sulhatnak mindazok a célok, ame
lyek a megye és ezzel egyidejűleg 
Nagyatád és térsége gazdasági fel
emelkedését ily módon is szogálják.

Szőke János
alközpont-vezető

A földgáz fűtőértéke
A mérési eredmények alapján a 

szolgáltatott földgáz fűtöértékei, két
havi átlag alapján:

január — február hónap
32,0 MJ/m3
február — március hónap
31,7 MJ/m3 
március — április hónap
31,7 MJ/m5

A háztartási célú földgáz díja: 0,23 
Ft/MJ

A fűtőértékről folyamatosan adunk 
tájékoztatást a Híradó hasábjábjain.

HÍREK
4 ezres digitális elekronikus távbe

szélő-központ telepítését tervezi Na
gyatádon a T ávközlési Vállalat 1993. 
december 31-ig. A majd világbanki 
hitellel zajló fejlesztés azt is lehetővé 
teszi szükség szerint, hogy további 
2000-es új távbeszélő-állomás be
kapcsolására nyílik lehetőség.

• * *

Április 4—9-ig színes-rajzos ren
dezvénysorozat tette ünnepélyessé, 
egyben emlékezetessé a Bárdos La
jos Általános Iskola névadóját.

• • •

1992. április 25-én Kaposváron 
rendezték meg a TIT Hermán Ottó 
országos általános iskolai biológiai 
verseny megyei fordulóját. A megyé
ből az a 20 legjobb tanuló vett részt 
a versenyen, akik az iskolai forduló
ból győztesen kerültek ki. A gyere
keknek 5 feladatcsoportból, az 
egyes feladatcsoportokon belül 10— 
15 feladatból álló tesztlapot kellett 
megoldani, hogy eldőljön: ki képvise
li megyénket az országos versenyen 
Kisújszálláson. A versenyt Borsi Pé
ter, a nagyatádi Babay József Általá

A szakmai- és közönség sikert aratott mű és amatőr alkotója, Wagner Ferencné

A pályázat feltételei:

A munkaviszony határozatlan időre létesül.

Bérezés: az 1992. évi XXIII. tv. alapján, megegyezés szerint.

Lakást nem tudunk biztosítani.

Részletes információt Varga Vince polgármester ad.

magyar állampolgárság,
büntetlen előélet,
közgazdaságtudományi egyetemi vagy pénzügyi-számviteli 
főiskolai végzettség.

Pályázati felhívás

Foto Durgó Tibor

Nagyatád Város Polgármestere pályázatot hir
det a Nagyatádi Városi Polgármesteri Hivatal 
Közgazdasági Irodáján lévő állás betöltésére

A pályázat elbírálásakor előnyben részesül az a pályázó, aki 
állami vagy önkormányzati költségvetési szervnél szerzett gya
korlattal rendelkezik.

Az állás betöltésére vonatkozó pályázathoz csatolni kell:
— erkölcsi bizonyítványt, diploma másolatot, önéletrajzot, eddi

gi szakmai életútja leírását.

A pályázatokat 1992. június 22-ig lehet benyújtani Nagyatád 
Város Polgármesterénél.

nos Iskola 8. osztályos tanulója nyer
te meg.

Sajnos a versenyen a tanulók sem
miféle elismerésben (könyv, oklevél) 
nem részesültek, pedig a felkészü
lésbe nagyon sok energiát és mun
kát fektettek.

Fülöp Lujza nevelő
* * *

Ötvöskónyiban a vasúti megálló
helynél, a vasútvonal villamosítása 
miatt, a vezetékek védelmére un. 
magasságkorlátozó kaput létesítet
tek; átadására áprilisban került sor.

* * *

A Babay József Általános Iskola 
gyermek tűzoltói a Városi Tűzoltópa- 
rancsnokság irányításával és Bállá 
Gyula tanár vezetésével Gödöllőn 
országos tűzoltóversenyen vettek 
részt, amelyen 40 csapatból a 10. 
helyezést érték el.

• * *

Közmegelégedésre zajlott a lomta
lanítási akció, amelyet az ősszel 
megismétel majd a Polgármestei Hi
vatal.
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A fagy sem akadály...

Foto: Durgó Tibor

Napos kerti pádon beszélgetünk a 
Gyógyfürdő 25 m-es strandmeden
céje mellett. Késő délután van, de 
még nem simult ki a víztükör. A kö
telek között kitartóan, versenyre ké
szülve, mutatós bukófordulókkal 
róják a hosszakat; odébb, tán munka 
utáni lazító, levezető úszás lehet a 
program.

Szóval szép az idő, pedig amikor a 
fiatalember először feltűnt a meden
ce szélén, jégcsap lógott alá az ere
szen, az úszószemüveg a partra 
fagyott. A párapaplantól rejtve is 
hallhatók voltak a vezényszavak, az 
intelmek, a szakmai tanácsok. Fel
tűnt, milyen türelemmel, minden 
megalázást kerülve segít, ha kell víz- 
beszállva a picinyeknek. A most 24 
éves Horváth Gyula, jókötésű test
nevelési egyetemista, három éve 
úszómesterként kezdte. A Művelő
dési Ház berkein belül végezte az 
úszásoktatást; majd a Solar Club
ban a triatlonistákat edzette.

A 6—8 fős kisfiú-kislány csoportok 
harminc órában tanulnak meg két 
úszásnemet. Nem ritka közöttük a 
3,5—4 éves lurkó sem. ök az átriu
mos medencében gyakorolnak.

Most mi a program?

MIT JELENT MA MAGYARNAK LENNI?
című pályázat eredménye

Amint azt jeleztük, most közöljük a 
„Mit jelent ma magyarnak lenni?” 
című jeligés pályázat nyerteseinek 
névsorát, és megkezdjük a győztes 
pályázati munkák közlését.

A díjak átadásakor és Gara István 
képviselő értékeléséből is kitűnt, 
hogy a pályázat eredményes volt. 
Úgy gondoljuk, hogy mindez akkor 
válik mindnyájunk számára elfogat- 
hatóvá, ha közre adjuk a nyertes dol
gozatokat, amelyek, hisszük képet 
adnak fiataljaink e témakörben alko
tott véleményéről.

A középiskolai kategória díjazott
jai:

1. díj Kardos Szilárd
Gimnázium 2/b. o.

II. díj Peresztegl Rita
Gimnázium 1/b. o.

Okidéi Mucwi Ágnes
Gimnázium 3/b. o.

Oklevél Dán Livia
Gimnázium 3/b. o.

Az általános iskolai felsőtagozat dí
jazottjai:

Megosztott I. díj.
Kiss Orsolya
2. sz. Ált. Isk. 7/b. o.
Ángyán Norbert
2.sz.  Ált. Isk. 7/a. o.
II. díj Pethes Tamás
Bárdos L. Ált. Isk. 7/c. o.
Könyvjutalmat és oklevelet kapott:
Druzsln Mónika
2.sz. Ált. Isk. 7/a. o.
Oklevél elismerésben részesült:

Egy haladó csoport, heti két alka
lommal egy-egy órában gyakorol. 
Vizsgaidőszak van... Nekem is.

Honnan a vonzódás a sporthoz, 
a vízhez?

Tamás Lajos bácsival keményen 
„ domboztunk"a Művésztelepen, ki
tűnő iskola volt. És hiszem, hogy a 
víz nagyon egészséges a sportolás
hoz, a testneveléshez.

Na és a szeretet, a türelem?
Azt Édesanyámtól örököltem.
Sikerélmény?
Fontosnak tartom a szülőkkel való 

jó kapcsolatot. Aztán szívesen em
lékszem arra a mozgássérült kis
lányra, aki itt tanult meg úszni, majd 
később un. 12 órás úszóversenyt 
nyert.

Tervei?
Szeretnénk a non stop úszásokta

tás itteni bázisát megteremteni. 
Ezért pályázatot is eljuttattunk. Az
tán magam is szeretném a triatlon 
sportág kiteljesedését segíteni.

Nem hagyhattam szó nélkül, hogy 
ehhez kitűnőek városunkban a felté
telek és megköszönhetem, hogy 
mindkét fürdőben készséggel segítik 
munkámat.

Köszönöm a beszélgetést. H. S.

Szász András
2.sz.Ált. Isk. 7/c. o.
Pap Alexandra
2.sz. Ált. Isk. 7/b. o.
Lengyel Tamás
2.sz. Ált. Isk. 7/a. o.
Az általános iskola alsótagozat ka

tegória nyertesei:
Megosztott I. díj
Bacsa Antal
2.sz. Ált Isk. 4/b. o.
Bargha Márk
1. sz. ÁH. Isk. 3/a. o.
III. dij Vass Ágnes Petra
2. sz. Ált. Isk. 3/c. o.
Könyvjutalom és oklevél elisme

résben részesült:
Kálmán Emőke
2.sz. Ált. Isk. 4/c. o.

„KEGYELMI KÉRVÉNY”

Alulírott azzal a tiszteletteljes 
kéréssel fordulok a Felnőttek
hez, hogy bocsássák meg ne
kem azt, hogy nem érzem át a 
nagy ünnepek méltóságát, sú
lyát.

Mentségemül fogadják el 16 
évem tapasztalatlanságát és ta
pasztalatait.

Magyarországon magyarnak 
születni természetes. Ha vá
laszthatnék, újra itt szeretnék 
születni, mert szeretem hazá

CHALLENGE —DAY
— KIHÍVÁS NAPJA

’92!
Több hónapos előkészítő munka 

eredményeként kialakult e nap váro
si programja. Szeretnénk vidám, 
örömteli, sportos nappá formálni má
jus 27-ét, melyen mindenki meg
találná a számára teljesíthető 
mozgásformát. Hívjuk a város fiatal
jait és az idősebb korosztály tagjait 
is a délutáni programokra, ahol nem
csak sportolni lehet, de meg lehet 
tekinteni a 2. sz. iskola leányainak 
bájos tornagyakorlatát, valamint ka
rate, cselgáncs és a nagykanizsai 
Európa-bajnoki helyezett sportakro- 
batika csoport bemutatóját is.

PROGRAM:
Délelőtt:
Óvodákban, iskolákban zenés 

gimnasztika, sportvetélkedők, szü
lök—gyermekek tornája.

Délután: Városi Sporttelep
14 OO-tól folyamatosan hétpróbások 

vetélkedője (súlyzózás, fekvőtámasz, 
ugrókötelezés stb.)

15.30 1992 m futás
16.00 zenés tornabemutató
16.30 második futás
17.00 zenés torna mindenkinek
17 20 karate bemutató
18 00 harmadik futás
18.30 kerékpáros lassúsági „verseny"
19.00 cselgáncs bemutató
19.20 sportakrobatika bemutató 
20.00 sorsolás

Városi Strand
8.00 úszás folyamatosan egész nap 

(15perc)
14 00 konditermi erőpróba — strand 

röplabda (folyamatos nevezéssel)
15.00 kerékpár-kör (Ötvöskónyi és 

vissza)
17.00 második kerékpár kor
18 00 a városi Sporttelepen zajlanak az 

események.

mat, az anyanyelvemet, kedvvel 
tanultam mindig történelmünket. 
Mennyi tudóst, művészt, hőst te
remtett ez a kis ország!

/. István, az államalapító! Min
dent elolvastam róla, de valakik 
gondosan eltitkolták, hogy 
Szentté is avatták! Tanultam az 
56-os ,,ellenforadalomróT‘, ké
pek ilusztrálták a tankönyvben a 
Köztársaság-téri vérengzést. A 
bűnösök, Maiéter Pál és a többi
ek elnyerték méltó büntetésüket. 
Leírták, tanították, megtanultam.

Volt kék nyakkendőm, volt pi
ros is. Ismertem a kisdobos be
csületszó súlyát. L el kés 
úttörőként vágtam a fát öreg né
ninek, adtampár forintot kér ége
tőnek.

De nem jártam bújva hittanra, 
nem ismertem a Tízparancsola
tot. Édesanyám titokban tanított 
meg a Mi atyánkra. Félt. Féltett.

Nagyapám kulák volt, neve ál
landóan a szégyentáblán, mert 
nem teljesítettük a beadást. 
Ezért a lánya nem mehetett 
egyetemre.

Édesanyám megesküdött, 
hogy a három gyerekét, ha bele
szakad is, taníttatja. Nem nevelt 
sunyiságra, azt tanultam, amit az 
iskolában előírtak.

Elhittem. Rossz vagyok? A 
rossz én voltam? Vívódom.

SPORTHÍREK
— A Polgármesteri Hivatal szer

vezésében zajlott le az olimpiai na
pok ötödik rendezvénye, a futás. 
185-en neveztek, ebből 177-en az 5 
km-es, 8-an a 10 km-es távot futották 
végig.

Legtöbben a Babay iskolából jöttek 
(68 fő), a 2. sz. iskolából 39-en, míg 
az 1. sz. iskolából 34-en teljesítették 
a távot.

Taranyi, lábodi, segesdi, kutasi és 
görgetegi gyerekek is indultak a me
zőnyben. A14 év alatti leányok közül 
elsőként Göncz Diána (Kutas), míg a 
fiúk közül Király Zoltán (Tarany) ér
kezett a célba. A női kategóriában 
Fisli Zsuzsa, a férfiakéban Szabó 
Attila (Nagyatád) szerzett első he
lyet. Mind a négyen különdíjazásban 
részesültek. Az esemény tombola
sorsolással zárult.

— Május 1-én ismét lezajlott a 
hagyományos férfi kispályás labda
rúgó torna, amelyre 7 csapat jelent
kezett. Két csoportban játszották le 
az elődöntőket, s a döntőbe jutott 
három csapat körmérkőzéssel dön
tötte el a sorrendet.

Tudom, itt az ideje, hogy a dol
gok, a tények helyükre kerülje
nek.

De könyörgöm, szépen oldják 
meg!

Kapjanak méltó elismerést a 
hősök, mártírok. De a jelen ne
künk most mindennél fontosabb!

Példát csak Önöktől kapha
tunk, még képlékenyek vagyunk, 
a jó befogadására képesek. Az 
évtizedek alatt felgyűlt keserűsé
get nem kérjük örökül, nem él 
bennünk személyes gyűlölet. 
Eleven, hús — vér modell kell, 
aki példát ad emberségből, az 
egymás iránti megbecsülésből, a 
megbocsájtásből. Ne az indulat, 
a megtorlás kerekedjen felül az 
emberekben! Segítsenek letisz
tulni a bennünk levő zűrzavart, 
hogy megtanuljuk, mi a hamis és 
mi az igaz. A szobrok kerüljenek 
a végleges helyükre, és mi igaz 
tisztelettel helyezhessük el ott vi
rágainkat.

Fenti indokaim alapján kérem 
felmentésemet.

........  és bocsásd meg a mi 
bűneinket, miképpen mi is meg- 
bocsájtunk az ellenünk vétke
zőknek".

jelige: „Itt élned, halnod kell"

Kardos Szilárd

Végeredmény:
1. Vegyes csapat, 2. Luft Bego 

FC., 3. Kisfröccs csapata

— Gyümölcskupa elnevezéssel 
ugyancsak május első napján jól si
került évadnyitó úszóversenyre ke
rült sor,melyre 16 versenyszámban 
közel 60-an álltak rajtköre. Az isko
lák közötti pontverseny alapján a 
Gyümölcskupát a Bárdos L ajos Isko
la csapata nyerte el, vele együtt a 
Polgármesteri Hivatal által felajánlott 
5.000Ft-os díjat is. Második helyzést 
a 2. sz. iskola, harmadikat a Babay 
J. iskola tanulói szerezték meg Lá- 
bod Csapata előtt.

A 4x50m-es váltóban a 2. sz. isko
la csapata jeleskedett. A győztesek 
gyümölcs-csomagot vehettek át.

— A megyei középiskolások 
labdarúgó bajnokságára 11 csa
pat nevezett, melyen a szakmun
kásképző csapata is részt vett. 
Diákjaink a két csoportban folyó 
elődöntőből az első négy közé ke
rültek, sa döntőben harmadikként 
állhatták dobogóra.

Rajt... Olimpiai futás...
Foto: Durgó Tibor

— Véget ért a városkörnyéki 
diákolimpia kis- és nagypályás 
labdarúgó ezévi mérkőzés soro
zata. A kispályás bajnokság há
rom körzetben folyt, a győztesek 
játszották a döntő mérkőzéseket.

Eredmény:
1. Kutas, 2. Görgeteg,
3. 2.sz. iskola csapata.
A nagypályás bajnokság vég

eredménye:
1. Babay J. iskola, 2. Somogy- 

szob, 3. Bárdos L. iskola, 4. Ta
rany csapata.

FELHÍVÁS!
A Nagyatádi Olimpiai Napok 

utolsó, 6. rendezvényére kerül 
sor május 23-án. Hívunk min
denkit, aki szeretné kipróbálni 
edzettségét, kétkeréken. A hat
ból ötpróbát teljesítők emblé
más pólót vehetnek át, s ezen 
kívül tombolasorsolás is lesz, 
s ekkor melegítőt, futball-lab
dát, sportszereket lehet nyerni.

A szerencsés nyertes fődíj
ként egy versenykerékpárt vi
het haza.

Útvonal:
Nagyatád—Berzencel út
(20 km)
Nagyatád—Kaszói út (50 km)
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Tájékoztató a képviselőtestület 
áprilisi üléséről

Kedves Oívasó!
Lakossági %(BC rovatunkkal az önkormányzat segítséget kíván nyújtani minden városlakónak^ abban, hogy alaposan 
megismerhesse a képviselotestületnek.a város helyi viszonyai szabályozására alkotott rendeletéit, valamint a magasabb 
szintű jogszabályokban meghatározott, de helyben végrehajtandó feladatait.
ü&néíjükt hogyfolyamatos tájékoztatásunkkalsegíteni tutijuk Önt abban, hogy a rendkívül változó ihlágunkfan és benne
városunkban könnyebben eligazodjon.
........ ............ .... .................................

A testület 12 napirendet tár
gyalt.

lejárt határidejű határozatok
ra adott jelentés körében az 

önkormányzati tulajdonban lévő 
helyiségek hasznosítását tekin
tette át.

Tájékoztatót hallgatott meg a 
polgármesteri és a hivatali mun
káról.

A képviselőtestületet tájékoz
tatta a BM. Menekültügyi Hivata
la az ideiglenes menekülttábor 
helyzetéről. A beszámoló során 
elhangzott, hogy a nagyatádi tá
bor ideiglenes befogadó állo
más, amely nem végleges 
jelleggel jött létre. A tábor veze
tője és a BM. Menekültügyi Hiva
talának vezető-helyettese 
részletesen tájékoztatták a testü
letet az 1991. augusztus 23. óta 
végzett munkáról. A vita során 
számos kérdés és észrevétel is 
elhangzott.

zt követően ismételten foglal
kozott a kórház tervezett 

szervezeti és működési rend
jével.

A szervezeti és működési sza
bályzatra vonatkozó elképzelé
seket a testület többségi 
szavazással hagyta jóvá. A vég
leges szervezeti szabályzatot a 
képviselőtestület júniusi ülésére 
kell elkészíteni. A testület a mű
ködési rend jóváhagyásával 
egyidőben felhívta az orvos-igaz
gató figyelmét, hogy a gazdálko
dási felelősség és kötelezettség 
vállalására vonatkozó előírások, 
betartására, és a vonatkozó jog
szabályoknak megfelelő elkészí

SÖRFESZTIVÁL
A 100 éves Kanizsa Sörgyár RT. tiszte
lettel meghív minden kedves nagyatádi 
polgárt, a Kossuth Lajos utcában rende
zendő jubileumi sör fesztiválra. 
Időpont:
1992. május 23. (szombat) 9—22 óráig.

tésére. Felhívta arra is a figyel
mét, hogy az anya- és csecse
mő, a gyermek- és 
ifjúságvédelmi szakorvosi fel
adatkörök hovatartozását a kö
zeljövőben megjelenő 
jogszabályok szerint rendezze.

A képviselőtestület ezt követő
en a város 1991. évi költségve
tése végrehajtását elemezte.

A tárgyalás során több képvise
lő kifogásolta, hogy az anyag át
tanulmányozására — annak 
kései kiküldése miatt — kevés 
idő jutott.

A képviselőtestület a pénzügyi
ellenőrző bizottság előzetes vé
leményével tárgyalta a múlt évi 
költségvetés végrehajtásáról 
szóló rendelet-tervezetet. Megál
lapította, hogy a költségvetési 
tervben foglaltakat majd 100 %- 
os mértékben sikerült végrehaj
tani. A múlt évi költségvetés 
mérlege szerint a városnak 
903.948 ezer Ft bevétel mellett 
864.682 ezer Ft kiadása volt. 
Költsévetési támogatás visszafi
zetésére a megszűnt Városgaz
dálkodási GAMESZ-nél kerül 
sor.

A költségvetés végrehajtásáról 
szóló beszámoló során ismét, s 
elég élesen vetődött fel a Város
gazdálkodási Intézmény gazdál
kodása, ezen belül a Kossuth 
utcai beruházás helyzete. 
Ugyanis a testület nemcsak az 
elmúlt évi költségvetés végrehaj
tását, hanem a múlt évi intézmé
nyi gazdasági revíziós 
vizsgálatok tapasztalatait, továb

bá az idei gazdasági revíziós 
programot is tárgyalta. Úgy ítélte 
meg, hogy az idén a Városgaz
dálkodási Intézménynél átfogó 
pénzügyi-gazdasági ellenőrzést 
kell tartani. Az átfogó pénzügyi 
vizsgálatot megelőzően meg kell 
vizsgálni a víz- és szemétszállítá
si díj beszedésével, kivetésével 
kapcsolatos munkát is.

A jegyzői munkatervben sze
replő lakóház és ingatlan hasz
nosítással kapcsolatos 
ellenőrzés megállapításait is fel
használva kell az ellenőrzést le
folytatni. A testület ezen 
intézmény átfogó pénzügyi-gaz
dasági ellenőrzése elrendelése 
mellett az ez évi revíziós tervet 
jóváhagyta.

zt követően módosították a 
város 1992. évi költségvetési 

rendeletében a polgármesteri hi
vatal költségvetési előirányzata
it.

A módosítás bér jellegű elő
irányzatokra vonatkozott, tarta
lék terhére történt. A módosítást 
követően — mivel annak alapja 
megteremtődött — a képviselők 
módosították Magyar Vince tár
sadalmi megbízatású alpolgár
mester havi tiszteletdíját. Magyar 
Vince 1992. április 1-től 15.000 
Ft havi tiszteletdíjat kap. A pol
gármester, Varga Vince részére 
pedig három havi bruttó bérének 
megfelelő jutalmat állapítottak 
meg. Ezután a testület tagjai az 
ötvöskónyi városrészben az 
alapellátási szolgáltatás célra, 
szeszesital forgalmazásának ki
zárásával, építési telket jelöltek 
ki eladásra, pályázati eljárással.

NAGYATÁDON
A programból:
Gyermekeknek: Halász Judit és az Albatross együttes

Muzsay András és a Lorenzo együttes
Felnőtteknek: Fekete László a világ ötödik legerősebb embere;

Divatbemutató;
COUNTRY koncertek,
Dinnyés József és Tolcsvay Béla

És még sok más érdekesség; mindez reggeltől estig díjtalanul
Este 8 órakor: a Művelődési Ház színpadán a Bergendy szalonzenekar

koncertje.
Vendég Éles István és Horváth Szilveszter

Belépő 190 Ft.
ANONYMUS

Kereskedelmi Szolgáltató Kft. 
Zalaegerszeg

Az ingatlan legalacsonyabb vé
telára 550 Ft/m2.

A testület élénk vita után, több
ségi szavazattal a Nagyatád, Er
kel Ferenc u. 1/B. szám alatti 
önkormányzati tulajdonú, jelen
leg üresen álló vállalati bérla
kást-, nem minősítette át 
önkormányzati bérlakássá.

A városnak jelenleg 7 db önkor
mányzati tulajdonú vállalati bér
lakása van. Négy lakás az Erkel 
Ferenc utcában, egy a Kiszely 
utcában, a Munkaügyi Központ 
mellett, míg két lakás a Dózsa 
György utcában van. Az Erkel 
Ferenc utcai lakás egyikére a 
Május 1. Mg. Tsz. szeretett volna 
egyszeres bérlőkijelölési jogot 
szerezni. Mivel a lakás továbbra 
is önkormányzati tulajdonú válla
lati bérlakás maradt, arra bérlőki
jelölési jog nem biztosítható.

öntés született a Somogy 
megyei Moziüzemi Vállalat 

vagyonának átadásáról, illetve 
gazdasági társasággá alakítása 
kérdésében is.

A vállalat átalakulása — mivel 
az a megye egész területén mű
ködik —, csak az érintett telepü
lés egyetértése és megegyezése 
mellett mehet végbe. A képvise
lőtestület egyetértett azzal, hogy 
a vállalatból — annak fel nem 
osztható működtethető vagyoná
ból — Kinotechnikai Kft. jöjjön 
létre.

Az önkormányzat az öt megille
tő vagyonáról, tulajdoni hánya
dáról lemondott a Kft-ben reá eső 
üzletrész fejében.

Hoffmanné Dr. Németh Ildikó

Földcserével 
is...

A kárpótlás keretében azok a 
részaránytulajdonosok, akik ter
mőföldjüket szeretnék önállóan 
művelni, lehetőleg ott jussanak 
földterülethez, ahol eredetileg 
volt az ingatlantulajdonuk. így 
célszerű lenne, ha a város északi 
részén is lennének igényelhető 
területek.

Ennek érdekében Varga Vince 
polgármester, a Helyi Érdeke
gyeztető Fórum elnöke, a Fórum 
nevében földcsere végrehajtását 
kérte a Május 1. Termelőszövet
kezet és a Dél-somogyi Mező
gazdasági Kombinát vezetőitől.

Azóta megérkezett a gazdasá
gok vezetőinek válasza, amely 
szerint „...nem lesz akadálya, 
hogy a két gazdálkodó szervezet 
földcserét hajtson végre” és ,,a 
jövőre nézve sem kívánunk el
zárkózni olyan gyakorlati kérdé
sek megoldásától, amelyek az itt 
élők érdekeit szolgálják”.

Mi is köszönjük érdemi vála
szukat.

A képviselőtestület 1992. 
május 19-1 ülésének tervezett 
napirendjei:

— Beszámoló a Népjóléti és 
Társadalompolitikai Bizottság te
vékenységéről, az átruházott ha
táskörök gyakorlásáról;

— Beszámoló a diákétkezte
tés helyzetéről az oktatási intéz
ményekben;

— Nagyatád Város Önkor
mányzatának 1992. évi költség
vetéséről szóló rendelet 
módosítása;

— Javaslat a lakáscélú támo
gatások oda ítélésére;

— Egyedi ügyek.

A Polgármesteri Hivatal 
ügyfélfogadási rendje

Hétfő 12 30 ótátói 16 óráig
Kedd ügyfélfogadás nincs
Szerda 7.30 órától 16 óráig
Csütörtök 12.30 órától 16 óráig 
Péntek 7.30 órától 12 óráig

Polgármester:
minden hónap első hétfőjén

13 órától 16 óráig
minden hónap harmadik hétfőjén

13 órától 16 óráig

Alpolgármester:
minden hónap második hétfőjén

14 órától 16 óráig

Jegyző:
minden hét szerdáján

7.30 órától 12 óráig
13 00 órától 16 óráig

Felelős szerkesztő:
Or. Horváth Ferenc, Hubey Sándoráe 

Nagybocskai Tamás

Felelős kiadó: 
Varga Vince

KószOt 
Nagyatádi Nyomda Kft. üzemében

Felelő* verető-
Takács Ferenc ügy*. lg.

22 1974 NNy. Kft



II. évfolyam 1992. június Szerkeszti: Dr. Horváth Ferenc, Hubay Sándor és Nagybocskai Tamás Díjtalan

San Vito vendégei voltunk
„Kívánom, hogy a testvérvárosi 

fogadalom céljai megvalósulja
nak és találkozásunk, kezdete le
gyen egy tartós baráti 
kapcsolatnak".

E reményének adott hangott 
Varga Vince polgármester 1991. 
szeptemberi lapszámunkban, 
San Vito al Tagliamento testvér
város küldöttségének Nagyatád
ra érkezésekor.

1992. május hó 28-án eljött az 
ideje, hogy a jó értelemben vett, 
szorongásokkal teli várakozás 
után Nagyatád város küldöttsége 
eleget tegyen a szíves meghí
vásnak. Ezen a tavaszi csütörtök 
délutánon Luciano Del Fre pol
gármesterrel — és a helyi képvi
selőtestület tagjaival az élen 
lelkes tömeg fogadta küldöttsé
günket.

Az amúgy is tiszta, rendezett 
város virág- és zászló díszben 
pompázott; a gomblyukakban vi
rág, vagy jelvény jelezte az ünne
pet.

— A rövid kórus-hangverseny 
után mindenki megtudta: ki-kinek 
a vendége.

Az olasz városkának múltja van 
a testvérvárosi kapcsolat működ
tetésében. Jól élvezhető progra
mok közül választhatott 
mindenki, érdeklődésének meg
felelően. Minden bizonnyal so
kunk számára lesz felejthetetlen 
az a szombati program, amelyet 
jelenlétükkel az olasz városkával 
más testvérvárosi kapcsolatban 
álló német és osztrák városok 
polgármesterei is megtiszteltek. 
A gyárnegyedbe, iskolákba, az 
egészségügyi és sportintézmé

nyekbe ellátogató küldöttek egy 
csoportjától — Lőczi János vál
lalkozó, Mónos József gyár
igazgató, dr. Verkman Simon 
kórházi főorvos, képviselők; to
vábbá Boros László, Stadler 
László, Novics József vállalko
zók, Varga János ipartestületi el
nök — arról érdeklődtünk: mit 
láttak, s mi hasznosítható Nagya
tád fejlődése érdekében.

Lőczi János:
— Ötvöskónyiban többen a 

visszakapott földjeikben látják jö
vőjüket. Az olasz farmergazda
ságban érdeklődéssel láttam, 
hogy nem elérhetetlen techniká
val,— hozzám hasonlóan — a 
szervezett iparban szerzett is
meretekkel, 20-22 ha-on lehet 
mit kezdeni. Igaz, több lábon áll
va. Aki pedig az állammal kötött 
szerződés alapján terméket 
megfelelő mennyiségben és mi
nőségben előállítja, kedvez
ményt élvez. — Az őszi 
betakarítás után — magánem
berként —vendégül várom ottani 
házigazdáimat.

Boros László és 
Stadler László:
— Fafeldolgozó és kertészeti 

munkákkal foglalkozó volt a házi
gazdájuk. Segítségével másho
va is eljutottak, betekintést 
nyertek. Ezek belső feldolgozása 
még zajlik bennük. Nálunk nem 
mindenki érti egész világosan, mi 
is az a piacgazdaság. A stratégi
át kell megváltoztatni: a szolgál
tatásokat és a termékeket fel 
kell ajánlani nyugatra, mert a 
magyar cégek tudnak nyugati

minőséget termelni, csak a 
nyugatiak ezt nem tudják.

— jo auonság a Kereskedelmi 
szakközépiskola. Néhány hétre 
menjenek ki gyerekeink, lássák 
testközelben, amit itthon elvár tő
lük az átalakuló társadalom, s 
benne a gazdaság. — Még az 
idén öt családot várnak San Vitá
ból.

„Inkább csipegetve jóllakni, 
mint nagyot harapva megfullad
ni" — jegyezték meg.

Dr. Verkman Simon:
— Több kollégával együtt a vá

rosi kórházat látogattuk meg. Ne
héz az ott látottakról az anyagi 
különbségek felemlítése nélkül 
beszélni. A nem túl nagy intéz
mény minden olyan diagnoszti
kai felszereléssel ellátott, ami a 
zavartalan működéshez szüksé
ges. Betegbiztosítási rendszerük 
is nyugat-európai színvonalú. 
Nincsen fölösleges ember, min
denki a saját munkájáért felel és 

látszik, hogy ezzel tökéletesen 
tisztában vannak.

Nem csak lecnniKdi leiszereit- 
ségben, de erkölcsileg is maga
sabban állnak. Az volt a 
benyomásom, hogy valamilyen 
szempont szerint rangsorolják a 
feladatokat és amit elkezdenek, 
azt be is fejezik. Ez az egyéni, ill. 
magánéleti területen is látszik. 
Tudomásul veszik, hogy a mun
kát el kell végezni, emellett kedé- 
lyesen, jól élnek. 
Szervezettségük magasabb fo
kát mutatja pl: a kórházi gyógy
szertár viszonylag kis 
raktárkészlete. Feltétlenül köve
tendő a takarítás területén muta
tott igényességük.

Összegezve elmondható, hogy 
jó programot állítottak össze, de 
a szakmai részt a jövőben hang
súlyosabbá kellene tenni. Most 
részletekre kevesebb idő jutott, 
de mindenképpen ígéretesnek 
tűnik a kölcsönös ismerkedésen 
túljutott testvérvárosi kapcsolat.

Mónos József:
— Több oldalú volt az érdeklő

désem. Egyrészt családi oldalról 
és képviselőként, no meg gazda
sági tekintetben. Az ipari szekci
ón keresztül jutottam el a Stefanel 
gyárba is, amelyet a Benettonnal 
együtt emlegetnek, és a mi ter
mékeinkhez hasonló anyagból ál
lítanak elő készterméket. (Színes 
cérna, - fonal, amely pamut alap
anyagú.)

— Rögtön az volt a kérdésem: 
szállíthatnánk -e? Mintát és ár
ajánlatot kértek, amit mi gyorsan 
produkálunk is. Úgy látom: arra is 
van lehetőség, hogy az ottani kor
szerű technológiát telepítsék ha
zai (nem csak nagyatádi) 
üzembe, ahol a munkaerő és az 
alapanyag rendelkezésre áll, és ő 
a szakemberét helyezné ide.

A vállalkozói irodának ebben is 
nagy szerepe lesz. Azután foga
dókésznek kell lennünk az 
olasz termékek itthoni forgalma
zásában, és elérni a saját termé- 
kelnk elismertetését, kinti 
piacának meateremtését.

Novics József:
— A kinti viszont-találkozás jó 

alkalom volt az érdeklődés köl
csönös felkeltésére. — Jól érzé
kelhető a szervezettség, a rend, 
és a magas színvonalú technoló
gia. Nemcsak építési vállalkozás
ról volt szó, amelyre konkrét 
ajánlatot tettek.

Ezek perfektuálására még eb
ben a hónapban várom olasz 
vendégeimet. Örömmel!

Varga János:
— Gazdag élménnyel tértem 

haza. Lesz miről beszámolnom 
az ipar-testületben. Szembetűnő 
a szervezettség és a kis, de jól 
„kezelhető" létszám. Nagy a je
lentősége annak, hogy megis
mertessük „magunkat". És ami 
nagyon fontos: a minőség és 
megint a minőség.

Röviden, a teljesség Igénye 
nélkül vázolt vélemények megis
mertetésén keresztül szeretnénk 
keresztmetszetét adni benyomá
sainknak. Vendégszeretetük, fi
gyelmességük és érdeklődésük 
irántunk arról győz meg minket: 
hogy boldogulásunk érdekében, 
szőkébb pátriánkban is a kapcso
latok további ápolását, elmélyíté
sét szorgalmazzuk.

Legyen ez alkalom arra, hogy a 
városban rejlő, fellelhető oly sok
féle anyagi és szellemi értéket 
bemutathassuk.

Tegye színesebbé, gazdagab
bá mindennapjainkat, s vigyen 
közelebb az európai gondolko
dás, mentalitás mindennapivá 
válásához.

Köszönjük a véleményeket.
h. s. — N. T.
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100 év 
építészete

A GYÓGYFÜRDŐ

Amikor a múlt század végón a cérna
gyár alapjait lerakták, majd megkezdték a 
Belső-Somogy, Zala és Muraköz dohány - 
termését feldolgozó dohánybeváltó építé
sét, 1907-08-ban egy évvel később a 
hévíz felszínre törése után! - Egy erre a 
célra alakult részvénytársaság fürdőépü
letet emelt a forrás fölé. A kénes, alkali- 
kos, hidrokarbonátos, brómos, 
metabórsavat tartalmazó termálvizes kút 
mellé - a képviselőtestület 1931-ben ho
zott határozata alapján - egy. 664 m talp
mélységű kutat is fúrtak. - Tovább 
gazdagodott a gyógyvízbázis

A késő eklektika stílusjegyeit magán 
viselő, tagolt épülettömeg individuális 
megjelenésre törekszik. Homlokzatain 
vakolt Hl. nyerstégla mezőkben íves és 
sarkított felső lezárásé ablakokat rizalit 
vagy oszlop keretezi. A keleti főbejáratot 
jóirányú timpanon és lámpások hangsú
lyozzák, míg a déli szárnyhoz árnyékoló 
szerkezet simul. A tetőn három tomyocs- 
ka. A hengeres - karcsún a trikolor leng - 
Ezekről tanúskodnak a korabeli fotok. 
Mára természetvédelmi, a funkciójához 
méltó, de amúltból keveset sejtető kevés
bé jellegzetes épületben zajlik a korszerű 
gyógyfürdőzés, a komplex vízgyógyásza
ti munka.

Talán igaz lesz, hogy Nagyatád rejtett 
tőkéje az idegenforgalom. Akkor pedig a 
vízre alapozott gyógyászatnak és - üdü- 
lésnek-hisszük - jövője lesz.

Hubai Sándor

Régi magyar szó. Használták már 
eleink a kora középkorban, majd ké
sőbb is. Értelme máig sem változott. 
Csak mintha a technika világa a szót 
i», értelmét, célját is elfeledtette vol
na.

A gyepű élő sövénykerítést, fákkal 
sűrűn beültett földsávot, egymásra 
döntögetett fákból védősáncot, vizek 
duzzasztására árokba rakott ágak, 
rőzsék akadályt okozó rendeltetését 
szolgálta. (Lásd: értelmező szótár 
483 old. 4. bek. Valamint Új Magyar 
Szótár III. kötet G. J. 134. old. 16. 
bek..)

őseink a nemzetségi birtokokat 
gyepűkkel vonták körül, így jelölvén 
a határokat. A földbirtokosok ugyan
csak élő sövénysávokat ültettek bir
tokaik határára. Várvédő vitézeink is 
gyepűket alkalmaztak a várak védel
mére, a támadás várható irányával 
szemben döntögetett, vagy máshon- 
nét odacipelt ágas fákat a behatolás
sal szemben egymásra rakták. A 
várárok vízének lefolyását rőzsetor- 
laszokkal akadályozták, az ellenség 
várható megközelítő, támadó szán
déka csökkentésére.

Valószínű a bodvicai emberek is 
így értelmezve a szót telepítettek - 
hol a telket csaknem teljesen körül
vevő, vagy annak egyes határait al
kotó - gyepűket.

De nem ritkaság számba menő 
eset, hogy az utcafronton lévő kerí
tés élő sövénygyepű volt.

A gyepükön létesített háskókat (át
járókat, kapukat) legtöbbször 50-60 
cm magas földbevert karók jelentet
ték. A háskók felett lehettek kisajtók, 
de legtöbbször csak két keresztbe 
fektetett fa jelezte a zártságot. A ka
pukat vékony dorongfából szegezve 
Tették nyíthatóvá vagy leemelhetővé.

Önkormányzati hIradó NagyatádOnkoamAnyzati híradó NAGYATÁD

Foto: Durgó Tibor felvételei

A gyepűk régtől szolgálták a birtok
határok jelölését. De igazi jelentősé- 
gük Bodvicán az önálló 
parasztporták kialakulása után lépett 
előtérbe, s maradt fenn a huszadik 
század közepéig; sőt néhol egy-egy 
kis darabkájuk még ma is meg van.

Gyermekkoromnak sok szép emlé
ke fűződik a gyepükhöz. Ezekből 
egy-egy hajtás lemetszésével készí
tettünk játékainkhoz botokat, a fűzfa
síphoz vesszőt, kürt készítéséhez 
fűzháncsot, furulyának bodzafát és 
még sok egyéb kelléket.

Emlékszem: apám tavaszi gyepű
nyírás közben adta kezembe azokat 
a kis pálcikákat, amelyekre azt 
mondta: ezek a te lovaid, nyargald 
velük körbe a kertet! Én a kis botokat 
két kezembe kapva, hol galoppban, 
hol vágtára fogva száguldoztam a 
kertben. De a háskó átugratása sem 
volt lebecsülendő tett 5-6 éves gye
rek számára. Mindez természetesen 
mezítláb, mert aznap húzhattam le 
először cipőmet, a tél elmúltával.

A gyepűk amellett, hogy védték a 
telket az idegenek behatolásától, 
vagy az aprójószág elkóborlásától, 
gazdasági hasznuk is volt. Például: 
gyertyános gyepűkben lehetett jó 
szerszámnyelet vágni, epresgyepű 
friss hajtásain dús levélzet volt a se
lyemhernyó tenyésztéséhez. De a 
bodzagyepű virágai, bogyótermése 
sem volt nélkülözhető a falusi háztar
tásokban. Orvost falusi ember alig 
látott, legföljebb nagybeteg számára 
hívtak, ha éppen volt ilyen a közel
ben.

A napokban mesélte Sárdinecz 
Bözsi - ma már ő is nagymama -, 
hogy nagyanyámtól milyen finom bo
dzafánkot kaptak, amikor tízpercben 
át-átugrottak az iskolából, egy kis tíz

óraiért a mama unokájával. Nagy
szüléink almáskertjét mindkét olda
lon bodzagyepű határolta. Én viszont 
csak arra emlékszem, hogy anyám 
sütött bodzafánkot, de nekem jelleg
zetes zamata miatt nem nagyon íz
lett.

Gyermekkorunk idején Bodvicán 
még jócskán volt található élő sö
vénykerítés, azaz gyepű. A közel
múltban vettük számba egyik 
barátommal a még akkor meglévő és 
itt-ott ma is látható gyepűket.

Atádról jövet a vasútat átlépve a 
jobboldali soron a házak előtt, szé
pen nyírt sövénygyepű zárta a háza
kat, egészen a felső grábliki bejáróig.

Tavasztól - őszig dísze volt a ház
nak. Ma már e szép gyepűből csak 
egy darabka található Kavalec Emil 
háza előtt, aki szorgalmasan ápolja 
e régi szép emléket.

A felső grábliki bejárótól délre az 
utcasoron, nyugatra pedig az út 
mentén, a hatalmas Orbán telket is 
gyepű határolta. Nagyságára jellem
ző, hogy ma e telken a Rákóczi utcá 
vonalában hat, a Táncsics utca 
(Gráblik) felé pedig öt telek van há
zakkal.

E gyepű mestere Orbán József 
gazda — két ízben bírója is volt a 
falunak — nagy szeretettel gondozta 
a gyümölcsösét övező sövénykerí
tést. (Gyermekkori élményként emlí
tem, hogy karácsonyi éneklés 
ajándékaként, ha máshol nem, de 
Orbánéknál biztosan számíthattunk 
karácsonyi piros almára.)

Ma már ebből a gyepűből is csak 
egy icike-picike részecske van a Rá
kóczi utcai oldalon, egy tömésház 
kopottságát takargatva.

(Folytatjuk) 
Horváth Ferenc

OnkoamAnyzati hIaadó nagyatAd

HÍREK
Örömmel adjuk közre az ENSZ menekültügyi főbiztosának Varga Vince 

polgármesterhez írt levelét.

Tisztelt Varga Úr!

Szeretném kifejezni tiszteletemet Önnek és dolgozóinak mindazért a ked
vességért, amit legutóbbi látogatásom során tanúsítottak.

Mélyen meghatott az, ahogy Nagyatád lakósai kifejezték a szolidaritás 
érzését a menekült emberek felé. Egy olyan területen, ahol ennyi kihívással 
kell szembenézni, az Önök munkája kiváló példája az igaz, humanitárius 
szellemnek.

Kérem, fogadja el és továbbítsa szívből jövő jókívánságaimat mindazon 
atádi lakosoknak, akik oly nagylelkűen és önzetlenül segítik a menekülteket.

Tisztelettel:
Sadako Ogata

Az ENSZ menekültügyi főbiztosa

A társadalombiztosítási Igazgató
ság legközelebbi ügyfélfogadását
1992. július 8-án tartja a volt Járási 
Hivatal (Baross G. u. 5.) első emele
tén. • • *

A városi strand mellett megnyílt a 
kemping is. A strand szolgáltatásai
val együtt várják a kempingezőket.

• * *

Gara István és Kovács Géza kép
viselők 1992. június 25-én 17—18 
óra között a Művelődési Házban fo
gadóórát tartanak.

• • •

A SEFAG Nagyatádi Erdészete 
kedvező áron értékesíti készleteit 
(mezőgazdasági gépek, motorfűré
szek alkatrészei)

Érdeklődni: Vránics Ferenc gép
műhelyvezetőnél.

Intenzív német nyelvtanfolyam 
Indul aug. 3-14-ig -10x2 óra közép
haladó és haladó szinten Nagyatá
don. Érdeklődni: a 11-572-es 
telefonon.

Ebben az évben is meg lett hirdetve

„AZ ÉV LAKÓHÁZA”
című pályázat.

A pályázaton való részvétel feltételeiről az érdeklődők a Polgármesteri 
Hivatal Városgazdálkodási, Fejlesztési és Üzemeltetési Irodáján, vagy a 
Somogy Megyei Közgyűlés Hivatalánál kaphatnak részletes tájékoztatást.

A pályázat benyújtási határideje:
1992. szeptember 1.

Rajzkiállítás

Foto: Durgó Tibor felvétele

Aki figyelemmel kísérte városunk 
kultúrális életét, az a tavasz folya
mán két alkalommal is találkozhatott 
gyermekrajz-kiállítással a Művelő
dési Központban. Áprilisban az Al
kotmány útcai Óvoda kicsinyeink 
rajzait, májusban pedig a 2. sz. Álta
lános Iskola rajztagozatosainak 
munkáit láthattuk. Volt mit megcso
dálni. Soraimmal a kört szeretném 
bővíteni. Egy újabb gyermekrajz- 
gyűjteményre hívom fel a Kedves

1992. JÚNIUS

A földgáz 
fűtőértéke

A mérési eredmények alapján a 
szolgáltatott földgáz fűtőértékei, két
havi átlag alapján:

február — március hónap
31,7 MJ/m3 
március — április hónap 
31,7 MJ/nrr
április — május hónap
32,3 MJ/m3
A háztartási célú földgáz díja:
0,23 Ft/MJ
A fütőértékről folyamatosan adunk 

tájékoztatást a Híradó hasábjában.

Engedményes sertéscomb vá
sár Nagyatádon a Széchenyi téri 
húsboltban július 1-től. Minden pén
tek délután és szombat délelőtt:

1 kg 250 Ft helyett 230 Ft amíg a 
készlet tart.

Várjuk kedves vásárlóinkat, a bolt 
vezetői és dolgozói.

■ Iskolagaléria
Olvasó figyelmét. Bizonyára értesül
tek róla, a város legrégibb iskolája 
május 9-én felvette Bárdos Lajos ze
neszerző, pedagógus, karnagy ne
vét. Az ünnepi alkalomra iskolánk 
egyhetes rendezvénysorozattal ké
szült. Az iskolai rendezvények nyitó 
eseménye az iskola és jelenlegi tanu
lóinak rajzaiból válogatott gyűjte
mény megnyitója volt. A gyerekek, a 
nevelők és a látogatók véleménye 
szerint vétek lenne a gyűjteményt le
bontani, elmozgatni. Úgy döntöttünk, 
hogy a kiállítást „galéria jelleggel" a 
helyén hagyjuk, s az érdeklődőknek, 
városunk lakosságának is figyelmé
be ajánljuk. Célunk, hogy a termé
szeti, tárgyi formavilágot feldolgozni 
képes, a színek világában otthonos, 
a térben eligazodó, újat létrehozni, 
„konstruálni" tudó, tehát vizuális kul
túrával rendelkező fiatalok legyenek 
végzőseink. A kiállított rajzanyag fel
tételezhetően bizonyítja, hogy a to
vábbtanuláshoz, a jövőhöz kellő 
alapozást kapnak tanulóink a rajzi 
„műhelymunka" során.

A nyári szünet diákoknak, tanárnak 
gyorsan elszáll. A szeptemberi kapu
nyitással Önöket is várjuk „iskolaga
lériánkba". Hiszem, megéri, ha 
szabadidejük tíz percét erre szánják.

Viszontlátásra.
Fáncsy József 

rajztanár
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ÁLTALÁNOS ISKOLÁS TANULÓK NYÁRI SZABADIDŐS PROGRAMJA
A Társadalompolitikai Iroda és a Közoktatási Bizottság kezdeményezésére az érdekelt intézmények gazdag szabadidős programot állítottak össze általános iskolás diákjaink részére a nyári 

szünidő június 15. és augusztus 14. közötti munkanapjaira.
A napközire bejelentkezett diákok részére ebédet is biztosítanak.

A programok a jelzett intézménynél általában 8 órakor kezdődnek, az ettől eltérő időpontokat külön jelezzük.

2. sz. Általános Iskola Időpont Program Nevelő

Időpont Program Nevelő

Hétfő 
június 15

Kedd 
június 16

KIRÁNDULÁS MIKÉBE - tábomyitó 
Szalonnasütés - közös játék és daltanulás 
Rossz idő esetén: Rejtvények, vidám fejtörők. 
De.: STRAND - fürdés, vízhez szoktató játékok 
Rossz Idő esetén*. Videóuetités a könyvtárban 
Du.: PAPÍRHAJTOGATÁS - papirállatok 
kivágása, színezése

Kajdy Gusztávné 
Farkas Ferencné 
Horváth Józsefné
Krisztek Istvánné 
Feketéné Kovács Anikó
Nyilas Zsuzsanna

Szerda 
június 17.

De.: PAPÍRSÁRKÁNY készítése
Du.: Séta a MÚVÉSZTELEPRE - sárkányeresztés 
Rossz Idő esetén: Asztalitenisz és tollaslabda 
versenyek a tornateremben.

Gyulai Tibor
Ive lics Jánosné

Csütörtök 
június 18.

De.: STRAND - fürdés, tollaslabda
Rossz Idő esetén: Drámajátékok a zsibongóban 
10 órakor: KACSAMESÉK c. film vetítése a 
Művelődési Házban.
Du.: ÜGYES KEZEK - ajándéktárgyak készítése 
különböző technikákkal.

Nagyné Jancsó Irén 
Bacsa Antalné

Péntek 
június 19.

De.: SPORTNAP
— sátorverés technikájának elsajátítása
— 7 próba teljesítése - zsetonokért - jutalmazás 
Du.: vásár - ajándéktárgyakból (amit előző nap 
készítettek a gyerekek)
— ASZFALTRAJZVERSENY az udvaron 
Rossz idő esetén: Rajzverseny papírtekercsre
— zsibongóban.

Hlavnya Andrásné
Nyilas Ferencé

július 13. Kirándulás: Csónakázótóra, Művésztelepre Horváth Attiláné
a./ virágszedés, b./ labdajátékok, gyermekjátékok József Jánosné
Rossz Idő esetén: Mesemondás, dramatizálás, 
jelmezkészítés

júliusié Kerékpár ill. gyalogtúra (Kivadári tölgyes) Horváth Attiláné
Rossz idő esetén: a./ Ki mit tud? — vetélkedő József Jánosné
— ügyességi játékok — bűvész — zsonglőr — előadó, 
művész (vers, mese..) b./ Videózás — film (könyvtár)
10 ó. Játtékkészltés természetes anyagokból Műv. Ház. pr.

július 15. de : Kerékpártúra a Baláta tóhoz (Kaszó) Vránicsné Bődi Ildikó
du.: Filmvetítés a könyvtárban — Ridegh S. Bállá Gyula
Indul a bakterház (Magyar filmvígjáték)
— Macskafogó (rajzfilm) Rossz idő esetén: modellkészítés
10. ó Videovetités élménybeszámoló Euro-Disneyland-ről 
a Művelődési Házban

július 16. Kirándulás a Parkerdőbe Vránicsné Bődi Ildikó
du.: csónakázás, vízibiciklizés (tanulóként 40 Ft) Bállá Gyula
Rossz idő esetén:papírhajtogatás, filmvetítés
10. ó. Vissza a jövőbe c. film vetítése a Művelődési Házban

július 17 de.: növénygyújtés, békarokka készítése, dal tanulás Szépné Iván Éva
du.: „róka vadászat" fogi játékok, labdajátékok Fodor Judit
Rossz idő esetén: Vakáció Erdőházán c. zenés mesejáték

Hé'fő 
június 22.

De.: ISMERKEDÉS A SZÁMÍTÓGÉPPEL 
(Művelődési Ház programja)
Du.: NÉPI GYERMEKJÁTÉKOK

Holota Imréné 
Baracsi Ágnes
Dr. Simon Mihályné

Kedd 
június 23.

ISMERKEDÉS A SZÁMÍTÓGÉPPEL
(Művelődési Ház programja)
Du.: STRAND - fürdés, úszóversenyek, 
labdajátékok
Rossz idő esetén: Társasjátékok - zálogkiváltással

Dr. Szabó Lásztóné 
Boda Ferenc

július 20 Úszóverseny a nagyatádi strandon, röplabda 
Rossz idő esetén: Tornateremben sorversenyek 
mesehallgatás

július 21. de: Játékos sport versenyek, mesehallgatás
meseillusztrálás du.: strand
Rossz idő esetén: papírhajtogatás
13.Ó. kerékpártúra a taranyi strandra

július 22. Kirándulás az Ámor erdőbe — számháború 
Rossz idő esetén: diafilm vetitése. mese 
9. ó. Gyógynövényismerlelő és gyűjtő túra

Szépné Iván Éva 
Fodor Judit

Bojtor Attiláné
Pécsekné Marsai Mária

Bojtor Attiláné 
Pécsekné Marsai Mária

Szerda 
június 24.

De.: 9 ó. „FŰBEN. FÁBAN VAN AZ ORVOSSÁG" Simonné Sipos Margit
Gyógynővénygyűjtő és ismertető túra Simon Istvánné
(Művelődési Ház programja)
Rossz idő esetén: „Utazás a Balaton Körül*
játékos vetélkedő a könyvtárban
Du.: VIDEOVETITÉS a könyvtárban

július 23 de.: sókerámiák készítése,
du : népi gyermekjátékok, aszfaltrajz
Rossz idő esetén: papirhajtogatás, papírbábok
9.30 ó. Szituációs játékok kapcsolatteremtő gyakorlatok 
a Művelődési Házban

Haris Zoltánné
Csendesné Boda Ágota

július 24. de.: a kiszáradt sógyurmafigurák kiíestése
du.: strandolás. túra, szalonnasütés
Rossz idő esetén: játékos vetélkedő, látogatás a 
könyvtárba, videó

Haris Zoltánné
Csendesné Boda Ágota

Csütörtök De.: STRAND
június 25. Rossz Idő esetén: 10 ó.: TALPIG ZŰRBEN c.

Film vetitése a Művelődési Házban
Du.: KÉSZÍTSÜNK KABALÁT! bábok, állatfigurák 
elkészítése

Bognár Éva
Vinkó Sándorné

A Bárdos Lajos Általános Iskola

Péntek KIRÁNDULÁS SOMOGYUDVARHELYRE
június 26. — népi hagyományok megismerése, népviselet

— múzeum megtekintése
— termékbábok készítése
(KIRÁNDULÁS ÁGNESLAKRA) 
Du.: 15.30 — 19-ig DISCO Belépődíj: 30 Ft.

Kálmán Pál 
Beke Pálné 
Bacsa Antal
Bartha Sándorné

Hétfő De : SZÁMÍTÁSTECHNIKA Gáspár István
június29. Ismerkedés a számitógéppel programkészítéssel. Kovács Ferencné

játékprogramok
10 ó. „TÁRLATVEZETÉS" A MÜVÉSZTELEPEN 
Du : KERÉKPÁROS ÜGYESSÉGI VERSENY

Kedd De.: SÉTA A CSÓNAKÁZÓ TÓHOZ Polák Judit
június 30 Rossz idő esetén: Játékos, ügyességi vetélkedő Ludánné Pécsi Erzsébet

a zsibongóban.
Du.: SÓGYURMAFIGURÁK készítése - KÉZISZŐVÉS.

Szerda De.: Látogatás a könyvtárba.
július 1. JÁTÉKOS. VIDÁM IRODALMI VETÉLKEDŐ

Du.: SZABÁS-VARRÁS
— egyszerű ruhadarab készítése, babaruhák varrása
— babák divatbemutatója.
ASZTALITENISZ — FOCI — KOSÁRLABDA

Novics Józsefné 
Dr. Frezik Józsefné

Csütörtök De.: SZÁMHÁBORÚ AZ ÁMOR ERDŐBEN 
július 2. Rossz Idő esetén: 10 ó.: Szeleburdi vakáció 

c. film vetitése a Művelődési Házban 
Du.: Gyöngyfűzés — állatok, figurák, karkötők, 
kitűzők, láncok készítése.

Szabó Miklósné 
Bendurné Fekete Erzsébet

Péntek De.: GYALOGTÚRA A PARKERDŐBE
július 3. — RÓKAVADÁSZAT

Rossz Idő esetén: Videovetités a könyvtárban. 
Du : TÁNCVERSENY a zsibongóban.

Horváth Gyuláné 
Szíjártó Judit

Időpont
július 06.

Babay József Általános Iskola

Program Nevelő
Piknik a taranyi strandon (szalonnasütés) 
sorversenyek — kerékpártúra
Rossz Idő esetén: táncház
9—12Ó. Ismerkedés a számítógéppel 
Művelődési Ház

Kovácsné
Mrekva Zsuzsa 
Ludánné Sőllei Ildikó 
Szarnék Márta

július 07. Nagyatád strand — fürdés — aszfaltverseny Kovácsné Mrekva Zsuzsa
Rossz Idő esetén: sorversenyek az iskolában, Ludánné Sőllei Ildikó
videó a könyvtárban. Szarnék Márta
9-12 ó. Ismerkedés a számítógéppel a Művelődési Házban

július 08. Kirándulás a Művésztelepre
Rossz Idő esetén: tréfás vetélkedő az iskolában 
divatbemutató
9 ó. Gyógynövénygyűjtő és ismertető túra 
Művelődési Ház programja

Kovácsné Mrekva Zsuzsa 
Ludánné Sőllei Ildikó 
Szarnék Márta

jlius 09. de.: Mozaikkép készítés a tornateremben, labdajátékok Prókai Lajosné 
du.: fürdés a strandon. Rossz idő esetén: Balzsin Tamás né
10 ó. Mentőcsapat a kenguruk földjén c. film vetitése Szakály Gyula
a Művelődési Házban.

Időpont Program Nevelő
július 27 rte : Nagyatád strand — fürdés, napozás Czárné Kalmár Sára
hétfő tollaslabda verseny Boros Bálintné

Rossz Idő esetén: ..Papírcsodák" hajtogatása, ragasztás
du.: Nagy játszótér — számháború

július 28. de.: Nagyatád strand — fürdés, napozás Balláné Fellegi Anikó
kedd Rossz idő esetén: Játékos sportvetélkedő a Bállá Andor

tornateremben, du.: Ismerd meg városodat!
Séta a Dózsa, Kápolna. Zrínyi utcákban.

július 29. de: 10 ó. „Tártalvezelés" a művésztelepen a Horváth Csilla
szerda Művelődési Ház szervezésében Dr. Vargáné Zag Ágota

Rossz Idő esetén: Városi Gyermekkönyvtár — filmvetítés 
du .Játéktanulás a nagy játszótéren — „Itt a köcsög"
..Megy a köcsög". Gyöngyfűzés

július 30. de:: Szituációs játékok, kapcsolatteremtő gyakorlatok Zab Lajosné
csütörtök Műv. Ház. programja. Füstösné Gál Ilona

du: Homokvárépltési verseny a nagy játszótér homokozójában
július 31. de: Séta a Csónakázó tóhoz. Csónakázás, viztoidklizés Lakosa Ferencné
péntek (40 Ft tanulóként) Farkas Zoltánné

Rossz Idő esetén: Kedvenc lemezeim Zene hallgatás 
az iskolai könyvtárban.
du: Rókavadászat a nagy játszótéren

augusztus 3. de: Üszóverseny a strandon — röplabda Fáncsi Józsefné
hétfő Rossz idő esetén: Színes papírból mozaikkép készítése Fáncsi József

Ismerkedés a számítógéppel, alapismeretek tanítása Műv. Ház 
programja, du Kollektív rajzverseny csomagolópapíron.

augusztus 4. Kirándulás a Dráva partjára kerékpárral Pásztor Csabáné
kedd (Műv. Ház szervezése) Ismerkedés a számítógéppel, Primecz Tiborné

alapismeretek tanítása (Műv. Ház program) 
Rossz idő esetén, gyurmázás, gipszöntés 
du: Ki mit tud — játékos vetélkedő — vers, mese, bűvészet, tánc

augusztus 5. Kirándulás az Ámor erdőbe, gyógynövény gyűjtés Borsos Erika
szerda és vadvirág gyűjtés (Műv. Ház program) Józsefné Bencsik Ildikó

Rossz Idő esetén: tornateremben játékos sportvetélkedő 
du: A gyűjtött virágok lepréselése

augusztus 6. de: Rókavadászat a nagy játszótéren Kulcsár Éva
csütörtök Rossz Idő esetén: Mesehallgatás — A három kívánság. Madarászná Forrai Edit 

meseillusztráció. 9. ó. A végtelen történet c. mozifilm 
megtekintése a Műv. Házban, du: Ismerd meg városodat! 
Séta a Somogyszobi, Mező, Szabó Dezső utcákban.

augusztus 7. de: Városi strand — fürdés, napozás Gáspár Istvánné
péntek Rossz idő esetén: Búvárkodás az iskolai könyvtárban Kéri Zoltánné

Társasjátékok

augusztus 10. de: Kirándulás a parkerdőbe — szalonnasűtés Kiss Józsefné Noé Valéria
hétfő Rossz Idő esetén: Városi Könyvtár — videonézés Beke Józsefné

du: A lepréselt vadvirágból képeslap készítés, tervezés, 
ragasztás

augusztus 11. de:9‘ó. Kerékpártúra Ágneslakra a Müv. Ház szerv. Vargáné Román Ildikó
kedd Azok részére, akik nem vesznek részt a túrán. Győri Éva

sikbáb készítés és mesedramatizálás. A három pillangó 
c. mese feldolgozása, du: Ismerd meg városodat — séta Bodvicára

augusztus 12. de: Nagyatád strand — fürdés, napozás Pauker Zoltánné
szerda Rossz idő esetén: társasjáték, sakkverseny Pauker Zoltán

du: Iskolások divatja — tréfás divatbemutató

július 10. Kerékpártúra Berzencére vagy fürdés a strandon Prókai Lajosné
Rossz idő esetén: sportversenyek a tornateremben, Balazsin Tamásné
papírhajtogatás, meseillusztráció készítése Szakály Gyula
10 ó. Videovetités élménybeszámoló Euro-Disneyland-ről 
a Művelődési Házban

augusztus 13. de. Séta a piacon 10 ó a Vük c. film vetítés a Műv. Házban Bándi Melinda
csütörtök du: Sóliszt kerámia készítése Bátriné Buvári Viola
augusztus 14. de: Nagyatád strand — fürdés, napozás Vargha Éva
Péntek rossz idő esetén: kötélhúzó, kötélugró verseny a Varga Judit

tornateremben, du: Táborozási sportvetélkedő a nagy 
játszótéren — zsetonszerzés, nyeremények
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Tisztelt Henészi, Simongáti 
Ingatlantulajdonos /ok/!

A henészi, simongáti városrész gázellátására részben közületi 
beruházásból, részben önkéntes lakossági hozzájárulásból lehető
ség nyílott.

Az előzetes tervnek megfelelően KÖGÁZ beruházásból elkészülne 
a Hunyadi utcától a Honvéd utcáig — Rinya és Malomárok feletti 
átvezetéssel — a gázelosztó vezetékhálózat.

Ezzel párhuzamosan épülne ki — önkéntes lakossági hozzájáru
lással — a Honvéd u., József A. u., Ady E. u., Ady köz, Honvéd köz, 
Rinya u., Szabadság u. és a hétvégi házas területen az elosztó és 
csatlakozó vezetékhálózat.

Az elkészített tanulmányterv szerint megépülne 6.200 f m gázelosz
tó vezetékhálózat és 528 db ingatlanhoz a csatlakozó vezeték is.

A terv előzetes költség becslése alapján az egy ingatlanra jutó 
költség 41.060 Ft. lenne, teljes részvétel esetén.

Természetesen ezt az előzetes költséget a résztvevők száma és a 
majdani, konkrét kivitelezési költség is befolyásolja, azaz csökkent
heti, illetve növelheti.

A közölt bekerülési költség az ÁFÁT is tartalmazza, amely a 
gázvezeték elkészülte (átadása) után visszatérítésre kerül. Az ér
vényben levő jogszabály alapján az ÁFA visszatérítésen felül, köz
műfejlesztés támogatása címén, a befizetett — ÁFA-val csökkentett 
— összeg 15 %-a is visszatérítésre kerül.

Az egyösszegű befizetés mellett lehetőség van közműfejlesztési 
kölcsön igénybevételére is.

Tájékoztatásunk célja, hogy a gázvezeték építés további teendői
nek elvégzéséhez a résztvevők számáról információt kapjuk, azért 
kérjülk a kiküldött nyilatkozatot a Polgármesteri Hivatal Városfejlesz
tési és Gazdasági Irodájában (városháza II. em. 208-as ajtó) visz- 
szajuttatni szíveskedjen, 1992. június 22-lg.

A kivitelezés megkezdése előtt az építésben résztvevők részletes 
tájékoztatást kapnak. Addig is felvilágosítástért irodánkhoz fordulhat
nak.

Nagyatád, 1992. június 5.
Bacsa Gyula

irodavezető

A szeretett családtag, hozzátartozó elveszté
se mindig fájdalmas és megrendítő. Mi segí
teni szeretnénk, hogy szeretteinek a méltó 
végtisztességet megadhassa.

Széleskörű szolgáltatásainkkal átvállaljuk az ön gondjának egy részét, melye
ket méltányos áron biztosítunk a MEGYE EGÉSZ TERÜLETEN.

Fontosabb szolgáltatásaink:
helyi, távolsági és nemzetközi halottszállítás 0—24 óráig 
korszerű nyugati gépkocsikkal 33 Ft/ km irányárral 
halotti anyakönyvi kivonat és közegészségügyi engedély 
beszerzése (100 Ft) 
temetés megszervezése lebonyolítása 
gyászjelentések felvétele és közzététele a megyei 
lapokban (630—4200 Ft) 
temetési segély kifizetése
(földbe temetésnél 4000 Ft hamvasztásnál 4000 Ft) 
hamvasztási költséghozzájárulás kifizetése (6300 Ft)

Ha teljeskörű szolgáltatásainkat igénybe veszi, kedvező fizetési feltételeket és 
árengedményt biztosítunk:

a szolgáltatásból 10% engedményt adunk 
hamvasztás esetén a költségekből 2000 Ft-t visszatérítünk 
3 havi részletfizetést teszünk lehetővé 50% előleg 
befizetése esetén.

Kiegészítő szolgáltatásaink:
a gyászszertartás megörökítése fénykép- illetve videófelvétellel 
(1800—3000 Ft) 
sírhelyek gondozása 
sírfeliratok festése

Nálunk vásárolható kegyeleti tárgyak:
Koporsók 15—20 változatban (5200—34000 Ft-ig) 
Szemfedők 15—20 változatban (2200—8600 Ft-ig) 
Urnák 15—20 változatban (1159—3666 Ft-ig) 
Kersztek, fejfák 11 változatban (56—910 Ft-ig)

Kiegészítő kegyeleti tárgyak: 
imakönyvek, rózsafúzérek, nyaklánc kereszttel, nyakkendők, gyászs- 

zsebkendők, gyászjelentők, koszorúk, sírcsokrok élő- és művirágból, valamint 
szálas selyemvirágból.

Költözködés 
vargabetűvel

A Kossuth utcában meépűtt 
ház 22 lakásának sorsa sokunk 
érdeklődését váltotta ki. Ezért 
ígértük egy korábbi lapszámunk
ban, hogy a dologra visszaté
rünk.

Az OTP Somogy Megyei Igaz
gatóságán Kovács Béla igazga
tóhelyettestől tudtuk meg az 
alábbiakat.

A lakásokból nyolcat a MA V vá
sárolt meg a vasútvillamosítással 
összefüggő lakásgondjai rende
zése miatt.

Az OTP helyi irodaházában lé
vő 15 lakás tartószerkezetei cso
mópontjainak megerősítésére, 
—IMS technológiával készültek

jóváhagyott tervdokumentáció 
készült. Ami koránt sem jelenti, 
hogy már veszély volna, csak
hogy a lakók ideiglenes, 6-8 he
tes kiköltözése a Kossuth utcai 
lakásokba most megtörténhetne. 
(Azért a feltételes mód, mert a 
lapkészítés idején még tart az 
egyezkedés).

Hisszük, hogy a majd bizton
ságos, amúgy kényelmes ottho
naikba hamarosan
visszatérhetnek tulajdonosaik, 
és a Kossuth utcai lakások is be
népesülnek.

Köszönjük a tájékoztatást.

k Szerkesztők

KÖSZÖNJÜK!
Városunk jelenét és fiataljainkon keresztül bizonyos fokig jövőjét is 

meghatározó, jelentős eseménynek tartjuk gimnazista gyermekeink 
közelmúlban tett németországi kiutazását.

Az ősszel itt járt német diákok látogatását viszonzó úttal kapcsola
tos értékelésre bizonyára sor kerül majd több fórumon. Most, ezen a 
helyen köszönetünket kívánjuk kifejezésre juttatni.

Megköszönni a gimnázium vezetésének és személy szerint Knapp 
Ottó igazgató úrnak, hogy gyermekeink nyelvtanulását legjobban 
fejlesztő cserelátogatás lehetőségét megteremtette, s hogy az ősszel 
idelátogató német diákoknak gazdag programot biztosított.

Köszönjük a biztonságos és költségkímélő utazás megszervezését 
is.

a Szülők

Kaposvári sírkőüzem termékei:
síremlékek (2836 Ft-tól) kripták (50000 Ft-tól) járdák
(2128 Ft-tól)
virágvázák és virágvályuk (306 Ft-tól) Gyetyatartók (420 Ft-tól) 
urna síremlékek (2801 Ft-tól) Márványlapok (464 Ft-tól) 
sírkövek díszítése, javítása, tisztítása.
Természetesen egyedi megrendeléseket is teljesíteni tudunk.

Szolgáltatásainkat Önök az alábbi címeken vehetik Igénybe:

Központ:
Kaposvár, Mező u. 2. Tel és Fax: 15-091 
Ügyfélfogadás: 7.30—15 30 óráig 
Éjjel-nappali ügyelet: 0—24 óráig Telefon: 12-230

Főiroda:
Kaposvár, Fő u. 38. Telefon: 20-812
Nyitvatartás: 8—17 óráig.

Gondnokság:
Keleti temető Telefon: 12-625
Nyugati temető Telefon . 21-622 
Nyitvatartás: 8—16.30 óráig

Kirendeltségek:
8638 Balatonlelle, Temető u. 7. Tel.: 85/50-281

8624 Balatoszárszó, Szemesi u. 7. Tel.: 84/40-601

7570 Barcs, Bajcsy-Zs u. 9. Tel.: 89

8840 Csurgó, Csokonai u. 10—12. Tel: 52

8640 Fonyód, Piactér (lakás) Tel : 85/60-122

8693 Lengyeltóti, Kossuth u. 10. Tel.: 78

8700 Marali, Nefelejcs u. 1. Tel.: 85/11-248

7500 Nagyatád, Korányi u 43. Tel.: 83/11-266

8660 Tab, Kossuth u. 82. Tel.: 84/20-481

Kirendeltségek nyitvatartása 8 — 16.20 h-ig 
Éjjel-nappali ügyeletük: 0 — 24.00 h-ig.

Sm. Temetkezési Vállalat

Őszi napfény 
májusban

Rendkívüli találkozó volt május 
22-én a nagyatádi Művelődési Ház
ban: ötéves jubileumot ünnepeltek a 
nyugdíjas klubtagjai.

1987-ben huszonöt lelkes pedagó
gus klubot alakított. A kezdeménye
ző és a mai napig önzetlen vezető 
Gergó Sándorné. Munkáját nagy 
mértékben segítette Győré Béláné. 
Sikerük bizonyítéka, hogy a jelenlegi 
taglétszám 100 és nem csupán pe
dagógusok.

A megemlékezésen városunk ön
kormányzatát Varga Vince polgár
mester és Nagybocskai Tamás 
képviselte. A házigazda Ormai Ist
ván volt, aki a hivatalos műsor előtt 
megnyitotta a klubtagok kézimunká
iból rendezett kiállítást.

Juhász Gyula: Himnusz az ember
hez c. versével Vida Gitta tanuló 
mondott szép köszöntőt.

A polgármester meleg hangon 
méltatta a mozgalom szervezését, 
sikereit, és a felkérésnek eleget téve 
felavatta a klubot, amely ezután az 
ŐSZI NAPFÉNY nevet viseli majd.

A klubvezető röviden összefoglalta 
az elmúlt évek gondjait, eredménye
it. Az éves programban már hagyo
mányok is kialakultak: A Zenei 
Világnapok megtartása, kirándulá
sok, melyek kezdetben szűkebb ha
za, Somogy megismerését célozták, 
egyre távolabbi körutakká váltak. Le- 
utóbb Burgenland volt az úticél, sok 
műemlék- és várlátogatással. Sike
res a vidám előszilveszteri óév bú
csúztató is.

A havonta egyszer megtartott talál
kozókon kívül egy-egy kulturális ese
ményre is szerveződik a tagság.

Győré Béláné Nagyatád múltjának 
lelkiismeretes kutatója, a helyi szüle
tésű művészek munkáival általa is
merkedett meg a tagság. (Babay 
József író, Zsilley Margit filmszinész- 
nő, a zenei és képzőművészeti em
lékek, a környéket bemutató 
videófilmek sorozatával.)

Fontos eleme a gondos tervezés
nek, hogy a nyugdíjasok legégetőbb 
kérdéseire meghívott szakemberek 
válaszolnak.

A klubnak a várossal jók a kapcso
latai, erkölcsi és anyagi támogatást 
is nyújtanak. Ennek köszönhetően a 
tagdíjakkal a közösség gazdálkod
hat.

Országos szinten az Életet az 
Éveknek mozgalomhoz is csatlakoz
tak. Közvetlen viszonyt alakítottak ki 
a komlói, a kaposvári klubokkal. 
Részt vettek a barcsi Ki Mit Tud ren
dezvényen, ahol Mezei Jánosné ní
vódíjat kapott.

A klubnak vidéki tagjai is vannak. 
Rendszeresen járnak be a lábodi, 
nagykorpádi és a segesdi nyugdíja
sok.

A klubvezetőn kívül tizenöt alapító 
tag és aktivista kapott jutalmat.

A műsor végén Ormai István kö
szöntötte Gergó Sándornét, a moz
galom lelkét.

Turula Sándorné klubtag meghat
va ecsetelte a klub vezetőinek fárad
hatatlan munkáját.

További sikereket kívanumk, mele
gítsen még sokáig az ŐSZI NAP
FÉNY.

Nagy Jenőné
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Nagyatádra kerülésem után az el
sők között volt, akivel összehozott a 
sors. Az éjszakákba nyúló beszélge
tések Kovács Gézát azonosító ki
csengése számomra mindig egy szó 
volt: megszállott népművelő. Ezt a 
cimkét úgy tűnik, hogy ma is vállalja, 
hisz a névjegyén ez is olvasható. 
Számomra ez apálya mindig ingová
nyos talajú volt. Én jobb szeretem az 
állandóságot, ami a munkatársakat, 
tanítványokat illeti, a szorosabb ke
reteket, szabályokat.

Kovács Gézát viszont az elmúlt év
tizedek alatt több generáció ismerte 
meg részben népművelői, majd az 
elmúlt években újságírói munkája 
során.

— A helyhatósági választások 
első fordulója után Te rendelkez
tél valamennyi egyéni jelölt közűi 
az első érvényes mandátummal. 
Minek köszönhetted ezt a sikert?

Nagyon egyszerű: elegendő szá
mú ember ment el választani, és 
elégséges számú szavazatot kap
tam.

— Talán lehetett más oka Is a 
győzelemnek, hiszen olyan Ismert 
személyek Indultak a körzetben, 
mint Szakonyl László, Zab Zsu
zsa, Czlpóth Dezső.

Amennyire visszaemlékszem, 
nem volt elsöprő fölény. Az lénye
ges, hogy mások valóban nagyon 
kevés szavazatot kaptak, de én azt 
hiszem, hogy akik jobban ismerték 
Zab Zsuzsát, Czipót Dezsőt, Szako- 
nyi Lászlót, elsősorban politikai meg
fontolásból egyáltalán a szavazásra 
nem mentek el. Nem a személyük
nek szóló antipátia, hanem ettől a 
szavazástól való távolmaradás lehe
tett az oka. Rengetegen nem mentek 
el szavazni ebben a városban. A leg
több szavazópolgár nem kívánt 
résztvenni a választásokon.

— Miben látod a passzivitás 
okát?

Nem tudok másra gondolni, mint
hogy nem akarták támogatni ezt a 
változást személyes szavazatukkal 
sem.

— Ez egy új nézőpont számom
ra. Vajon miért nem akarták a na
gyatádiak a változást?

MIT JELENT MA MAGYARNAK LENNI?
„MIT JELENT MA MAGYARNAK 

LENNI”?
A fenti címen meghirdetett pályá

zat helyezettjei közül a felső tagoza
tosok egyik I. díjra értékelt KISS 
ORSOLYA ( 2. sz. Ált. Iskola 7/b) 
dolgozatát adjuk közre.

Március 15-én a forradalom kitöré
sének évfordulóján mindig eszembe 
jut a fiatalság hite, lelkesedése és az, 
hogy az összefogás milyen nagy dol
gokra képes. Amikor az emlékezés 
virágát elhelyezem a szobor talapza
tán, csak csodálni tudom azokat a 
hősöket, akik életüket adták egy esz
méért. Ez a hit, tenniakarás sajnos 
hiányzik a mai környezetemből. A 
mai fiatalok nem találják helyüket. 
Sztárokért és popénekesekért ra
jongnak, nem szívesen olvassák el 
nagy íróink szép regényeit, amelyek 
hazánkról, a kis Magyarországról 
szólnak. Itt a Kárpátok és az Alpok 
közé szorulva próbáljuk megélni a 
2000. évfordulót. Nekem az otthont 
„Somogyország" jelenti; itt laknak 
szüleim, rokonaim, barátaim, isme

BEMUTATOM KÉPVISELŐTÁRSAIMAT

Kovács Géza
képviselő

SPORTHÍREK
Olimpiai Napok

Kerékpárverseny Nagyatádon

Az azóta szerzett tapasztalatok 
után állítom ezt. Szemben az ország 
más településeivel, itt Nagyatádon 
nem volt ilyen egyértelmű a rend
szerváltozás igénylése. Ami ezt 
megerősíti, a meghirdetett képviselői 
fogadóórákon egy-egy ember jelenik 
meg. A közmeghallgatáson kevesen 
vesznek részt. Azaz továbbra sincs 
politikai közélet a városban, ahogy 
nem volt előtte sem. A régi rend
szerben a hivatásos politikusnak el
rendezték a nép politikai részvételét, 
most a népnek kéne a politikai élet
ben részt vennie. Ez a rend
szerváltás nem ment végbe 
Nagyatádon.

— Nem túlzás azt állítani, hogy 
az emberek nem kívánták a rend
szerváltozást? Én azt mondanám, 
hogy nem voltak hagyományai az 
elmúlt 30-40 esztendőben a politi
kai közéletnek Nagyatádon.

Én itt azokra gondolok, akik a kö
zügyek iránt érdeklődők voltak és 
most is azok, akik függtek a régi ta
nácstól és függnek e mostani önkor
mányzattól. Rájuk gondolok, ha azt 
mondom, nem igazán akarták a 
rendszerváltást.

— Miért a KDNP színeiben Indul
tál a választásokon?

Azt hiszem, nem vagyok egyedül 
Nagyatádon és az országban, aki
nek ne lett volna fogalma arról, mi az, 
hogy kereszténydemokrata gondol
kodás, szemlélet. A szakmánkban 
sokan közel álltak a szabad demok
ratákhoz. Vannak barátaim, akik a 
volt MSZMP liberális szárnyához, 
vagy az MSZP-hez tartoztak, és tar
toznak. De két dolognak tartom a 
barátságot és a politikai gondolko
dást. Számomra a történeti szemlé
let miatt is fontos a 
kereszténydemokratákhoz való kö
tődés. Az ember erkölcséhez, erköl- 
csiségéhez hozzátartozik annak a 
helynek a szemlélete, ahol él, gyere
keket nevel, dolgozik. Számomra ér
dekesek azok az emberek akik a 
hely történetével foglalkoznak. Itt 
említeném meg Kóczián Gézát, vagy 
Téged, aki iskolatörténettel, család
történettel foglalkozik. Úgy gondol
tam, ha megalakul az új 
önkormányzat, ezek a munkák nem 

rőseim.
Magyar nemzetiségű vagyok, ami 

a mai helyzetben nem könnyű. Vál
tozások, viszályok vannak az orszá
gon belül és a határon túl is. 
Magyarország Nyugat-Európához 
szeretne csatlakozni, felzárkózni, 
amely nem lesz könnyű. Próbálunk 
elszakadni a balkáni népektől, de 
most egyelőre a kettő között va
gyunk. A világban nem kaptunk elis
merést. Nem vagyunk fejlett tőkés 
ország, csak azzá válhatunk. Erőt 
önmagunkból meríthetünk, vagyis 
lelkiismeretesen tanuljunk, hogy ha 
felnőttek leszünk, akár egy jó üzlet
ember, orvos vagy kereskedő legyen 
belőlünk. A felzárkózáshoz jól dolgo
zó emberekre van szükség, hogy el- 
sőosztályú, minőségi munkát 
végezzenek. Ha az egyre nehezedő 
követelményeknek eleget akarunk 
tenni, akkor lépést kell tartani a fejlő
déssel. Fejleszteni kell az ipart, a 
mezőgazdaságot és elsősorban az 
iskolarendszert. Bár a 10 millió közül 
csak egy vagyok, egy szürke kis 
pont, de ha elvégzem feladatomat, 

sikkadhatnak el. Ezért kerestelek 
meg Téged, hogy vegyél részt a vá
lasztásokon a KDNP színeiben. Az 
más kérdés, hogy jelenleg azok a 
munkák, amiket Te elkezdjél, nem 
folynak jobb feltételek között.

— Mit értesz ez alatt?
Nem szívesen kerülném meg az 1. 

sz. Általános Iskola névadásának 
kérdését. Azt nem sikerült elérni, 
hogy az iskola nevelőtestülete, az 
iskolához kötődő szülők érdeklődő
vé váljanak az iskola története iránt. 
A feltételeket így látom relatíve rom
lani. 1968-ban, amikor ide kerültem 
Nagyatádra, a város vezetőinek az 
volt a hozzám intézett kinyilatkozta
tása, hogy Nagyatádnak története 
nincs, és Nagyatádból most kell vá
rost csinálni. Ez teljesen ellenkezett 
azzal, amit a régi nagyatádiak mond
tak, viszont ez a történet erősen kö
tődött Babay Józsefhez, aki nem 
munkásmozgalmi író volt, 'födött 
az apácákhoz, Sinkovics Rózsához, 
a ferencesekhez, akikről itt nem na
gyon lehetett beszélni, de még doku
mentumot szerezni sem. A munkát 
ilyen formában mozgalommá kellett 
volna fejleszteni, ennek viszont sem 
a nevelőtestületben, sem a szülők 
között reményét nem látom.

Korábban ez nem volt kívánatos, 
ma tanulni sem mondja, hogy nem 
kívánatos, mégsincs ilyen közele
dés, ezért azt mondom, hogy relatí
ve romlott a helyzete a helytörténeti 
gondolkodásnak.

— Milyennek látod a helyzetedet 
a képviselőtestületben?

Amikor elindultam a választáso
kon, valamiféle megmérettetés iránti 
kíváncsiság vezetett. Ismernek-e, 
mit szólnak az utcában, ahol lakom. 
Valamint úgy gondoltam, hogy így 
lesz esélyem egy programot az új 
önkormányzatnak megfogalmazni. 
Ez egy kultúrális tájékoztatási, mű
vészeti program vázlata, amit tavaly 
márciusban átadtam a képviselők
nek és irodavezetőknek.

Úgy látom, hogy a város szellemi 
élete abba az irányba mozdul, ahogy 
én is elgondoltam.

Büttnerné Bódl Ágnes 
képviselő

amely elsősorban tanulásból áll, ha 
majd felnőtté válók, megpróbálok 
becsületesen élni és mindent meg
tenni, hogy béke legyen a világon, és 
származás, vallás, eszmeküíönbsé- 
gek megférjenek egymás mellett. 
Talán majd eljön az az idő, hogy az 
emberek nem gyűlölködnek, nem 
háborúznak, hanem szeretetben él
nek.

„Szeretni az emberiséget: ez min
den nemes szívnek elengedhetetlen 
feltétele..."

Sorsom úgy hozta, hogy magyar 
vagyok és én ezt vállalom. Vállalom 
a „Kék" Dunát, a Mecsek lankás 
dombjait, az Alföld kissé egyhangú 
síkságát, a kanyargós Kőrös ligetes 
partjait, a zajos, kormos, mégis gyö
nyörű Pestet; mert itt élek, itt akarok, 
és itt fogok élni, mert ez a hazám!

„Kinek szívében a haza nem él, 
száműzöttnek tekintheti magát min
denhol..."

Jelige: „Légy hú önmagadhoz" 
Kiss Orsolya 

2. sz. Ált. Isk. 7/b.

Befejeződött a Barcelonai Olimpia 
jegyében megrendezett Nagyatádi 
Olimpiai Napok rendezvény-soroza
ta. A záró esemény a kerékpáros ver
seny volt, melyre 134-en neveztek, 
közülük 117-en a 20, 17-en az 50 
km-es távot kerekezték végig.

A fiúk mezőnyében elsőként Koz
ma Attila, a leányokéban Dékány Má
ria (taranyiak) érkeztek célba. A 
felnőtt nők kategóriájában Fisli Edit, 
a férfiak közül Soós Olivér (nagyatá
diak) ért elsőnek az indulási helyre.

ök négyen sporttáskát vehettek át 
teljesítményükért. Külön díjat érde
melt ki Árpád János taranyi nyolcadi
kos, aki szintidőn belül kerékpározott 
végig a felnőtt 50 km-es távon.

A hat eseményen összesen 1158 
résztvevői, teljesítette a kiírt követel
ményeket. Hatpróbát 30-an, az öt
próbát 69-en sikeresen tették meg, s 
kitartásukért valamennyien e célra 
készített emblémás pólót vehettek át.

Közöttük lett még kisorsolva 1 db 
versenykerépár, amelyet Kovács An
tal a Bárdos Lajos Általános Iskola 
tanulója nyert el, s vihetett haza.

Az esemény tombolasorsolással 
zárult. így akadt olyan szerencsés 
résztvevő, aki három ajándékkal tá
vozott.

Fekete Lajosné

Challenge-Day Nagyatádon

Nagyatádon mind a résztvevők, 
mind a nézők számára felejthetetlen 
élményt nyújtott a Kihívás Napjának 
eseményeibe való bekapcsolódás.

15 helyszínen zajlottak az esemé
nyek, s este 19 óráig 8341 x 15 
perces mozgás történt. Az óvodák
ban; iskolákban zenés gimnasztika, 
labdajátékok, futás, sor- és váltóver
senyek és még sok ötletes játékos 
mozgásforma közül választhattak 
szülők és gyerekek egyaránt. A 
Rózsnyói útcai óvodások és szüleik 
többször is teljesítették a 15 percet, 
majd délután lesétáltak az esemé
nyek központi színhelyére, a sport
egyesület pályájára, ahol részt vettek 
a közös 15 perces zenés tornán, szü
lök, gyerekek. Az Alkotmány útcai 
óvodások kiránduláson vettek részt,

Foto: Durgó Tibor 

közben sokféle, érdekes, játékos 
mozgást véaeztek.

A 2. sz. Általános Iskolában for- 
gósznípad szerűen következtek a 
sportolási lehetőségek, az egész nap 
a Kihívás Napja jegyében telt el. 
Több mint 2500 x 15 percet sportol
tak.

Reggel 6 órától a városi strandon 
tizenöten vállalkoztak 10 km-es, illet
ve váltóban 5-5 km-es táv leúszásá- 
ra.

Három általános iskolából délelőtt 
a városi sporegyesület autóbusza 
szállította a gyerekeket a strandra, 
ahol a nap folyamán közel 700-an 
úsztak 15 percet. A strandról indult 
115 kerékpáros, hogy a Nagyatád — 
Ötvöskónyi közötti távot lekerekez
ze. A strandröplabda és a konditerem 
is vonzotta a fiatalokat.

A délutáni programok másik részé
re a városi sporttelepen került sor. 
Egész délután folyamatosan lehetett 
jelentkezni a hétpróbára, közel 500- 
an vállalkoztak a megmérettetésre.

A négyszeri futókört félezren tették 
meg. A zenés közös tornán 240-en 
végezték jókedvűen az aerobic gya
korlatokat Csendesné Murányi Ibo
lya irányításával, 3 évestől 60 évesig.

A kerékpáros lassúsági versenyen 
félszázan próbáltak minél lassabban 
acélba érkezni.

Karate és cselgáncs, valamint a 2. 
sz. iskola mazsorett csoportjának és 
tornászainak látványos bemutatója 
színesítette még a programot. A szép 
számú nézőközönség tapssal jutal
mazta a nagykanizsai sportakrobati- 
ka csoport nagy ügyességet igénylő 
mutatványait. 150 ajándék talált gaz
dára az esti sorsoláson.

A sportnap zökkenőmentes lebo
nyolítását a Babay iskolából Szakály 
Gyula és tanár társai, a gimnázium
ból Ludán János és pedagógus kol
légái és tanulók, a városi strand és a 
városi sportegyesület vezetése biz
tosította. A futás és kerékpár verseny 
biztonságos megrendezése a városi 
közlekedésrendészet erőinek bevo
násával valósult meg.

Köszönet munkájukért!
Fekete Lajosné
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Tájékoztató a képviselőtestület 
májusi üléséről

A testület májusi ülésén 16 napi* 
rendet tárgyalt.

A két ülés közötti időben végzett 
munkáról szóló beszámoló so
rán tájékoztatást kaptak a képviselők 

többek között a Somogy Megyei Táv
közlési Üzem vezető-helyettesével 
folytatott tárgyalásokról.

1993. december 31 -ig Nagyatádon 
négyezer vonal kapacitású elektroni
kus távbeszélő központot terveznek 
fölszerelni. A távközlési vállalat vi
lágbanki hitellel oldja meg a fejlesz
tést, amely azt is lehetővé teszi majd 
— ha szükségessé válik —, hogy a 
felszerelést követő 90 napos türelmi 
idő után, további kétezres egységgel 
bővüljön a távbeszélő központ.

A testület e napirend keretében 
foglalkozott a San Vito olasz testvér
városunkba utazó városi delegáció 
útjának előkészítésével. A polgár
mester előkészítő intézkedéseit a 
testület jóváhagyta. Az olasz testvér
városnak szánt ajándékokat a város 
gazdálkodó szervei és a vállalkozók 
biztosították.

A testület szükségesnek tartotta — 
az önkormányzat pénzével való ta
karékos gazdálkodás miatt —, hogy 
a San Vito-ba utazó küldöttség tagjai 
utazási költségeiket maguk fedez
zék.

Az ülés második napirendje kereté
ben interpellációkat tárgyaltak.

Előzetesen írásban három képvi
selő interpellált. A benyújtott interpel- 
lációk a Zeneiskola működési 
költségeire és költségvetésére, a 
szeméttároló edényzet beszerzésé
re, a szemétszállítási díjra és az Al
kotmány utcai önkormányzati 
bérlakásokban élők gondjaira vonat
koztak.

testületi ülésen szóban további
4 interpelláció hangzott el. (Dr.

Gerencsér György, dr. Horváth Fe
renc, Magyar Károly és Egyed Árpád 
képviselők interpelláltak).

Az elhangzott interpellációk ered
ményeként, képviselőtestületi tagok- 
ból álló ideiglenes bizottság 
irányításával a város Lakásügyi Tár
sadalmi Bizottsága megvizsgálja az 
önkormányzat és korábban a városi 
tanács vb. által folyósított lakásvá
sárlást vagy építést szolgáló önkor
mányzati kölcsönök és támogatások 
felhasználását.

Információt kértek a képviselők az 
önkormányzat pénzügyi kintlévősé
gei behajtására tett intézkedésekről, 
valamint a szemétszállítási díjak 
1991-92. évi beszedésének helyze
téről is. Az írásos tájékoztatásra a 
júniusi ülésen kerül sor. Foglalkoztak 
a piac-vásártéren kialakult helyzettel 

is. (A lengyelek a Szabadság parki 
járdán is árusítottak). A piac rendjé
vel kapcsolatosan a Városgazdálko
dási Bizottság vizsgálatot folytat, 
javaslatait a júliusi ülésre terjeszti be.

Az interpellációkat követően a kép
viselőtestület a Somogyudvarhelyi 
Metalloplasztik Kft-vel kötendő adás
vételi szerződés ügyével foglalko
zott. A testület korábbi döntése 
alapján az adásvételi szerződés el
készült, de azt a Metalloplasztik Kft 
nem írta alá. A Kft a szerződés elké
szítése közben olyan információt ka
pott, hogy a terület 
Somogyudvarhelyen a Duna-Dráva 
kialakítandó nemzeti parkterületébe 
fog esni.

Tájékozódtak, de megkeresésükre 
írásbeli választ nem kaptak. Jelez
ték, hogy a többi gazdálkodó szerv
hez hasonlóan ők is anyagi 
gondokkal küszködnek. A szerző
désben foglalt fizetési feltételeknek 
nem tudnak eleget tenni. A képvise
lőtestület az első, döntést nem hozó 
szavazás után, a második szavazás 
eredményeként az eladási ajánlatát 
visszavonta. A Kft a továbbiakban is 
bérli az önkormányzati vagyont.

zután beszámoló hangzott el az 
oktatási intézményekben folyó 

diákétkeztetés helyzetéről.
A vitában a képviselők megállapí

tották: a legzsúfoltabb étkeztetést 
biztosító Intézmény a József Attila 
Kollégium. A zsúfoltság elkerülése 
és csökkentése érdekében utasította 
az ebben érdekelt iskolák igazgatóit, 
hogy a torlódás elkerülésére készít
senek étkezési ütemezést. E beszá
moló után a testület az 1992. évi 
költségvetési rendelet módosításá
val foglalkozott.

A város a benyújtott céltámoga
tások közűi nem nyerte el ez évben 
a szennyvlztisztltómű bővítésére 
kért támogatást. A tervezetthez ké
pest nem igényelhetjük az önhibából 
hátrányos helyzetben lévő települé
sek állami támogatását sem. Mind
ezek miatt a rendelet korrekcióra 
szorul. A tárgyalás hosszú és élénk 
vitát eredményezett, melynek során 
számos javaslat is elhangzott. A vita 
csúcspontja az intézmények 1992. 
évi felújítása és a konkrét feladatok 
meghatározása volt.

Az „önhibás támogatás" kiesése, 
az IPSZO Kisszövetkezet gazdasági 
helyzete és más okok miatt a terve
zett bevételek a város kasszájába 
várhatóan nem folynak be. Mind
ezek miatt a város költségvetési 
kiadásait Is mérsékelni kell. A mér
séklés egyik útja a felújítási felada
tok mérlegelése, differenciálása. Az 

ülésen elhangzott valamennyi javas
lat számbavételével, a költségvetési 
egyensúly biztosítása érdekében 
szükséges döntést várhatóan a júni
usi ülésen hozza meg a képviselő
testület.

A testület a költségvetési vitát kö
vetően döntött az ez évi lakáscé
lú támogatások odaítéléséről.

A pályázók az értesítéseket meg
kapták, a szerződések megkötésére 
a közeljövőben kerül sor. Döntött a 
testület a Beregszászi u. 4. szám 
alatti földingatlan tulajdonjogának át
ruházásáról. Hozzájárult, hogy a Zöl
dért a felépítményt (amit maga 
épített) eladja. Az önkormányzati föld 
értékéért (amelyen az épület, a „Fi- 
fa" fekszik) 232000 Ft-ot + ÁFA véte
lárat kér.

A testület foglalkozott a Masterfil 
Pamutfonóipari Vállalatnak önkor
mányzattal szemben fennálló tarto
zásai kérdésével is. 
Fizetésképtelensége miatt csődöt je
lentett be. Az önkormányzattal szem
ben fennálló tőketartozása

1175895 Ft.
A vállalatnak — a csődtörvény ér

telmében — hitelezőivel 90 napon 
belül meg kell egyezni. A testület 
mérlegelve, hogy a Cérnagyár 720 
embernek ad munkát, a tőketartozá
sa utáni kamatokat elengedte.

Egyetértett azzal, hogy az 
1175895 Ft tőkét kamat nélkül a 

vállalat 1993. június 30-ig fizesse 
meg. Reméljük, hogy a későbbi 
eredményes gazdálkodást e döntés 
is segíti majd.

Foglalkozott a testület a Somogy 
Megyei Moziüzemi Vállalat átalakítá
sával is. Ahhoz, hogy a vállalat a 
megyében folyamatosan működni 
tudjon, és a vagyonátadás az érintett 
önkormányzatok — így a nagyatádi 
részére is — zökkenőmentesen le
bonyolódjon, szükség volt egy nyilat
kozat megadására. A testület 
hozzájárult, hogy a Moziüzemi Válla
latból majd megalakuló Kft létrejötté
ig, alapítói jogokat gyakorló 
önkormányzatokat jelöljenek ki.

A testület véleményt nyilvánított a 
MÉH Vállalat átalakulását megelő
zően, a belterületi földje értékéről.

A Rákóczi u. 20. szám alatti telep
hely földértéke 1805000 Ft, amelyet 
a testület elfogadott.

A képviselők módosították a 2. szá
mú Általános Iskola alapító okiratát. 
A Művelődési és Közoktatási Minisz
ter engedélyezte, hogy az Iskolában 
gazdaasszonyképző speciális 
szakiskolai képzés follyon.

Az iskola tevékenysége ezzel az 
oktatási formával bővül a következő 

tanévtől, amelyhez az önkormányzat 
hozzájárult.

Határoztak egyedi szociális ügyek
ben hozott döntések ellen benyújtott 
fellebezésekről is.

Hoffmanné dr. Németh Ildikó
jegyző

Amit a hulladékszállítás 
díjkalkulációjáról 

tudni kell

Többen kifogásolták, hogy a 
kötelező hulladékszállítási szol
gáltatásdíja, gyűjtőedény költsé
get is tartalmaz.

Sérelmük oka, hogy több lakó 
saját tulajdonú szemétgyűjtő 
edénnyel rendelkezik, amelyet a 
Városgazdálkodási Intézmény 

jogelődjétől vagy üzletben vásá
rolt.

Tekintettel a felvetés jogossá
gára, az alábbiakban szeretnénk 
tájékoztatni ügyfeleinket:

A hulladékszállítás korszerűsí
tése, -könnyítés érdekében sze
retnénk folytatni, illetve befejezni 
az 1988-ban megkezdett egysé
ges gyűjtőedényzet kialakítását. 
E célból előre rögzített ütemterv 
szerint intézményünk szab
ványos edényzettel látja el a vá
ros egész területét.

Tekintettel arra, hogy a célkitű
zés megvalósításához szüksé
ges pénz nem áll az 
önkormányzat rendelkezésére, 
az intézménynek meg kell várnia 
a hulladékszállítási díjak beérke
zését.

A befolyt díjakból a második fél
évben megvásároljuk a (jelenlegi 
beszerzési ár 50%-án) a lakos
ságitulajdonban lévő, jó állapotú 
szabványos edényeket.

Esetlegesen lehetőséget 
adünk a hulladékszállítási díj 
„ edényárral" való mérséklésére.

Bővebb információval szolgá
lunk személyes megkeresés 
esetén az intézménynél vagy a 
11-477-es telefonon.

Megértésüket és türelmüket el
őre is köszönjük.

Henger Jánoz 
intézményigazgató

A lakosság szolgálatában

A tavaszon tartotta küldöttgyűlését 
a Nagyatádi Ipartestület, amely im
máron 100 éves múltra tekinthet 
vissza. Az iparosság érdekvédelmi 
szervezete elnökével, Varga János
sal beszélgettünk gondjaikról, terve
ikről.

— Alapvető gondunk: hiányzik az 
érdekképviseleti törvény. Ezért ke
ressük azokat a formulákat, amelyek 
növelhetik munkánk hatékonyságát.

Sajnos a munkánkban is gondot 
jelent a fizetőképes kereslet csökke
nése, a megrendelések szűkös vol
ta. És nem veszélytelen új 
vállalkozásba kezdeni — mondotta.

A magas TB. járulék miatt sokan 
válnak meg iparengedélyeiktől. 
Ezért nem biztos, hogy a bevételek 
szempontjából a korábbi járulék 
rendszer rosszabb volt. Aztán több 
lesz a jogtalan iparűző, kevesebb az 
iparitanuló, a jövő iparostársadalma!

— Milyen a viszonyuk a helyi ön
kormányzatokkal?

Velük nincs különösebb baja az 
iparosságnak. így a helyi adók beve
zetése sem váltott ki ellenállást. Be
látjuk, hogy lakóhelyeink 
intézményeit a települések boldogu
lása érdekében, működtetni kell. Egy 
irányba kell húzni a szekeret.

— Hogyan tovább?
Szednénk, ha a terheinkből minél 

kevesebbet kellene megrendelőink
re hárítani. Szeretjük szakmánkat. 
Napi 14 órákat is dolgozunk. Nem 
lesz ez másképpen akkor sem, ha 
majd a sorsunk jobbra fordul.

Aztán keressük a módját, mikép
pen tudnánk mi magunk is segíteni a 
munkanélküliek foglalkoztatásával.

Köszönjük a beszélgetést.

Lejegyezte: H. S.

A képviselőtestület 1992. jú
nius 30-I ülésének tervezett na
pirendjei:

— Tájékoztató a városban élő 
időskorúak és nagycsaládosok 
szociális helyzetéről;

— Javaslat a költségvetésről 
szóló rendelet módosítására;

— Javaslat a közüzemi vízmű
ből szolgáltatott ivóvízért, vala
mint a közüzemi csatornadíj 
használatáért fizetendő díjakról 
szóló rendelet módosítására;

— Javaslat a Hunyadi utcai 6., 
8., és 10. házszámú távhőszol
gáltatásba bekapcsolt lakások fű
tési díjainak ármegállapításáról 
szóló rendelet módosítására;

— Intézményvezetők kinevezé
se.

A város általános rendezési 
tervének feülvlzsgálatl és -mó
dosítási tervanyaga 1992. júni
us 25-től július 31-ig a 
városházán közszemlére lesz té
ve, amely a hivatali munkaidőben 
megtekinthető.

a Polgármesteri Hivatal

Felelős werkewlő:
Dr. nOrv»th Fewnc, Hubey S*ndor4e

Nagybocskai Tamaa

Feless kedd: 
Varga Vince

NagyatMi Nyomda Kft taemdben

FeJekJa vezető: 
Takica Ferenc úgy*. lg. 
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II. évfolyam 1992. július Szerkeszti: Dr. Horváth Ferenc, Hubay Sándor és Nagybocskai Tamás Díjtalan Polgármester Úr!

Olvasóink javaslatára, a szer
kesztők és a kiadó elhatározása 
eredményeként indítunk újabb 
rovatot e cím alatt. Hisszük, hogy 
lapunk információt szolgáltató 
irányvonalával egyező az a 
szándék, hogy Nagyatád múltját 
hiteles emberek hiteles élettörté
netén keresztül is bemutassunk. 
A sorozat gondozásában jelen
tős szerepet vállaltak az Őszi 
Napfény Nyugdíjas Klub tagjai és 
a Könyvtár dolgozói, amelyet ez
úton is megköszönünk.

Foto: Durgó Tba

KISASZONDY 
(KNAPP) JÁNOS 

(1895—1966)

Tanár volt, egész életét a hiva
tásának szentelő, művelt ember. 
A mai nemzedék már keveset tud 
arról az iskolarendszerről, 
amelyben oktatott: Polgári Fiúis
kolának hívták. Még a század 
elején, Nagyatád ipari és keres
kedelmi fejlődésével egyidőben 
merült fel az igény az érintett ré
tegek műveltségi szintjének 
emelésére.

Nagyatádi alkotók kiállítása 
San Vito al Tagliamentoban

A nagyatádi művelődési ház szer
vezésében észak-olaszországi test
vérvárosunkban rendezett kiállítást 
az ottani könyvtár.

Mohári Vendelné hímzései, Paus- 
ka Mária, Posta József és Neje szö
vései, Ország László rajzai, Mezei 
Mária Magdolna, Wágner Ferencné, 
Deák Zoltán festményei és Pacskó 
Ferenc szobrai reprezentálták a mai

A Polgári Olvasókör elnöke: 
Dr. Lővy Ferenc valamint Tallián 
Andorfőszolgabíró, Kovács Gyu
la főjegyző, Knapp László közsé
gi bíró és Rotter Bernát 
nagykereskedő segítségével 
1903-ban megalakult a Polgáris- 
kolai Egyesület. A társasági ala
pon indult iskola — amelyben 
10—14 éves fiúk tanultak — 
1928-ban állami státusba került: 
6 tanárral és átlag 120 diákkal.

Itt oktatott Kisaszondy tanár úr, 
a népszerű Jani bácsi. Matema
tika — fizika szakos volt, de an
gol nyelvet is tanított. Az iskola 
N.A.P. 155. sz. cserkészcsapa
tát is ő vezette. Ez a csapat min
den hazafias, társadalmi és 
vallási rendezvényen szerepelt 
1948-ig, amikor is az egész or
szágban megszűnt a mozgalom.

Zenei elkötzelezettségére is 
vannak adataink: Szilágyi Erzsé
bet magániskolájában zenetörté
netet és elméletet tanított. Ö 
maga is hegedült, ha kellett orgo
nán játszott a templomban, kar
vezető volt az iskolai 
zenekarban.

Őslakos nagyatádi családból 
származott, de miután saját utó
dai nem voltak, életét a város 
gyermekei nevelésének szentel
te. Mellékesen a fél világot bejár
ta, igaz nem saját akaratából. Az 
első világháborúban orosz fog
ságba került, onnan megszökve, 
Japánon keresztül hajóúton tért 
haza.

Sokoldalú műveltsége, tapasz
talatainak élményszerű átadása 
révén közvetlen kapcsolat ala
kult ki tanítványaival, akik ma is 
szeretettel emlegetik derűs 
egyéniségét, több mint negyed
százada örökre eltávozott alak
ját.

Nagy Jenőné

nagyatádi képző és iparművészeti 
alkotásokat.

Május végétől július elejéig szá
mos nézője volt a 40 alkotásból álló 
kiállításnak. Valamennyi hímzést és 
a szőttesek többségét megvásárol
ták a látogatók.

Wágner Ferencné egy, a kaszói 
tájat ábrázoló festményét adomá
nyozta a testvérváros könyvtárának.

XV. Képzőművészeti 
Tehetséggondozó Gyermek- és 

Ifjúsági Tábor a nagyatádi 
Szoborparkban

Másfél évtizede rendezi meg a városi 
művelődési ház — a kaposvári tanító
képző főiskolával közösen — nyáreleji 
táborát Tavaly és idén is a szoborpark 
pihenőházában, a fegyelmező zászlóalj
tól kapott sátrakat is használva A megye 
összes iskolájából pályázhattak a 7-8. 
osztályos általános iskolások, az 1-3. 
osztályos középiskolások a r észtvételre 
A táborvezetőség (Takács Zoltán és Or
szág László kaposvári, Merész Emese 
nagyatádi. Tibol László nagybajomi rajz
tanár) már tavasszal kiválasztotta a pá
lyázatra beküldött rajzok alapján azt a 28 
fiatalt — köztük nagyatádi diákokat — 
akik a képességfejlesztő, szemléletfor
máló táborba meghívást kaptak A tábor
ban természetes anyagokból 
készítettek organikus képzőművészeti 
alkotásokat, megismerkedtek a népi vi
láglátással, s természetesen sokat fes
tettek, rajzoltak, játszottak, énekeltek A 
kétheti táborélet alatt készült alkotásokat 
augusztus közepéig láthatjuk a nagyatá
di művelődési ház kiállítótermében.

Foto: Durgó Tibor

A Franciaországi PANEURÓ
PA delegáció nevében, amit A iá
in Borunazui elnök úr vezetett, 
tisztelettel megköszönöm a forró 
fogadtatást, s mindazt, amit kül
detésünk sikere érdekében tet
tek.

Az Önök jóvoltából megismer
hettük a magyar vidéket. Különö
sen meghatott bennünket az a 
csodálatos magatartás, ahogy 
Önök a kisebbségek és a mene
kültek nehéz helyzetén segíte
nek.

Kérem, küldjenek fotóanyagot 
annak érdekében, hogy hazánk 
polgáraival megismertessük a 
menekültek helyzetét.

Kedves Polgármester Úr, ké
rem fogadja legjobb kívánságun
kat valamennyiünk nevében:

Clotilde PETIT-DELAYGUE 
A Franciaországi PANEURÓPA 

Szervezet
külügyi felelőse

Drámapedagógusok 
tábora városunkban

Az ország minden részéből érkeztek 
pedagógusok a július 5-én nyílt tovább
képző táborba

A városi művelődési ház drámajáték 
ke.ének vezetője, PAUSKA MÁRIA ta
nárnő tervezte meg ennek az alternatív 
pedagógiai szemléletmódnak és gyakor
latnak a tábori programját; a szervező
munkához. a megvalósításhoz az 
intézmény biztosította a feltételeket

KESERŰ iMRE szentesi (színjátszás ) 
TOLNAI MÁ.'JA kaposvári (személyiség- 
fejlesztés ) és MÓKA JÁNOS csurgói 
(gyógypedagógia — drámajáték) oktatók 
voltak a szekcióvezetők

A tábor a csoportfoglalkozások mellett 
meghallgatta GABNAI KATALIN (Műve
lődési és Közoktatási Minisztérium), 
MOLNÁR V. JÓZSEF (Örökség Népfő
iskola) és DEBRECZENI TIBOR (a Ma
gyar Drámapedagógia Társaság elnöke) 
előadásait is.

A táborlakók elmondták; irigylik a na
gyatádiakat mert nagyon szép a város és 
kedvesek irt az emberek.

Kaposváron Ifjúsági 
Egzisztencia Irodát 

nyitottak
Az iroda a pályakezdő fiatalok elhelyez

kedési gondjain kíván enyhíteni
Tevékenységi körükbe tartozik a 18— 

30 év közötti fiatalok állásközvetítése, — 
képzése — továbbképzése és átképzé
se Működésük az egész ország területé
re kiterjed, külföldi kapcsolatokkal is 
rendelkeznek.

Azoknak a fiataloknak, akiknek lakóhe
lyükön kívül tudnak munkát, illetve tanu
lási lehetőséget szerezni, kollégiumszerű 
elhelyezést biztosítanak. Tanfolyamo
kat szerveznek részint új szakmák elsa
játítására,részint azzal a céllal, hogy a 
lakóhelyen való munkavállalást meg
könnyítsék. Kellő számú jelentkező és 
megfelelő feltételek esetén kihelyezett 
tanfolyamok megszervezését is vállalják.

Címünk. Ifjúsági Egzisztencia Iroda
Kaposvár, Tallián Gyula u. 19 2.lp. I/3. 
(volt Dimitrov utca)
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100 év építészete
Városi Bíróság

HÍREK
Azon kevés nagyatádi középületek 

egyike, amelyek felépítésük óta vál
tozatlan funkciót látnak el. Kialakítá
sa, tömegformálása, összetett 
idomú, de mégis visszafogott tető
szerkezete is a maradandóság be
nyomását kelti annak ellenére, hogy 
ez az épület is a maihoz hasonló 
építészeti stíluskereső korszakban 
született. Alapvetően a késöeklekti- 
ka kissé provinciális modora jellem
ző a homlokzatra, de fellelhetők rajta 
az építés időpontjában már Magyar
országon is divatos szecessziós épí
tészet egyes díszítőelemei is.

Az utca kiszélesedése miatt a lát
vány az épületet inkább a Széchenyi 
tér részévé teszi, de ennek ellenére 
felróható a mai kor építészeinek az, 
hogy utcaképet meghatározó jelleg
zetességét sem a tér sarkán álló la
kóépület, sem pedig a rendőrség

GYEPŰK (2)
Az alsó grábliki út (ma ez is Tán

csics utca) mindkét oldalát gyepű ha
tárolta. Északi oldalon ezeket már 
beton és vaskerítések váltották fel, a 
déli oldalon a Balantinecz-féle eper
gyepű ma is telekhatárt képez. A 
folytatásaként egykor létező Benke- 
gyepűt kivágták, helyét modern kerí
tések foglalták el. Ezek bár 
szemeknek szépek lehetnek, de szí
veknek aligha.

Itt volt található a Benke-Horváth- 
Matán telkeket szétválasztó észak
déli irányban húzódó gyertyános 
gyepű, amelyet középtájon a taranyi 
útra vezető gyalogút szakított két 
részre..

De sok faló került gyermekkézbe e 
gyepűből oskolás koromban! A falo
vak alsó végét pataszerűre faragtuk, 
hogy botlovaink méltóbbak legyenek 
az igazi paripákhoz.

Kimondottan szép epresgyepű hú
zódott a mi és a két alsó szomszé
dunk telekhatárán, a tanítói 
szántóktól elválasztó vonalon, meg a 
telkeket elkülönítő mezsgyéken. A 
gyepűkbe meggyfákat is ültettek. A 
gyümölcsfák csodálatos látványt 
nyújtottak a szemnek. A mindig 
csínyt kereső gyerekeket pedig von
zották a fa megmászására, ami pe
dig nehezen ment a gyepűk miatt.

A telkeket szétválasztó gyepűbe 
apám fűzeket is ültetett. Friss hajtá
sait kukoricaszár kötözésére hasz
náltuk. De ebből készültek az 
aprószentekre fonott ostorok, ame
lyekkel a lányokat, asszonyokat kor- 
bácsoltuk meg „egészségük 
megóvása érdekében”.

Kökénygyepű határolta a taranyi 

épületének tervezésekor nem vették 
figyelembe.

Az előcsarnokban elhelyezett már
ványtábla tanúsága szerint I. Fe- 
rencz József uralkodása alatt az 
igazságszolgáltatásnak épült 1913- 
ban. Tervezője K. Császár Ferencz 
műépítész, építői Fuchs és Grósz 
voltak, vélhetően nem nagyatádi épí
tészek.

Felépítésében valószínűleg nagy 
szerepe volt az akkor vezető járásbí
rói pozíciót betöltő dr. Kiszely Lász
lónak. Az épület történetéhez két 
jelentősebb felújítás kapcsolódik, az 
egyiknek csak a háború utáni bom
bázások helyreállítása volt a célja, a 
második — jelentősebb, 1931-ben 
— már kiterjedt az épület homlokza
tára, tetőszerkezetére és belső kor
szerűsítésére is. Erről a felújításról 
túl sok jót elmondani nem lehet.

Foto: Durgó Tibor felvételei

úttól egészen a csapásig a nyugati 
telkeket, néha meg-megtörve a vo
nal egyenességét, ahogy éppen a 
határ megkívánta. A Mátégyepűt ép
pen napjainkban semmisítették meg, 
hogy helyét más kerítés váltsa fel. E 
gyepűvel szemközt a keletei házsort 
lezárva volt a szélső Kanizsai-Pave- 
ta telkét a tekenyőtől elválasztó ve
gyes gyepű. Már jóideje kivágták, 
helyét fűrészelt deszka-kerítés fog
lalta el.

A gyepűk hol sűrűbbek, hol kissé 
ritkábbak voltak, mindig annak meg
felelően, hogy milyen célt szolgáltak. 
Emlékszem: telkünk gyepűje olyan 
sűrű volt, hogy azon még az udvari 
szárnyasok sem juthattak keresztül 
hacsak a kiscsibék nem. Szülség is 
volt erre, mert a tanító a diákokkal 
riasztatta a netán kitévelygő állato
kat.

Csak a telekhatárt képező gyepűk
nél nem volt szükség az ilyen sűrű
ségre, ott inkább a nagyvadak, az 
emberek átjutását korlátozták. Az 
ilyen gyepűket szúrós, tövises cser
jékkel ültették. (Akác, kökény stb.)

Kedves Olvasó! A Bodvicán lévő 
gyepűk felsorolása bizonyára nem 
teljes. Ezekre emlékszünk. Nem is 
volt cél, hogy egytől-egyig számba 
vegyük valamennyit. Fő célomnak 
azt tekintettem, hogy e régi kedves 
szavunknak és amit e szó, gyepűk 
jelentettek, felidézzem. Talán azért 
is, hogy e környezetkárosító vilá
gunkban értelmet is, emléket is állít
sak generációnk és a jövő 
nemzedéke számára.

Horváth Ferenc

Eredményeként vitatható színű lett a 
homlokzat, az utcafronton eltűnt ko
rábbi jellegzetessége a sárga klin
kertégla-burkolat, teljesen oda nem 
illő műanyaglambéria-burkolatot ka
pott a lépcsőház és a folyosó.

1918-ban levettek az épület faláról, 
majd 1919-ben visszahelyeztek egy 
valószínűleg kerámiából készült, 
zöldre festett, faragott fa levélmotívu
mokkal keretezett címert. 1945 után 
a címer végképp lekerült. Talán még 
megvan valahol, és restaurálható.

A Nagyatáddal foglalkozó eddigi 
monográfiák méltatlanul kevés fi
gyelmet szenteltek ennek az épület
nek. Építészeti értéke, mozgalmas, 
neves személyiségekkel fémjelzett 
múltja részletes feltárást igényelne a 
város történetének gazdagítása ér
dekében.

Pataki László

ÉRTESÍTÉS
A nagyatádi Helyőrségparancsnokság 

értesíti az érdeklődőket, hogy a helyőr
ségben lévő HM kezelésű üres szolgálati 
lakások pályázatának elbírálása 1992. jú
nius 23-án megtörtnént. A pályázatok el
bírálásának eredményéről az érdeklődők 
1992. július 24-ig a Lakásgondnokságon 
(Nagyatád, Aradi u. 10/A épület fszt. 1 ) 
betekintést nyerhetnek.

A pályázat során nem lett eladva a:
Koch R. u 3/1. B. Ih. fszt. 3.,
Koch R. u. 3/2. B. Ih. fszt. 3.,
Koch R u 3/2. B Ih. II. e. 12. sz. alatti 

lakás
E lakások megpályázhatók a Lakás- 

gondnokságon (Nagyatád, Aradi u. 10/A 
épületfszt. 1.) 1992. augusztus 1-től 1992 
augusztus 31-ig

A pályázati feltételekről a lakásgondnok 
munkaidő alatt részletes felvilágosítást 
nyújt.

Bődi Ferenc alezredes 
helyőrség parancsnok

Dr Hegedűs Endréné Varga Vince Dr. Fábián Csaba
főorvos polgármester főorvos

Háziorvos körzetszám HŐTFÓ KEDD
De Du.

SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK
De Du De Du. De. Du. De. Du

Dr FÁBOS LÁSZLÓ 8—11 16—17 8—11 16—17 8—11 16—17 8—11 16—17 8—11 15—16
I. sz. körzet,

Dr. LÉVAI IVÁN
II. sz. körzet,

8—11 16—17 8—11 16—17 8—11 16—17 8—11 16—17 8—11 15—16

Dr SEFFER TIBOR 8—10 16—17 8—10 16—17 8—10 16—17 8—10 16—17 8—10 15—16
III. sz. körzet, TARANY 10—12,30 10—12,30 10—12,30

Dr GELLÉRI ALADÁR 8—10 17—18 8—11 17—18 8—11 17—18 6—10 17—18 8—11 15—16
IV. sz. körzet, BOLHÁS 11—13,30 11—13,30

Dr. KAWKA ANGELIKA 8—11 16—17 8—10 16—17 8—11 16—17 8—10 16—17 8—11 15—16
V. sz. körzet. ÖTVÖSKÓNYI 11—13,30 11—13.30

GYERMEK HÁZIORVOSI ELLÁTÁS Rókus köz 3.

Dr FEJES JÚLIA 8—11 16—17 8-10.30 16—17 8—10,30 16—17 8—10,30 16—17 8—11 15—16
I. sz körzet, TANÁCSADÁS 13—15

Dr CAKÓ JUDIT 8—11 16—17 8—10,30 16—17 8—10 16—17 8—10,30 16—17 8—11 15—16
II. sz. körzet, TANÁCSADÁS 13—14
ÖTVÖSKÓNYI 10,30—12,30
Dr. KUN ATTILA III. sz körzet 8—11 16—17 8—11 16—17 8—11 16—17 8—11 16—17 8—11 16—17
Hunyadi u. 10. TANÁCSADÁS 13—14

Nagyatád város Képviselőtestü
lete 1992. augusztus 20-a tisztele
tére ünnepi programot szervez, 
melyet a szokásos módon közzé 
tesz

* * *

A város általános rendezési tervé
nek felülvizsgálati és módosítási 
tervanyaga 1992. június 25-től au
gusztus 31-ig a városházán köz
szemlére lett kitéve, amely a hivatali 
munkaidőben megtekinthető.

Polgármesteri Hivatal
• • *

Júliusban és augusztusban 6—20 
óráig, míg szeptemberben 6—18 
óráig tart nyitva a strand.

* * *

Július 1 -jével megszűnt az autósis
kolái oktatás a Szabadság-parki te-
rületen. Az autós, motoros és 
teherautóvezető-képzés és -vizs
gáztatás a volt MHSZ Somogyszobi 
bázisán zajlik már.

A gondozási központunk csereüdülte
tést szervez időskorúak részére 1992 jú
lius 13—1992. július 17. időpontban. 
Részükre a Bólyi Gondozási Központ biz
tosít ellátást és tartalmas programot; míg 
a bólyi időskorúakat a Dózsa Gy. úti in
tézményünkben helyezzük el, ahol igé
nyeik szerinti programot szerveznek 
részükre.

* * *

A Családsegítő Szolgálat felhívás
sal fordul a város polgáraihoz. A Ju
goszláviából érkező menekültek 
megsegítésére továbbra is szervezi 
a felajánlott adományok gyűjtését. 
Adományaikat (nyári ruha, tisztálko
dási eszközök, játékok stb.) a Szé
chenyi tér 3. sz. alatt működő 
szolgálatunk továbbítja a menekül
teknek. Támogatásukat ezúton kö
szönjük meg.

Családsegítő Szolgálat 
Nagyatád

Háziorvosi rendelések 1992. július 1-től 
Koch Róbert u. 3.
Központi éjszakai ügyelet 

Hétfőtől péntekig: 19 órától reggel 7 óráig 
Helye: Koch Róbert utca 3.

Az éjszakai ügyelet a GYERMEK háziorvosi és FELNŐTT 
háziorvosi ellátást biztosítja

Hétvégi, ünnepnapi GYERMEK és FELNŐTT háziorvosi ügyelet 
Szombat 7 órától hétfő reggel 7 óráig.

Kivadáron új nyilvános telefon
állomás létesült.

* * *

A Művelődési Ház adott otthont a 
VI. Vonós Zenei Tábor Nagyatád — 
92. kamara-hangversenyének. A zá
róhangversenyre a Zeneiskolában 
került sor.

* • •

MESZARITY Valéria festőművész 
— aki 1991. szeptemberétől a helyi 
menekülttáborban dolgozik — akva- 
rell kiállítását Varga Vince polgár
mester nyitotta meg június 27-én.

Hunyadi u. 6/A. 11/7. 71 m2-es 3 
szobás öröklakás eladó. Érdek
lődni a helyszínen egész nap.

Városközpontban — kórházzal
szemben — Bajcsy-Zs. u. 15. sz. 
alatti 150 öl házas ingatlan családi 
okok miatt — telekáron — sürgősen 
eladó! Érdeklődni napközben 84/40- 
408, este az 1/1332-077telefonon.

Értesítjük Kedves Vendégeinket, 
hogy a Kossuth u. 13. szám alatti

NÖI-FÉRFI FODRÁSZA T 
KOZMETIKAI SZÁL ON

Hétfőtől péntekig
6.00—22.00 óráig

SOOTERS 
FÉNYKÉPÉSZ SZÁL ON

Hétfőtől péntekig 
8.00—17.00-ig
Szombaton 8.00—12.00-ig 

várja Önöket 
magas színvonalú szolgáltatással.
Telefon: 52-712

Próbálja meg — bennünk nem fog 
csalódni!



1992. JÚLIUS ÖNKORMÁNYZATI HlRADÓ NAGYATÁD ÖNKORMÁNYZATI HlRADÓ NAGYATÁD ÖNKORMÁNYZATI HlRADÓ NAGYATÁD ÖNKORMÁNYZATI HlRADÓ NAGYATÁD

BEMUTATOM KÉPVISELŐTÁRSAIMAT

Dr. Horváth Ferenc
képviselő

A képviselők közül talán dr. Hor
váth Ferenc a legismertebb szemé
lyiség, mégis röviden mutasd be 
magad.

— '951. október 17-én születtem 
Nagyatádon. Az általános iskolát Na
gyatádon, a középiskolát Kaposvá
ron végeztem. Érettségi után 
szakmunkásként dolgoztam a kon
zervgyárban, ahol később üzemi 
KISZ-titkárnak választottak meg. Ezt 
követően hét évig városi KISZ-titkár, 
majd hét évig városi népfront-titkár 
voltam. Nem szégyellem a mozgalmi 
múltamat, mert ma is úgy gondolom, 
hogy az ifjúsági szövetség keretén 
belül nagyon sok fiatalnak adtunk ér
telmes programot a tanulmányi és 
szakmai versenyek, társadalmi mun
ka-akciók, a szabadidő hasznos el
töltésének szervezésével. A 
népfront értékének tartom a sokszí
nűségét, a különböző emberek egy
másra találását.

Munkám mellett szereztem diplo
mát a Pécsi Janus Pannonius Tudo
mányegyetem Állam- és 
Jogtudományi Karán és Budapesten 
a Marx Károly Közgazdaságtudomá
nyi Egyetem Gazdálkodási Szakán.

így jelenleg jogász -közgazdász
ként a Nagyatád és Vidéke Takarék
szövetkezet elnöke vagyok.

Öten vagyunk testvérek, hárman 
élünk Nagyatádon. Bátyám Lajosmi- 
zsén, nővérem Dunakeszin alapított 
családot. Szüleim sajnos már nem 
élnek. Édesapám molnár volt, negy
venkét évig dolgozott a szakmájá
ban. Feleségem ugyancsak 
nagyatádi származású, mérnök-ta
nár, a kórházban dolgozik. Két fiunk 
van. Zoltán 14, Gábor 11 éves. Si- 
mongáton, a Rinya utcában építet
tünk családi házat, itt választottak 
meg területi képviselőnek.

A képviselőtestületnek Te vagy az 
egyetlen tagja, aki a helyhatósági vá
lasztások előtti végrehajtó bizottság
nak tagja voltál. A jelenlegi 
képviselőtestületet demokratikus 
ütőn választották. A korábbiba ho
gyan lehetett bejutni?

— Véleményem szerint a korábbi 
önkormányzati testületeket is de
mokratikus úton választották, hisz a 
választók kezét senki nem irányítot
ta, amikor beléptek a szavazófülké-

BÜTTNERNÉ BÓDY ÁGNES
Búcsú Ködmön Évától

Éva! ■— búcsúznom kell Tőled, s nem 
találom a szavakat: írjam le, hogy 28 év a 
tanán pályán, hogy 6 osztály osztályfőnöké, 
hogy Istenem hány ezer kjj.rvflott dolgozat, 
hogy mennyi fejfájás egy-egy gyerek jövő
jéért, hogy micsoda boldogság a tanítvá
nyok első sikereiért?

Hogy évek óta a nyugdj békéjét vártad, 
de minden Őszön anyafarkasként gyűjtötted 
M;ig,id kon? a tanítványokat, biztattad és 
dorgáltad őket. Hogy a negyedévesek érett
ségi dolgozatáról májusban, reszkető ke
zekkel még véleményt írtál, mert tudni 
akartad, hogy mit végeztél velük.

Leiqam, hogy az év utolsó szülői értekez
letére még betámolyogtál, mert tudtad, 
hogy ez az utolsó, de élni akartál, s az iskola 
volt az életed.

Hogy átvertél valamennyiünket játszva a 
hitet a gyógyulásban, s közben az a keserű 
bölcs mosoly, ahogy effordultál tőlünk, már 
jelezte, hogy egyezséged van az Istennel.

Ő.' a nagy — nagy Élet — folyóvíz,
Zuhogva zúg, kacagva harsog, 
Sodor, zúz, oszt fut szüntelen, 
Nem fogják gátak s renyhe partok, 

be. Tény persze, hogy voltak külön
böző szintű hatásköri listák, amelyek 
alapján véleményezték az akkori ta
nács illetve a népfront javaslatait, de 
a jelölőgyűléseken számos esetben 
más került a jelölőlistára, mint akit a 
javaslattevők jelöltek. így aztán — 
különösen a ’80-as években — már 
nem egyszer más lett a jelölt, mint 
akit ajánlottak. A választás azonban 
demokratikusan zajlott, hisz minden
ki a saját lakóközössége előtt méret
tetett meg. Azt, hogy rám is esett a 
választás, bizonyára köszönhetem 
annak, hogy sok ember ismer. Gye
rekkorom óta végzek társadalmi 
munkát a városért, és ha bárki meg
tisztelt bizalmával, azt kerestem, ho
gyan tudok neki segíteni, nem pedig 
azt, hogyan nem.

KISZ-vezető, párttag voltál, s úgy 
tudom, 1989-ben a párton belül volt 
egy konfliktusod, aminek a következ
ménye pártfegyelmi volt. Magyará
zata-e ez annak, hogy az 1990-es 
helyhatósági választásokon függet
lenként indultál — ha jól tudom nem 
vagy tagja az MSZP-nek sem?

— Igen, bár erről nem szívesen 
nyilatkozom. A független képviselői 
jelöltségem összefügg azzal a bizo
nyos 1988. évi társadalmi tanácsel- 
nökhelyettes-választással, amikor a 
pártbizottság egyik munkatársát je
löltük az említett tisztségre, a tanács 
testületé pedig engem választott 
meg. Amiért a jelölést elvállaltam, sú
lyos pártbüntetést kaptam, amit fel
lebbezésemre enyhítettek, majd 
eltöröltek. Azt a belső konfliktust, 
amit akkor átéltem, nem kívánom 
senkinek. Hittem abban amit tettem, 
és lelkiismereti kérdést csináltam ab
ból, hogy elvszerű voltam-e. Én azt 
hiszem igen, de ez akkoriban bizony 
sok álmatlan éjszakát okozott. Ma 
még azt gondolom: minden párt alap
szabályában lehet olyan pont, 
amelynek végrehajtásával saját lelki
ismeretemmel kerülök ellentmon
dásba, ezért belátható időn belül 
egyetlen párt színeit sem akarom fel
vállalni.

A jelenlegi képviselő-testületnek 
egyetlen tagja vagy, aki a korábbi és 
jelenlegi önkormányzatnak is tagja 
voltál. Mi a különbség?

— Érdekes kérdésfelvetés. Én el

Ö: a folyásnak akarófa,
Melynek forrása s vége nincsen
O Minden és vigasztalan.
Egyetlen és borzalmas Isten

ínak arról, hogy a pofitikai szelek elő írták, 
hogyan kell tolmácsolni ezerkdencszáz ti
zennyolcat, vagy ezemyolcszáznegyvenkr- 
lencet, s Te meg akartál felelni az 
előírásoknak, hogy a pectagógus éhbért 
egy kis nyavalyás jutalommal kiegészítsék, 
hogy málnáznod kellett, hogy összekapard 
a fiúknak az induláshoz valót?

Hogy a tanítványok gondtalansága, ha- 
zardirozása mennyi belső vívódást okozott, 
amévor ők torziós Nike cipőben jártak a 
köpeny alatt és Te engedve Imre hajthatat 
lanságának, de csak babonából — már 
nagy betegen sarkiróka-kucsmára cserél
ted tó az évek óta hordott kötött sapkát?

Hogy a gyerekek nem hitték el, hogy nem 
jössz vissza, hiszen novemberben, igaz, 
már nagy fájdalmak közepette, de becsuk
va mögötted a tanterem ajtaját, még Adyrói 
beszéltél.

írjam le, hogy az érettségizőid kívülről 
idézték verseit? Milyen nagy szó manap
ság' 

őrenéző ember vagyok. A napi hely
zetet mérlegelve próbálok előrelépni. 
Lényegesen kevésbé voltak aktívak 
azok a vb-ülések. Ritkán voltak pa
rázs viták. Persze napi gondok akkor 
is voltak. Néha az volt az érzésem, 
hogy az apparátus irányította és nem 
csak előkészítette a testület döntése
it. Ennek a magatartásnak ma is van 
utóélete, amit mindig szóvá is te
szünk. Van még mit csiszolni a vita
kultúránkban. A hozzászólások nem 
mindig célirányosak, hiszen többnyi
re nem a közélethez szokott embe
rek kerültek be a testületbe. Ami 
tetszik: a tenniakaró derékhadból ke
rültek be a képviselők. Sajnos nincs 
sok fiatal, hiányzik az idősebb nem
zedék is, a női nemet is egyedül kép- 
viseled, ami ugyancsak nem 
szerencsés, de jónak tartom, hogy a 
város életének sok területéről van
nak emberek, ami a döntések előké
szítéséhez pozitívan hozzájárul.

A pénzügyi bizottságnak elnöke 
vagy. Milyennek találod a gazdálko
dásunkat. ?

— Ismerve az előzményeket, el
mondhatom, sok pénz az önkor
mányzatnál soha sem volt. 
Gondjaink mindig voltak. Elosztani 
csak azt lehet, ami befolyt a kasszá
ba. Alapvető gond: a nagy elvonás a 
dolgozóktól, a vállalatoktól. Fizet
nénk több helyi adót, ha lenne miből. 
Máris más helyzetben lehetne az ön
kormányzat. Á pénzek ésszerű fel
használását még mindig lehetne 
javítani, ha végre kialakulna az intéz
ményeknél a gazdaszemlélet. Ha a 
karbantartást nem felújításként ke
zelnék, ha úgy gazdálkodnának az 
intézmény javaival, mint a sajátjaik
kal. Nem látok biztatást arra a jövő
ben, hogy egyszerre nagy dolgokat 
tudjunk megoldani. Nem lesz rá fede
zet. Komoly feladat a jelenlegi intéz
ményeinket fenntartani, ezekkel 
gazdálkodni kell. A feladatokat rang
sorolni, a legfontosabbat kiemelni és 
azt a lehetőségekhez képest megol
dani, mint jelenleg a szennyvíztisztító 
gondja. Csak így tudunk előrelépni, 
mert tőlünk nemcsak választóink, de 
az utódaink is meg fogják kérdezni, 
hogy mit végeztünk.

Büttnerné Bódy Ágnes
képviselő

Igen, Ady a kulcs Hozzád. Olvasom a 
versét, s megpróbálom megérteni, ki voltál?

Mi volt a btka annak, hogy 17 évesen 
diákjaid megértették Adyt, ezt a hívő—hitet
len pokollal rokon—mennybe vágyó, etvá- 
gyódö—földön maradó magyar európait. 
Mert mindennyíunkban ott van Ady lelke, a 
gyarló—halandó, örökJétre vágyó ember

Te vállalni merted őt egész lényeddel, 
életeddel

Te állsz előttem, ha már — már nem 
bkom,

Mint az élet túsza.
Szép bölcs fejeddel, mellyel hogy 

ha akarod,
Vagy nem akarod, meg tesz 

koszorúzva

És úgy állok én. mint te: lombtalanul
S még emlékem nincsen.
Másokért élünk, mi mindig csak adunk
!gy rendelte ezt a Végzet— Isten.

És mégis — mégis, magam is itt 
vagyok

Ünnep kocsit tolni
S én jó mesterem, szeretném a kezed 
Áldva — átkozva, sírva megcsókolni.

(Ady Endre) 
________________________ J

SPORTHÍREK
Befejeződött a városi kispályás 

labdarúgó-bajnokság tavaszi for
dulója.

Tavaszi végeredmény:
1. Flamingó 25 pont
2. 2. sz. Alt. Iskola 22 pont
3. Öregfiúk 19 pont
4 DRV 17 pont
5. Agro-Hobby 16 pont
6 Colibri 14 pont
7. Herkules 13 pont
8. Vonatkerék 11 pont
9 Gimnázium 10 pont

10 Konzervgyár 10 pont
11. Autószerviz 10 pont
12. Sreet Ördögök 8 pont
13. Luft TC 5 pont
14 Cérnagyár 2 pont• * *

Június 7-én Baján került sor a 
Dél-Magyarország területi csel
gáncsversenyére, ahol a Nagy
atádi VSE 15 fiatal versenyzője is 
szőnyegre lépett. Eredményes 
szereplésüket mi sem bizonyítja 
jobban, mint hogy öt súlycsoport
ban értek el első, hatban máso
dik, és négyben harmadik 
helyezést.
I. helyezettek:
leány “A" 32 kg Szalai Judit
ifj. II. 40 kg Domonkos Betti
fiú "C" 28 kg Németh Gábor
fiú "C" 30 kg Kálmán Ottó
serdülő 50 kg Orsós Ferenc

II. helyezettek:
leány “B" 26 kg Balogh Mónika
serdülő 49 kg Búvári Enikő
ifj. 56 kg Magyar Tímea
fiú *C* 34 kg Hrankai Richárd
serdülő 49 kg Balogh Norbert

53 kg Imre Szabolcs

III. helyezettek
fiú *C“ 28 kg Szalai Ferenc
fiú 30 kg Turner Tamás
fiú "A" 41 kg Bóta László
serdülő 62 kg Kolena Krisztián• • •

Június végén Esztergomban 
rendezték meg az Európai Olim
piai Reménységek tornáját. A 
négy fős válogatottkeretbe meg
hívást nyert — az országos szö
vetségi edző javaslatára — 
Domonkos Betti, a Nagyatádi Vá
rosi Sportegyesület fiatal ver
senyzője is. Súlycsoportjában (40 
kg) III. helyezést ért el, biztató 
versenyzésében benne rejlett a 
nagyobb siker lehetősége is. 
Szép teljesítményéhez Harcos 
Zoltán edző lelkes munkája is 
hozzájárult • * •

Három hónapos kemény küzde
lem után zárult a városi amatőr 
tekebajnokság tavaszi küzdelem
sorozata.

Felhívás!
1992. július 19-én vasárnap halad át váro

sunkon a „Csatlakozz hozzánk, kerékpározz 
velünk az Olimpia jegyében" 1500 km-es ke
rékpárakción résztvevő csapat A csapat tag 
jai 1992. július 11-én Komáromból indulnak, 
s az ország 33 nagyobb települését, köztük 
Nagyatádot is érintve kerékpározzák körül az 
országot, és július 22-én érkeznek Székesfe
hérvárra.

Hívunk minden kerékpározást kedvelőt, 
hogy július 19-én 13.20 órakor várja a Lábod 
felől érkező kis csapatot a város határát jelző 
áblánál és kísérje át a városon e település 
régét jelző tábláig.

Mindezt a sport, a mozgás, az egészséges 
életmódra való felhívás jegyében olyan szán
dékkal. hogy mindenkinek öröme teljék ben
ne.

Sportműsor
Vili. 1 -én 9.00 órakor városi strand

röplabda-bajnokság (városi strand). 
Nevezés a helyszínen 8.00 órától.

Vili. 15-én 10.00 órakor megyei 
strandröplabda-bajnokság (városi 
strand). Nevezés a helyszínen 8—10 
óráig

Tavaszi sorrend (csapat)

1. Ajax 7770 fa 30 pont
2. Vertikál 7636 fa 26 pont
3. Holsten 7711 fa 24 pont
4 Spulni 7356 fa 22 pont
5 Utasellátó 7615 fa 18 pont
6. Rendőrség 6995 fa 18 pont
7. Dózsa 7434 fa 16 pont
8. Zöldsasok 6557 fa 16 pont
9. Szerviz 6977 fa 14 pont

10 Jókai 6898 fa 14 pont
11. ÁFÉSZ 6965 fa 10 pont
12. Karfiol 6889 fa 10 pont
13 CSKCS 6432 fa 8 pont
14 Főnix 6114 fa 8 pont
15. Tüzép 6656 fa 6 pont
16. Csip-csöp 5945 fa 0 pont

Egyéni eredmények 
(1—10 helyezett)

1. Kovács Z. 161,2. Szakály 161,
3. Böröcz 157, 4. Kovili 156, 5. 
Bognár Á. 155, 6. Túri D. 155, 7. 
Húros 154, 8. Nagy Z. 154, 9. 
Kern 154, 10. Horváth E. 154.

* * *

A Polgármesteri Hivatal szerve
zésében június 16-án úszótanfo
lyam indult városunkban 
kezdőknek négyszer 10 napos 
turnusban. A 6—14 éves korú 
gyermekek a helyi testnevelők út
mutatásai alapján tanulják meg 
az úszás sportág alapelemeit. A 
Városi TIT ugyancsak indít két 
kezdő és két haladó csoport ré
szére oktatást.* * *

A teniszkedvelök részére újra 
meghirdetésre került a városi 
amatőr bajnokság. Egyéni szám
ban 18-an, párosban 10 pár küz
dött meg a helyezésekért.

Eredmény: 

egyéniek:

1. Bujtás László
(harmadszor bajnok)

2. Pomozi László
3. Bakos József
4. Iharosi István

páros:

1. Iharosi—Szakály
2. Bujtás—Pomozi
3. Bakos—Tornyai
4. Balaskó—Ludán

* * *

A gyermeknapi ünnepi progra
mok keretében a Művelődési Ház 
szervezte meg a Schwinn Csepel 
gyermeknapi kerékpárversenyt, 
ahol 78-an szálltak nyeregbe. 
BMX terepversenyre, MTB 
ügyességi versenyre, és verseny
kerékpárosok gyorsasági vetél
kedőjére is sor került. Összesen 
11 kategóriában hirdettek győzte
seket. A legfiatalabb induló a 3 
éves óvodás Balogh József volt, 
az ügyességi versenyben a kutasi 
Göncz család remekelt.* * *

Fuisz János, a Városi Sport
egyesület labdarúgócsapatának 
edzője, egyben ügyvezetője, júni
us 30-án eltávozott a Kaposvári 
Rákóczi SC-hez. A sport
egyesület további irányítására jú
lius 1-től Vajda József, volt 
kézilabdázó kapott megbízást.

Az NB-lll-as labdarúgócsapat 
július 13-án kezdi meg felkészü
lését az új bajnoki évadra Bő- 
zsöny János, a Kaposvárt és 
Marcalit is megjárt edző szakmai 
iránymutatása alapján.
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Mit kell tennie annak, 
aki kárpótlási jegyét 

termőföldtulajdon 
megszerzésére kívánja 

felhasználni?

Kedves Oívasó!
Lakossági WBC rovatunkkal az önkormányzat segítséget kíván nyújtani minden városlakónak, abban, hogy alaposan 
megismerhesse a képviselőtestületnek a város helyi viszonyai szabályozására alkotott rendeletéit, zfalamint a magasabb 
szintű jogszabályokban meghatározott, de helyben végrehajtandó feladatait.
Ifyméljüki hogy folyamatos tájékoztatásunkkal segíteni tudjukOnt abban, hogy a rendkívül változó világunkban és benne 
városunkban könnyebben eligazodjon.

A képviselőtestület júniusi programja 
— a júliusi ülésszünet előtt — zsúfolt volt. 
Huszonhárom napirendi pontot vitattak 
mea.

A Tejárt határidejű határozatokra adott 
jelentések körében a képviselők fog
lalkoztak a Városgazdálkodási Intéz

mény bevételeinek alakulásával.
Elemezték a jelentés alapján a hulla 

dékszáll í tási díjak beszedésének alakulá
sát. Utasította az intézmény vezetőjét, 
hogy a hátralékos gazdálkodó szerveze
tek tartozásának kiegyenlítése érdeké
ben fizetési meghagyást bocsásson ki.

A testület — a Szervezeti és Működési 
Szabályzatában foglalt előírásokat be
tartva —, meghallgatta a polgármester és 
a jegyző beszámolóját a testület két ülése 
közti időben végzett tevékenységéről

Az egészségügyi alapellátás
Legfontosabb feladat a társada

lombiztosítási rendszer módosulása mi
att, az egészségügyi alapellátás 
szervezésével kapcsolatos teendők vol
tak. Ezért június 30-a előtt a Társada
lombiztosítási Igazgatósággal kötendő, a 
város egészségügyi alapellátása pénzel
látását biztosító szerződéskötések érde
kében rendkívüli testületi ülésre is sor 
került júniusban.

A város jelenleg területi ellátási kötele
zettséggel 5 felnőtt (dr. Gelléri Aladár, dr 
Kawka Angelika, dr Fábos László, dr. 
Lévai Iván, dr. Seffer Tibor) és 3 gyermek 
(dr. Fejes Júlia, dr. Cakó Judit, dr. Kun 
Attila) háziorvos dolgozik

A felnőtt háziorvosok közül dr. Gelléri 
Aladár Bolhás, dr. Seffer Tibor Tarany 
községben is felelős a területi ellátásért. 
A képviselőtestület e két község képvise
lőtestületével az egészségügyi alapellá
tás fenntartására társulásos 
együttműködési megállapodást kötött.

A város össznépesség számát figye
lembe véve a felnőtt alapellátási körök 
túlterheltek, rendkívül nagy létszámúak a 
körzetek. Mindezek miatt egy új, hatodik 
felnőtt körzet létesítésére nyújtottunk be 
pályázatot Az új körzet létesítésére be
nyújtott pályázatot feltehetően szeptem
ber 1-ig bírálják el.

Területi ellátási kötelezettség nélkül 
háziorvosi feladatokat lát el dr. Horváth 
Géza, a Cémagyár üzemorvosa is. (E 
híradóban közzéteszzük az alapellátási 
körzetek megváltozott rendelési idejét.) A 
változásnak az a lényege, hogy minden 
háziorvos hétfőtől péntekig délután is 
rendel. A folyamatos, minden felnőtt- és 
gyermek körzetre vonatkozó délutáni 
rendelés tapasztalatai szeptemberben 
lesznek összegezve.

A folyamatos, minden körzetre kitérje 
dó délutáni rendelés bevezetését azért 
szorgalmaztuk, hogy minden nagyatádi
nak lehetősége legyen munkaidején kívül 
is rendezni egészségügyi gondjait, házi
orvosát felkeresni.
I ényeges változás állt be a gyermekek 
L— hétvégi szombat- vasárnapi és ünnep
napi ellátásában. A beteg gyermekeket a 
központi ügyeletén, a felnőtt körzeti ren
delőben látják el. Munkanapokon éjsza
ka, este 7-től reggel 7-ig egy orvos 
dolgozik ügyeletesként a felnőtt körzeti 
rendelőben Az éjszakai ügyeletes felnőt
teket és gyermekeket is ellát. Hétközi 
éjszakai ügyeletben, beosztás alapján, 
felváltva a város felnőtt és gyermek alap
ellátási orvosai, a hétvégi és ünnepnapi 
központi ügyeletben a város és Nagyatád 
környéke alapellátási orvosai dolgoznak. 
Az egészségügyi alapellátás változásai
nak megbeszélését követően a testület 
tájékoztatást hallaatott meg a város he
lyiség vagyonával kapcsolatos kérdések
ről. A Hungária Biztosító a Széchenyi téri 
helyiségeit újrahasznosításra, 1,5 millió 
Ft-os kártalanítás kifizetését kérve fel
ajánlotta A Fővárosi Óra- és Ékszeripari

Tájékoztató a képviselőtestület 
júniusi üléséről

Vállalat a Hild sétányon lévő üzletének 
üzemeltetési jogát, az eredeti üzletprofil 
fenntartása mellett akarja vállalkozónak 
átadni.

E beszámoló során a képviselőtestület 
áttekintette a nem lakás célú önkor

mányzati helyiségek bérleti díjával kap
csolatos kérdéskört. Utasította a 
Városgazdálkodási Intézmény vezetőjét 
és a városfejlesztési, -gazdálkodási és 
-üzemeltetési iroda vezetőjét, hogy min
den év január hónapjában vizsgálják felül 
és állapítsák meg azt a mértéket, ame
lyekkel e helyiségek bérleti díja emelhe
tő. A vizsgálat eredményéről a testületet 
minden év elején tájékoztatni kell. Az ülé
sen három képviselő nyújtott be interpel
lációt, illetve tett fel kérdést.

Kovács Géza interpellációjára a követ
kező, augusztusi ülésen kell választ adni 
Gara István az útfelújításokkal, kátyúzá
sokkal kapcsolatosan interpellált. Szóvá 
tette a Szabó Dezső, Mező, Damjanich 
és Eperjesi utcák útjainak állapotát. Dr. 
Gerencsér György a nem hasznosított, 
üresen álló bérleményekre vonatkozó 
kérdést tett fel, amelyre a soron követke
ző ingatiantanácsnoki egyeztetésen kell 
választ adni.

A képviselő-testület ezt követően tájé
koztatót hallgatott meg a városban élő 
időskorúak és nagycsaládosok szociális 
helyzetéről.

A testület szomorúan állapította meg: 
sajnos a város lakossága folyamatosan 
elszegényedik. A korábbi évektől eltérő
en ma már nemcsak a nyugdíjas és a 
nagycsaládos rétegek vannak nehéz 
helyzetben, hanem a gyermeküket neve
lő teljes családok jelentős része is.

A képviselőtestület e napirend kereté
ben foglalkozott a volt Dózsa György ut
cai bölcsőde helyén lévő átmeneti szállás 
helyzetével. Felvetődött annak gondola
ta, hogy azt miként lehetne mini szociális 
otthonná átminősíteni. A testület utasítot
ta a társadalompolitikai iroda vezetőjét, 
hogy ennek feltétételeit vizsgálja meg
A képviselőtestület ezt követően 

/Aszemélyi kérdésekben döntött. 1992. 
augusztus 1-től lejárt a vezetői megbízá
sa Kunics Józsefnének, a 2. számú Álta
lános Iskola igazgatójának, Fürst 
Istvánnénak, a 4. számú Általános Iskola 
igazgatójának, valamint Mohácsi András- 
nénak, az Alkotmány utcai óvoda vezető
jének A képviselő-testület a vezetői 
állások határozott idejű (5 évre szóló) 
betöltésére pályázatokat írt ki.

A 2. számú Általános Iskola igazgatói 
állására két pályázat, míg a többi állásra 
1-1 pályázat érkezett. A jogszabályban 
foglalt véleményezési eljárások lefolyta
tását követően a testület döntött e vezetői 
állások betöltéséről. A 2. számú Általá
nos Iskola igazgatójául Kunics Józsefnét, 
a 4. számú Általános Iskola igazgatójául 
Fürst Istvánnét bízta meg. Az Alkotmány 
utcai óvoda vezetőjéül Mohácsi András- 
nét bízta meg. Mindhárom intézményve
zetői megbízás 1997 július 31 ig tart.

A testület foglalkozott az 524 számú 
Kereskedelmi Szakközépiskola, Ipari és 
Kereskedelmi Szakmunkásképző Intézet 
kereskedelmi képzésével. Az iskola kí
sérleti jelleggel kereskedelmi vállalkozók 
képzését tervezi. Az intézmény e kísérleti 
képzésre jelentkezett a Munkaügyi Mi
nisztériumnál, amelyhez a képviselőtes
tület hozzájárult

A képviselők döntöttek ingatlanokkal 
kapcsolatos ügyekben is Hozzájárultak, 
hogy a Városi Polgán Védelmi Parancs
nokság ingyenes használatába kerülje
nek az általuk használt irodák és a PV
raktár.

A testület elfogadta a Masterfil Pamut
fonóipari Vállalat kezelésében lévő nagy
atádi belterületi földek értékét

A vállalat nagyatádi gyárának a város

ban két ingatlana yan, amelynek összes 
területe 60 600 mc, értéke 71 millió 362 
ezer Ft. Ugyancsak elfogadta a Közép- 
Dunántúli Gázszolgáltató Vállalat kezelé
sében lévő belterületi ingatlanok értékét 
is. A vállalatnak szintén két ingatlana van, 
(a gázfogadó és a Petőfi utcai kirendelt 
ség épülete) összes területe 3267 m2 4 
millió 122 ezer Ft-os értékben

Megerősítette a képviselő testület a 
Nagyatád, Káp nai utcai töltőállo
más privatizációját megelőzően, annak 

bérleti díjára vonatkozó döntését A kút 
bérleti jogát a privatizáció során elnyert 
bérlő a bérleti díj csökkentését kezdemé
nyezte. A kérést — az eredeti döntés 
megerősítésére — a testület elutasította. 
Döntöttek a képviselők a még fel nem 
osztott lakáscélú támogatásokról is.

A képviselőtestület kijelölte vevőként 
Szabad Józsefet. Az ingatlan vételára 
550 Ft négyzetméterenként A vevő a 
testület kikötései mellett, szeszes italt 
nem forgalmazó üzlethelyiséget épít. 
Meghosszabították a képviselők a Csalo
gány u. 30 szám alatti ingatlanra vonat
kozó beépítési kötelezettséget.

Döntöttek egyedi szociális ügyekben 
benyújtott jogorvoslatok kérdésében Na
pirenden szerepelt az egyházi ingatlanok 
visszaigénylése is.

A városban eddig az önkormányzat 
tulajdonában lévő két ingatlanra jegyez 
tetett be a Művelődési és Közoktatási 
Minisztérium elidegenítési tilalmat. Az 
egyik az Ötvöskónyi, Fő u. 20. szám 
alatti ingatlan, amelyben jelenleg óvoda 
működ»k, a másik a Baross Gábor utcai 
Bárdos Lajos Általános Iskola. Az előbbi 
az Ötvöskónyi református egyházé volt, 
míg a Baross Gábor utcai volt 1. számú, 
jelenleg Bárdos Lajos Általános Iskola a 
Szent Keresztről nevezett Irgalmas Nő
vérek Római Katolikus Női Szerzetes
rend tulajdona volt.

A testület az egyházi ingatlanok átadá
sa előkészítése érdekében utasította a 
polgármesteri hivatal közgazdasági, va
lamint városfejlesztési, -gazdálkodási és 
-üzemelési irodáinak vezetőit, hogy dol
gozzák ki: az eredetileg egyházi tulajdo
nú épületeken, azok állami tulajdonba 
kerülését követően milyen értéknövelő 
beruházásokat hajtottak végre. Mindkét 
ingatlan esetében az irodáknak fel kell 
mérniük, hogy önkormányzati folyama
tos feladatellátás biztosítása az önkor
mányzat ingatlanvagyona ismeretében 
megoldható-e. (Jelenlegi ingat- 
lanvagyonban átalakítással, bővítéssel, 
vagy szükséges-e új épület építésével.) 
Bármelyik megoldás esetében szüksé
ges az is, hogy az irodák ennek költsé
geit tervezzék. Az előkészítésre a 
közvetlen tárgyalások folytatása miatt 
van szükség.

A testület felkérte a polgármestert, 
hogy az előkészítést követően folytas
son közvetlen tárgyalásokat az ingat
lanokat visszaigénylő egyházakkal, az 
ingatlanok tulajdonjogának megállapo
dással történő rendezése érdekében
A képviselők a tavasszal foglalkoztak 
/Aa HESCO amerikai cég ajánlatával 
a város intézményeinek energia-ellátá
sa, távfűtése korszerűsítésével kapcso
latos szerződése ügyében.

A HESCO amerikai cég a testület által 
megfogalmazott véleméyneltérérst túl-, 
nyomó többségében nam fogadta el. 
Számos, általunk felvetett kérdés alól 
nyilvánvalóan saját érdekeit mérlegelve 
kibújni igyekezett (Ragaszkodott a de
vizában történő kifizetéshez, a külföldi, 
svájci iog alkalmazásához, a szerződés 
hivatalos nyelve tekintetében az angol
hoz, stb ) A testület a véleményeltérésre 
adott választ mérlegelve úgy döntött, 
hogy az előzetes fejlesztési szerződés 
megkötésére vonatkozó ajánlatát vis

szavonja. Döntés született a Somogy Me
gyei Településtisztasági és Kertészeti 
Vállalat vagyonátadásáról

A testület nem értett egyet a vállalat 
vagyonának a Somogy Megyei Önkor
mányzattulajdonába adásával. Arról nyi
latkozott, hogy a vállalat 
részvénytársasággá való átalakítása so
rán a részvény társaság alaptőkéjéből, a 
várost megillető részvényhányadra 
igény! tart.

A képviselők az ülés utolsó napirendje
ként a város 1992 évi költségvetési ren
deletének módosításával foglalkoztak. 
Mint ismeretes, a testület májusi ülésén 
rendkívül hosszú vita után a rendeletmó
dosítást levette a napirendről, mert a fel
újítások kérdésében nem alakult ki 
egyetértés, konszenzus.

Ezen az ülésen egyetértés született. A 
város intézményeinek állag megóvásba 
42 millió 717 ezer Ft-ot fordít az idén So 
kerül a kollégium felújítására Felújítják a 
kórház homlokzati burkolatát. Kijavítják 
az elmepavilon valamint a művelődési 
ház, a Baross Gábor utcai volt járási 
hivatal épületének tetőzetét Több óvo
dában különböző javításokra kerül sor. 
Cserélni kell a szakmunkásképző iskola 
kazánját, a 2. sz Általános Iskola meleg
vizet szolgáltató nagy teljesítményű boj
lerét.

A Bárdos Lajos Iskola felújítási munká
ira 1 millió 165 ezer Ft-ot fogadott el. 
Ebből a melegvízellátást, az iskolafogá
szati rendelő rendbetételét, az elektro
mos szabványossági szerelést, a 
világítás korszerűsítést és a régi szárny 
szigetelését kell megoldani.

Jelentős a költsége a kórházi hulladék
égető felújításának is. A képviselők 
úgy döntöttek, hogy a szennyvíztelepi re

konstrukciós munkákat ebben az évben 
el kell kezdeni és a szerződéskötéstől 
függően 1992 ben vagy várhatóan 1993- 
ban be kell fejezni. Amennyiben a re
konstrukció pénzügyi finanszírozásához 
ebben az évben hitel felvételére lenne 
szükség, azt csak a testület hagyhatja 
jóvá

X kormánya testület szennyviztisztitó- 
műre benyújtott pályázatát elfogadta. 
1993-ban céltámogatásban részesülünk. 
Ez azt ieienti, hogy biztosak lehetünk ab
ban. hogy kifizetéseinket követően a be
ruházás Költségeinek 60%-át a kormány 
1993-ban megtéríti.

rfoglalkoztak a képviselők a távhőszol
gáltatáshoz nyújtott állami támogatás 

felhasználásával Á kormány e célra 650 
ezer Ft-ot biztosított.

A képviselők, mivel a HESCO-val a 
szerződés nem jött létre, úgy döntöttek, 
hogy a Városgazdálkodási Intézmény a 
városgazdálkodási, -fejlesztési és -üze
meltetési iroda irányítása mellett készít
tesse el a távhőszolgáltatás 
veszteségeinek, az összköltségének 
csökkentését célzó műszaki-energetikai 
terveket. Ezek elkészültét követően, an
nak ismeretében dönt a testület a terve
zés után fennmaradó pénz 
felhasználásáról.

A képviselőtestület a költségvetési ren
delet módosítása során eldöntötte azt is, 
hogy továbbra is a polgármesteri hivatal 
végzi az út-, járda- és közterület-fenntar
tással, parkosítással kapcsolatos felada
tokat. Közterületfenntartás, út-, 
járdajavítási feladatokra már korábban írt 
42 millió 717 ezer Ft-os felújítási pénzből 
7 millió 762 ezer Ft használható fel.

Az ülés végén, mivel júliusban nem lesz 
ülés, az augusztus 20-i ünnepség szer
vezésével kapcsolatos kérdésekkel is 
foglalkozott a képviselőtestület.

Hoffmanné dr. Németh Ildikó
jegyző

fkt Országgyűlés az 1992. évi 12. 
számú törvényével rendelkezett a 
kárpótlási jegyen történő földszerzés 
kérdéseivel.

Azok a kárpótlásra jogosultak, akik 
az őket megillető összes vagy leg
alább 100 ezer Ft értékű kárpótlási 
jegyükön termőföldet kívánnak vásá
rolni, ez irányú igényüket

a. ) az első kárpótlási törvény alap
ján kárpótlásra jogosultak: 1992. au
gusztus 15-ig,

b. ) a második kárpótlási törvény 
alapján kárpótlásra jogosultak: 1992. 
október 5-ig,

c. ) a harmadik kárpótlási törvény 
alapján kárpótlásra jogosultak: 1992. 
október 30-ig jelenthetik be a polgár
mesteri hivatal I. emelet 116. számú 
irodájában Pintér Rezső irodaveze
tő-helyettesnél.

A bejelentést az erre a célra rend
szeresített formanyomtatványon kell 
megtenni, amely valószínűleg postai 
árusítású lesz.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 
fentebb megjelölt határidők jogvesz
tő határidők.

Bővebb felvilágosítást a leírt mó
don ad a hivatal.

A képviselőtestület 
1992. augusztus 18-ai 

ülésének 
tervezett napirendjei:

— A gyermek- és ifjúságvédelem 
helyzete;

— Vállalkozásbarát környezet 
megteremtése az önkormányzat 
munkájában;

— Beszámoló az I. félévi gazdálko
dásról;

— Városgazdálkodási Intézmény 
gazdálkodása, a privatizációs prog
ram értékelése;

— Piac-vásárcsarnok működésé
nek tapasztalatai.

Anyáknapi köszöntő az Idő
sek Klubjában

Május 4-én a Mártírok utcai otthonban 
kedves anyáknapi ünnepséget szervez
tünk. E szeretetteljes megemlékezést 23 
nagyszülő várta. Az Aradi utcai óvoda 2. 
sz. középső csoportja kis műsort állított 
össze, amelyben sok kis ének, megható 
vers és közös játék szerepelt; majd virág
gal köszöntötték az apróságok a néniket, 
amelyet maguk készített kabala cicával 
ők is viszonoztak. Arcukon a meghatódás 
könnyeit láttuk Mindezt megörökítettük 
Turbék Károly könyvtárigazgató segítsé
gével, aki videófelvételt készített ajándék
ba a klub részére, amit ezúton köszönünk 
meg.

Megköszönjük Kis-Nemesné Pápa Ág
nes, Vránics Istvánné és Ivók Miklósné 
ÓvónéniKnek lelkes felkészítő munkáju
kat is.

Csima Kálmánná, Plecskóné Szabó Csil
la

Felelős szerkesztő:
Or. Horváth Ferenc, Hubay Sándor áe 

Nagytan cekai Tamás

Felelős kiadó: 
Varai Vince

KáSZWt
Nagyatádi Nyomda Kft taemáben

Felelős veretó-
í akáca Híren t úgy v. ig. 

221991NNy. Kft.



II. évfolyam 1992. augusztus

Az államalapító

Foto: Durgó Tibor

AUGUSZTUS 20. Államalapító Szent István királyunkról emlékezhetünk e 
napon ismét, aki a magyarság keresztény világhoz csatlakoztatásával csak
nem egy évezrede eldöntötte Európához tartozásunkat.

Erre emlékeztünk városunk ünnepségsorozatán.

Tatarozzák az evangélikus templomot
A Nagyatádi Evangélikus Gyüleke

zet megkezdte kis templomának fel
újítását, amely nemesvakolattal, új 
csatornákkal és felújított ablakokkal 
—eredeti megjelenését megőrizve 
— régi pompájában díszíti majd kör
nyezetét.

Az önkormányzati támogatással 
elindított munkák befejezéséhez a 
gyülekezet saját erőfeszítésein túl, 
kéri és—várja minden adakozó hoz
zájárulását (Pálmai Ferenc, So- 
mogyszobi utca 1.), hogy — 
várhatóan —ősszel a város egészét 
is gazdagító új külsővel állhasson 
minden templomlátogató rendelke
zésére.

Foto: Durgó Tibor

Szerkeszti: Dr. Horváth Ferenc, Hubay Sándor és Nagybocskai Tamás Díjtalan

Az alkotás öröme
Előző havi lapszámunkban adtuk 

hírül, hogy északolaszországi test
vérvárosunk San Vito al Tagliamento 
könyvtára rendezett kiállítást a mai 
nagyatádi képző- és iparművészeti 
alkotásokból. Az alkotók között talál
hattuk Mohári Vendelné (Margit né
ni) nevét is. Hímzéseivel sikert 
aratott, hiszen valamennyi munkáját 
megvásárolták odakint.

A hímzésről beszélgettünk ottho
nában. Kislány koromban vései 
nagynéném kézügyessége keltette 
fel érdeklődésemet, amikor láttam a 
sok-sok színes cérnából készült al
kotásokat. Jól emlékszem a hét sze
les otthoni szoknyadivatra, amelyet 
az ottani lányok — asszonyok készí
tettek maguknak — emlékezik.

Aztán a bolti munka, a család kórüli 
teendők jó ideig lekötöttek. A nyug
díjba vont iásom előtti évelőben ho
zott össze jósorom Halmosiné 
Erzsikével, a művelődési ház akkori, 
nagyműveltségű néprajzosával. Tő- 
letanultam sok mindent. Időm is több 

Foto: Durgó Tibor

lett, meghát költhettem is már a kel
lékekre — monja. És bár számtalan 
otthont díszítenek hímzett kellékei, 
lakásában is látni szemrevaló kollek
ciót. Kalocsai menyecskét tartva ke
zében mutatja a szomorú kalocsai 
térítőt, amelyből a kék szín kilenc 
árnyalata tűnik fel.

Ezek mellett szívesen dolgozom a 
háromfai és a karádi mintákkal — 
említi. Az előbbi és az ó-kalocsai az 
olaszok kedvence, ök és a németek 
vissza-vissza térő vendégeim, de 
volt francia és angol kuncsaftom is.

Az ország több településének kiál
lításán szerepeltem hímzéseimmel, 
amelyek közül jónéhányat zsűrizve 
ajánlhattam az Ízléses szépre vá
gyóknak. Testvérvárosunkba hetet 
vittek ki, valamennyi elkelt.

Reggelente dolgozom szívesen, 
ekkor nyugodtabb vagyok és a ke
zem is könnyebb.

Jó egészséget kívánunk további 
munkájához.

Hubay Sándor

Egyéves 
az
Önkormányzati

Híradó

Az elmúlt év júliusa óta ha
vonta kopogtat be Önhöz 
Nagyatád önkormányzatá
nak híradója. Egy évforduló 
jó alkalom arra, hogy átte
kintsük az induláskor kitű
zött célok megvalósulását.

A képviselőtestület és a 
polgármesteri hivatal igen 
fontosnak tartja, hogy dön
téseiről és a hivatal munká
járól széles körben 
tájékoztassa a város lakóit.

A díjtalanul postaládába 
eljuttatott lap megvalósítot
ta a kapcsolatot. Közérdekű 
rendeleteket, a lakosságot 
érintő eseményeket csak 
ezzel a módszerrel lehetett 
közzé tenni,

A kulturális élet sok szép 
eseményének krónikáját ta
láljuk lapszámainkban. 
Többek között beszámol
tunk külkapcsolatainkról, a 
zenei élet kimagasló ese
ményeiről, a Képzőművé
szeti Tehetséggondozó 
táborról és Lady Diana me
nekülttáborbeli látogatásá
ról. Állandó rovataink 
hangvételükkel, stílusukkal 
egyedi jelleget adnak la
punknak. A legnagyobb vá
rakozást éreztük, amikor 
,,Elődeink" című sorozatun
kat elkezdtük. A bőség za
varával küzdünk, ha azt 
nézzük, hogy milyen hosz- 
szú városunk tiszteletre
méltó bemutatásra váró 
polgáraink sora.

Kedves Olvasó!
Lapunk szerkesztői, szer

zői továbbra is várják az Ön 
jelzéseit, leveleit. Várják, 
mert még teljesebb és min
den önkormányzati kérdés
re kiterjedő sokrétűbb 
információt akarunk adni.

Közléseink, híreink mindig 
valós eseményekről szól
tak. Az őszinteségünket, 
nyíltságunkat nem érte kriti
ka. Vállalt célunkat a tanu
lóidőben teljesítettük.

A nyílt, őszinte önkor
mányzati gondolkodás a 
korábbi lapszámainkban ol
vasható és értékelhető.

Köszönjük eddigi figyel
mét és kérjük ezentúl is ol
vassa lapunkat.

Varga Vince 
polgármester
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100 év építészete
1992. AUGUSZTUSOnkormAnyzati hIradó nagyatAd

A Mike ház
Értesítjük a Kedves Szülőket és a Tanulókat, hogy 

az 1992/93-as tanév tanévnyitó ünnepségei az alábbi 
időpontokban lesznek:

Foto: Durgó Tibor felvételei

Az épület a Széchenyi tér 2. szám alatti ingatlanon, 
szabadonállóan helyezkedik el. Az építésének évéről, a 
tervező személyéről sem a Burics féle helységmonográ
fiából, sem egyéb kutatómunkával nem sikerült informá
ciót kapni. Feltehetően az 1900-as évek elején épült, dr. 
Mike Imre királyi közjegyző lakásaként és hivatalaként.

A századforduló magyar építészetének stílusjegyeit hor
dozza magában. Ezen belül nagyon nehezen bontható 
független stílusterületekre.

A ház tömege tagolt, homlokzatát vakolt díszítőelemek 
gazdagítják. Déli főbejáratát faszerkezetű zárt terasz 
hangsúlyozza.

A Széchenyi tér északi térfalának meghagyandó eleme 
ez az épület. A tér megszokott arculata elképzelhetetlen 
nélküle.

Jelenlegi formáját a 70-es évek második felében elvég
zett felújításkor kapta, összhangban a Széchenyi térre 
elkészített színdinamikai tervvel.

Az épületet a II. világháború után államosították. Ren
deltetése megváltozott, a helyőrség kommendáns hiva
tala lett. Meg kell mondani őszintén, hogy a funkciója nem 
szerencsés. Inkább el tudnám képzelni önkormányzati 
tulajdonú, bármilyen funkciójú középületnek.

Az épület városi védelem alá helyezése feltétlenül indo
kolt.

Bacsa Gyula 
irodavezető

Foto: Durgó Tibor

Kraumann Erik
(1907—1978)

Kraumann Erik festőművész 1907- 
ben Kis-Szebenben, (Sabinován) 85 
éve született.

Általános és középiskoláit Eperje
sen, valamint Bécsben végezte. 
1925-ben a Budapesti Műegyetem 
Építészeti karán kezdte el tanul
mányait, de a negyedik évfolyam vé- 
gén súlyosan megbetegedett. 
1931-ben felgyógyulása után sikere
sen felvételizett a Képzőművészeti 
Akadémia festőszakán, ahol Benk- 
hard Ágost, majd Burghardt Rezső 
voltak a mesterei. Az Akadémiát 
1936-ban kiváló eredménnyel vé

gezte el. Rövid budapesti működése 
után 1939-ben Lévára (Levicére), 
majd Nagyatádra került, ahol folytat
ta pedagógiai tevékenységét.

Humánuma a gyerekek, az ifjúság 
irányában szinte atyai volt. A tantes
tület tagjai becsülték és szerették 
sok-sok jó tulajdonságáért. (A fe
szültséget, fáradságot egyszerűen 
elűzte azzal, hogy leült a zongorá
hoz és eljátszott egy Beethoven szo
nátát. Tudta, hogy a zenével többet 
lehet kifejezni, mint szavakkal). Fes
tőművészként pedig országos elis
merést szerzett. Művei a hazai és 
külföldi műgyűjtőkhöz kerültek. Fes- 
tészeben mindig a valóságból indult 
ki. A portrék éppen úgy foglalkoztat
ták, mint a tájkép vagy a csendélet. 
Képeiről sugárzik a természet iránti 
alázat és az ember iránti szeretet.

Festményei a harmóniát, a szép
séget és a jóságot hirdetik, ezért kö
zel férkőznek az ember szívéhez.

Művein azonnal látható az alapos 
tudás és a műgond. 1978-ban bekö
vetkezett haláláig festett, dolgozott. 
Munkássága előtt emlékkiállítással 
lenne méltó tisztelegni.

Győré Béláné Sípos Ilona 
tanárnő

Goriczky Nándor
főjegyző Nagyatád

Babócsán született 1885-ben, 
1921 óta főjegyző Nagyatádon. Kö

zépiskoláit Csurgón, majd a jegyzői 
tanfolyamot Pécsett végezte, ahol 
oklevelet nyert. Pályáját mint gya
kornok Berzencén kezdte, innen ke
rült Csurgóra, majd önkéntességi 
évének leszolgálása után Iharosbe- 
rényben folytatta közigazgatási pá
lyáját. A világháború kitöréséig 
Porrogon élt. Ekkor katonai szolgá
latra vonult be, mint zászlós, a volt 
cs. és kir. 76. gy.e.-hez, majd kikerült 
az orosz frontra, 1916 októberében 
az olasz frontra vezényelték. Több 
oroszlengyelországi, kárpáti és pia
vei harcban vett részt. A háború utol
só két évében mint géppuskás 
századparancsnok vett részt. Az 
összeomláskor mint tartalékos fő
hadnagy leszerelt. Még 1914 no
vemberében egy kézitusa harcban 
vállán szúrást kapott. Vitéz magatar
tásáért a nagy és kis ezüst vitézségi 
érmekkel, a bronz és ezüst Signum 
Laudissal tüntették ki. A világháború 
után Nagyatádon adóügyi jegyző 
lett, majd 1921 júliusában főjegyző
vé választották meg.

Goriczky Nándor nagy hivatali el
foglaltsága mellett azonban talált 
időt arra is, hogy a község társadami 
életében részt vegyen. A polgári is
kolai iskolaszék alelnöke és több 
más társadalmi kulturális intézmény 
élén állt.

(Somogy Megye Trianon után c. 
könyvből)

Bárdos Lajos Általános Iskola 1992. augusztus 31.

2. sz. Általános Iskola 1992. augusztus 31.

Babay József Általános Iskola 1992. augusztus 31. 

4. sz. Általános Iskola 1992. szeptember 1.

Ady Endre Gimnázium és Eú. Szakközépiskola
1992. szeptember 1. 8,00 óra

524. sz. Kereskedelmi Szakközépiskola,
Ipari és Kereskedelmi Szakmunkásképző
Intézet 1992. szeptember 1. 8.00 óra

A Nagyatádi Családsegítő Szolgálat köszönetét fejezi ki a város és 
környéke lakóinak, akik adományaikkal  igyekeztek segíteni a Jugo
szláv menekültek nehéz helyzetén.

Az ország különböző részeiből is érkezett adományok, — többek 
között ruha, élelmiszer, játék, hasznátt-cikkek — bizonyították, hogy 
a jószándék és emberség minden körülmények között a segíteni 
akarást hozza felszínre az emberekből.

A rászorultak nevében köszönjük:
Családsegítő Szolgálat

A kullancsok 
ellen

1989-ben többen jelezték, hogy a 
városban kullancsfertőzés ütötte fel 
a fejét, sőt már a játszótereken is 
találkoztak nem kívánatos példánya
ival. Azóta évente irtják. Júliusban az 
idei irtás is lezajlott, három nap alatt. 
40 ezer négyzetméteren mentesítet
ték a lakó és játszótereket és más 
látogatottabb helyeket.

Takács János egészségügyi gáz
mester ebből 15 ezer négyzetmétert 
térítés nélkül ajánlott fel az önkor
mányzatnak.

Társadalombiztosítási ügyfélfogadás
A Somogy Megyei Társadalombiztosítási Igazgatóság ügyfélfogadást tart. 
Helye: NAGYATÁD — a volt Járási Hivatal épületében (Baross G. u. 5.)
Időpont: 1992. IX. 9., X. 7., XI. 4., XII. 9.
— Betegbiztosítási igazolványok érvényesítése egyéni vállalkozók és eltar

tottak hozzátartozóik részére.
— Családi pótlék, nyugellátási igények felvétele.
Átvételre kerülnek:
— Táppénzes iratok, összesítő elszámolás, bejelentési jegyzék, útiköltség 

utalványok, anyasági és temetési segélyhez szükséges iratok, stb.
— Járulékot is be lehet fizetni.
— Nyomtatványárúsítás.
— Társadalombiztosítási tanácsadás.

Társadalombiztosítási Igazgatóság 
Kaposvár

pályázati felhívás
Nagyatád Város Önkormányzata pályázatot hirdet a tulaj
donába lévő:

Nagyatád, Kossuth u. 1.
(régi kenyérbolt)
és a
Nagyatád, Somogyszobi u. 15/a.
(autósiskola melletti régi MHSZ rádiósklub)

szám alatti helyiségek határozatlan Idejű használati 
jogának megszerzésére.

Részletes felvilágosítás a polgármesteri hivatal városgaz
dálkodási, fejlesztési és üzemelési irodáján személyesen, 
vagy az 52-666-os telefonszámon.

17,00 óra

17,00 óra

17,30 óra

8,00 óra

A földgáz 
fűtőértéke

A mérési eredmények alapján a 
szolgáltatott földgáz fűtőértékei, két
havi átlag alapján:

április — május hónap
32,3 MJ/m3
május —június hónap
32,2 MJ/m3
június —július hónap
31,6 MJ/m3

A fütőértékről folyamatosan adunk 
tájékoztatást a Híradó hasábjában.
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BEMUTATOM KÉPVISELŐTÁRSAIMAT

Egyed Árpád 
képviselő

Kérlek mondj néhány szót Ma
gadról, ki Egyed Árpád, hova való 
vagy?
— Belegi születésű vagyok. Ka

posváron végeztem a gépipari 
szakközépiskolát, majd Kecs
keméten a Műszaki Főiskolát 
szerszámszerkesztő szakon. 
Másodévtől szerződésem volt a 
Danuviával, akkoriban teljesen 
szakmába vágónak tűnt a gyár. 
Mivel a feleségem is itt tanult, 
ezért a főiskola elvégzése után 
hazajöttünk. Először a szüleim
nél laktunk, majd 1979-ben be
költöztünk Nagyatádra. Közben 
szü’etett két gyermekünk. A fiú 
már középiskolás, a kislány 
még általános iskolába jár.

Az MSZP tagja vagy, listán jutot
tál be a képviselőtestületbe?
— Igen sikeres volt az MSZP Na

gyatádon. Nézetem szerint 
azért, mert meg tudta őrizni a 
kicsit mondani is tudó, nem vag- 
dalkozó jellegét. Sikernek köny
velem el azt is, hogy azok az 
emberek, akik csalódtak a régi 
rendben, akik tagjai voltak an
nak a 800 ezernek, a megté
vesztett tömegnek, ők az igazi 
csalódottjai a régi rendnek, azt 
gondolom, ők is mellettünk áll
tak. Természetesen vannak kö
zöttük, akik árulónak tartanak 
bennünket.

Tagja voltál az MSZMP-nek, és 
az átalakulás után másfél hónap
pal beléptél az MSZP-be?
— Igen, meg akartam várni azt az 

időt, hogy világossá váljon előt
tem, hogy akikhez csatlakozom, 
amihez csatlakozom nem a régi 
vonalat képviselik. Valóban el
vetett dolgokat, valóban mást 
akart. Úgy gondolom, hogy a ré
gi rendnek, ha vannak is képvi
selői az új pártban, nincs ma 
meghatározó szerepük. Nem az 
a lényeg, ki van a pártban, ha
nem kik a meghatározóak.

Te nem érezted Magad csaló
dottnak?
— Igazából nem csalódott voltam, 

inkább félrevezetettnek érez
tem magam.

TENISZBARÁTOK 
FIGYELEM!

JELENTKEZNI ÉS ÉRDEKLŐDNI A SPORTIRODÁNÁL
( Tel.: 52-666) Baross G.u. 9.

Amikor az MSZP-ben szerepet 
vállaltál, azt gondoltad, a saját 
sorsod kovácsa lehetsz?
— Amikor egy pártba belép az em

ber, azt azért teszi, mert reméli, 
hogy amit mond, az érvényre 
jut. A cselekedetei hatnak politi
kai szempontból.

Mi az a program, amivel a párt 
megnyert Téged?
— Véleményem szerint higgadtsá

ga azzal is jellemezhető, hogy 
ez a párt nem támogatta azt az 
akciót, hogy ebből az országból 
mindent, ami régi mindent ki- 
söprünk, és kiöntünk.

Úgy tapasztaltad, hogy a jelenle
gi meghatározó politikai erőnek ez 
a célja?
— Nem biztos, hogy ez a cél, de 

számomra ez domborodik ki.
— Talán közelebb jutunk a válasz

hoz, ha az MSZP nagyatádi 
programjára hivatkozunk. A 
szavazó-lap félidőben című 
MSZP kiadványból az derül ki, 
hogy meghirdetett program vég
rehajtásának esélyét csökken
tette, hogy a párt a város 
vezetésében nem tudott túlsújra 
jutni. Ez a program két pontot 
célzott meg, a többi párthoz ha
sonlóan: a foglalkoztatás és a 
lakosság életkörülményeinek a 
javítása. Szerintem az MSZP 
nincs rossz pozícióban, hiszen 
két fontos üzem élén, az alpol
gármester székben, intézmé
nyek élén, kisvállalkozók között 
MSZP vezetőket, tagokat, szim
patizánsokat látok. A program 
tettekre való lefordítását, konk
rét tettre készséget egyedül Mó- 
nos József részéről érzékeltem.

— Az az érzésem, nem mindenki 
érti, hogy az önkormányzat gaz
daságszervező feladata mögött 
mi minden értendő.

Kérlek, fogalmazd meg.
— Nélkülözhetetlen a város gaz

dasági környezetének, képének 
kialakítása, ami lehetőséget te
remt a gazdaság élénkítésére. 
Adót csökkentek, telket adok, 
bérleti díjat csökkentek, ingat

lanokat ajánlok fel tevékenysé
gekre A városfejlesztési iroda 
megpróbálja most ezt magára 
vállalni, de ennek van adó, okta
tásügyi, egészségügyi, közgaz
dasági vonatkozása. Nem azt 
mondtam, hogy az önkormány
zatnak ezt egyedül kell megol
dani, de óriási hiányérzetem 
van másfél év után. Ezzel az 
önkormányzat nem foglalkozott. 
Jeleztük, hogy ezt napirendre 
kell tűzni. Ha jól fizető munkahe
lyek vannak a városban, akkor 
jól fizető állampolgárok is van
nak.

— Az elmondotakkal egyet értek. A 
program mindennapokra való 
lefordítását sem az MSZP, sem 
a többi párt nem tudta még meg
tenni. Ennek nyilván több oka 
van. Szakemberek, idő, profiz
mus hiánya a politikában. Átfo
gó program, ha tetszik a testület 
elé tett határozati javaslat sem a 
pártok, sem a bizottságok által 
nem készült.

— Ezt, mint kritikát el tudom fogad
ni, ezt aláírom, ez nem ment 
bennünket sem, de fellelhetők 
azok a hozzászólások, vélemé
nyek, ahol körvonalaztuk ezeket 
a problémákat. Még a választá
sok előtt jól emlkékszem volt a 
Művelődési Házban egy össze
jövetel, ahol jeleztem, hogy a 
munkanélküliséggel, mint vár
ható problémával foglalkozni 
kell. Ez olyan mint a VGV-nek a 
jelenlegi sorsa, ha én ma nem 
tudom megmondani, hogy mit 
szeretnék fél év múlva, akkor 
hiába átszervezés, elbocsátás. 
Célok nélkül embereket meg
mozdítani nem lehet. A rögtön
zés az elmúlt évtizedekben is 
pazarlást gerjesztett. Ez a be
mutatás a közös gondokról való 
beszélgetéssé alakult. Mindket
ten egyetértünk abba, hogy a 
megosztottság helyett a bizott
ságnak, hivatalnak, különböző 
társadalmi és gazdasági érdek
közösségeknek olyan kerek 
asztalt kell találniuk, ahol ezeket 
a célokat megfogalmazzák és a 
hogyan lehetőségeit is számba 
veszik.

Büttnerné Bódy Ágnes

Tenisztanfolyam indul 
szeptember 14-én 
kezdőknek, haladónak

Érdeklődni és jelentkezni lehet a 
sportirodánál személyesen (Baross 
G. u. 9.) vagy az 52-666-os telefo
non (16 óra után 51-323)

SPORTHÍREK
— Tájékoztatjuk a városi kispá

lyás csapatok vezetőit, hogy az alap
fokú kispályás bajnokság augusztus 
24-én kezdődik, a sorsolást minden 
csapat kézhez kapja.

— A Nagyatádi Városi Labdarú
gó Szövetség irányítja továbbra is a 
megyei II. osztályú labdarúgó baj
nokság déli csoportját. A bajnokság 
őszi fordulója augusztus 16-án kez
dődik és november 8-án kerül sor az 
utolsó fordulóra. A bajnokságban 14 
felnőtt és ugyanennyi ifjúsági csapat 
szerepel. A nagyatád-környéki (Lá- 
bod, Bolhás) csapatokon kívül Csur
gó, Barcs és Kaposvár körzetéből 
nyertek ide besorolást csapatok.

— Augusztus 1-én strandröplab
da városi bajnokságot szervezett a 
strand és a városi sportiroda. 11 pár 
nevezett és mérkőzött meg a helye
zésekért. A strand által tavaly fel
ajánlott vándorkupát a 
Nagy—Szakály páros nyerte el,

A fehér sport Nagyatádon
Mi lehet ez, tűnődik el egy pillanat

ra a kedves Olvasó, ha csak nem 
vírushordozó, aki megkapta már e 
furcsa betegséget.

Igen, betegség, mert azzá is válhat 
e játék, amelyről a gyanútlan szem
lélődő nem is tudja micsoda valójá
ban. Jelenség? Szenvedély?Úri 
passzió? Hát ez az. Ezzel kellett vol
na kezdenem: úri sport, hiszen ek
ként vonult be és él ma is a 
köztudatban.

E pillanatban már az is tudja aki 
nem nézte az olimpiai közvetítése
ket, hogy ez nem lehet más mint a 
tenisz. Nem rejtvénynek szántam, 
de eltalálták: valóban a TENISZ, így 
csupa nagybetűvel, mert ennyit 
megillet e csodálatos játék.

Az elmúlt években több teniszpá
lya épült a megyében, s Barcs után 
városunkban is társakat kapott a kör
nyék, korábban egyetlen teniszpá
lyája, a hatvanas évek végén épült 
kollégiumi salakos...

Az NVSE, a kórház, TSZKER, az 
Ipari és Kereskedelmi Szakmunkás
képző Intézet után pályát épített a 
Babay iskola is. Van közöttük mű
anyag borítású és megvilágítható is, 
csökkentve az időjárás és a napsza
kok pályakihasználási korlátáit.

örvendetesen megszaporodott a 
teniszkedvelők száma. A korábbi 
négy-öt teniszezgető lassan pályá
hoz sem jut, mivel ez évben már több 
mint hetven polgár forgatja a rakot
tét, s püföli több-kevesebb sikerrel a 
rakoncátlan labdát, amely egyenlőre 
még keveseknek engedelmeskedik. 
(Mögöttük még ott vannak a zúgteni- 
szezők, akik ,.holtidőben", kerítés
bontások árán ismerkednek e játék 
rejtelmeivel).

Szeptemberben ötödik alkalommal 
rendezzük meg a városi bajnoksá
got, páyára invitálva a körzet tenisz
barátait. A lelkesebb hívek ötödik 
alkalommal indulnak Kaposvárra, 
hogy megküzdjenek a megye leg
jobb amatőrjeivel.

A Szakmunkásképző Intézet segít
ségével a korábbi évek sikertelen 
próbálkozásai után beindulhatott a 
teniszoktatás, amelynek hiánya 
egyik legfőbb akadálya volt a sportág 

amelynek 1 évig védője lesz. A pol
gármesteri hivatal ajándéktárgyait 
az első három helyezett pár vehette 
át.

Eredmények:
1. Szakály Gy.—Nagy Z.
2. Selmeczi T.—Bocz R.
3. Ludán J.—Orbán L.
4. Palaics—Kovács
5. Szollár—Angyal
6. Major—Delibor

— A városi sportiroda és a labda
rúgó szövetség augusztus 20-án kis
pályás labdarúgó tornát rendez a 
Városi Strand területén. Nevezni 
reggel 8 órától háromnegyed kilen
cig lehet, utána sorsolás következik, 
majd a mérkőzések 9.00 órakor kez
dődnek. Nevezési díj: 200,—Ft csa
patonként, amelyet a helyszínen a 
rendezőknél kell befizetni.

Fekete Lajosné

népszerűsítésének. Ezidáig harminc 
diák ismerkedhetett meg a játék 
alapjaival, s az érdeklődés alapján 
várhatóan e téren is fejlődés lesz.

Már Lábodon is kedvet kaptak a 
játékhoz: összefogással gyönyörű 
teniszpályát építettek. A községben 
egyre többen hódolnak — polgár- 
mestererrel az élen — az új szenve
délynek. És Kutason elkészült a 
környék első magán teniszpályája.

Baráti kör jellegű csoportosulá
sunk klubalakítási elképzeléseket 
dédelget, s novemberben meghirde
tett összejövetellel lépéseket kezde
ményezünk, hogy az elképzelések 
valóra is váljanak. Mivel a továbblé
pésnek a létesítménykapacitás so
rompóként megálljt parancsolt, 
tervezzük a meglévő „városi” (köz) 
teniszpálya mellé a közeljövőben 
egy, s a későbbiekben további pá
lyák építését. Megvalósításukhoz 
azonban a széleskörű társadalmi 
összefogás mellett az önkormányzat 
segítsége, illetve hathatós támoga
tása is szükséges.

Veszélyes kalandba bocsátkozik, 
aki gyanútlanul kimegy a pályára, 
mert rengeteg időbe és energiába 
kerül a tenisz. Cserébe egész
ségesebb test, valószínűleg hosz- 
szabb élettel és élménnyel 
kárpótolja azt. Mai rohanó, pénzt haj
szoló világunkban kevés a lehetőség 
a kikapcsolódásra, szórakozásra re
generálódásra. A tenisz az elérhető 
legetőségek egyike.

Ha a sportág spontán bemutatása 
után bárkinek kedve támad a moz
gásra, szívesen látjuk bármilyen kor
ban is.

Bakos József

Sportműsor

Vili. 29.
SolárTriatlon Nagyatád

IX. 4—5—6.
Városi Amatőr
Tenisz Bajnokság
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Tanévkezdés
Az 1992/93-as tanév küszöbén két középiskola igazgatóját 

kérdeztük meg, milyen változásokkal indítják az évet.

SZOBORVÉDELEM ’92.

Korszerűsödő kereske
delmi szakemberképzés

A Munkaügyi Minisztérium meg
kezdte a kereskedelmi képzés kor
szerűsítését. Csatlakozásunkat 
elfogadta a kísérlethez, mivel ered
ményeink, valamint a korszerű kép
zés tárgyi, személyi feltételei 
adottak. A tárgyi feltételek megte
remtését a megye ÁFÉSZ-ei 2,2 mil
lió forinttal segítették.

Ezt az összeget a kollégium felújí
tására fordítottuk, mivel a szakkö
zépiskola indításának
engedélyezésekor korszerű kollégi
umi háttér megteremtését kérte a vi
déki tanulók jó körülmények közé 
helyezése miatt.

Szeptembertől új tankönyveket, 
vezetünk be. A szakmunkásképzés
ben élelmiszer- és vegyiáru kereske
dő, az szakközépben kereskedelmi 
vállalaXozó (képesített kereskedő) 
képesítést adunk.

A tanulók emelt óraszámban tanul
nak német nyelvet, s középfokú 
nyelvvizsgát is tehetnek. Lehetősé
get kapnak arra is, hogy gépírásból, 
pénztárgépkezelésből szakvizsgáz
zanak. Valamennyi tanulónknak el 
kell sajátítania a számítógéppel kap
csolatos legfontosabb ismereteket.

A fentieken kívül speciális kereske
delmi ismereteket is elsajátíthatnak. 
Ilyenek: vállalkozási ismeretek, ügy
vitel, ügynöki ismeretek, piackuta
tás, marketing és reklámlélektan. Az 
a célunk, hogy az éretségi után a 
legtehetségesebbek felsőfokú isko
lába kerüljenek. Akik nem kívánnak 
egyetemen vagy főiskolán továbbta

Augusztusi,,VAKÁCIÓ”

Foto: Durgó Tibor

Bővül a kollégium
Önkormányzatunk 25 férőhelyes 

bővítésre, amely a tetőtérben valósul 
meg, állami céltámogatást nyert el.

A tetőtéri szint a meglevő fedélszé
ken belül kialakítható. A tetőtérbeépí
tés gazdaságosságát tovább növeli, 
hogy a tetőszerkezet és a héjazat 
felújítását amúgy is el kellett volna 
végezni.

Sajnos a kapott és a rendelkezésre 
álló saját pénzeszközök (15 millió Ft) 
együttesen sem elegendők a tetőtér 
teljes beépítésére. Ezért a tervezést 
és a kivitelezést is ütemeznünk kel
lett.

nulni, azok a teljes üzletmenetet át
látó, a keresletet jól ismerő, önálló, 
válalkozásra képes kereskedelmi 
szakemberek legyenek.

Erre kötelez bennünket a szülők 
elvárása, a társadalmi szükséglet, 
iskolánk eddig is emelkedő, orszá
gosan is elismert hírneve.

Távlati céljaink között szerepel, 
hogy a negyedik évben a német 
nyelvet, valamint a kereskedelmi 
szakmát elmélyítő szakmai tovább
képzésre német nyelvterületre küld
jük diákjainkat.

Mohári Jenő
igazgató

Tagozatos osztály az 
Ady Endre 

Gimnáziumban

Az 1992/93-as tanévtől kezdve 
speciális tantervű tagozatos osztály 
indítását kezdjük meg intézmé
nyünkben.

Az osztály fele angol tagozatos 
lesz, heti 8-9 órában tanulják a nyel
vet. Itt elsősorban jogász bölcsész, 
tolmács és közgazdász pályára ké
szítjük fel tanulóinkat. Az osztály má
sik fele természettudományi 
tárgyakból kap magasabb képzést. 
Itt a mérnöki, orvosi, agrár és számí
tástechnikai pályára készülők tanul
nak.

Mindkét csoport két nyugati nyel
vet tanul, kezdő fokon. Az általános 
iskolai nyelvoktatás kialakulásával, 
később haladó csoportokat is indí
tunk.

Knapp Ottó 
igazgató

Az I. ütem kiviteli terveit a Pécsi 
Ingatlan Épülettervező Kft. rövidebb, 
mint egy hónap alatt elkészítette. Je
lenleg a kivitelezés versenyeztetése 
folyik. Az ajánlatok benyújtásának 
határideje 1992. augusztus 24.

Szeretnénk, ha az I. ütem építési 
munkáinak nagyobbik része még eb
ben az évben befejeződne.

A II. ütem (a tetőtér teljes beépíté
sét tartalmazza) kivitelezésének vár
ható időpontja egyelőre nem ismert. 
Ehhez a saját részen felül további 
céltámogatásra lenne szükség.

Bacsa Gyula 
irodavezető

Foto: Durgó Tibor

N Nagyatádi Faszobrász Alkotótelepen álló szobrokat süti a kánikulai Nap, 
áztatja a verdeső őszi eső, éri a téli fagy. Az időjárás viszontagságai nyomot 
hagynak a fa alkotásokon. A szükséges javításokat, restaurációt folyamato
san végzik az alkotótelep munkatársai. Kicserélik a tönkrement alkotóeleme
ket, letisztítják a felületeket, s fakonzerváló anyagokkal vonják be a 
szobrokat. Az idén például a,,Meditáció", a „Vallomások”, az „Ökrösszekér” 
és a „Szárnyalás kezdete” című alkotások munkáival készültek el.

Közlekedési iétesítményeink 
felújítása

K képviselőtestület a júniusi ülésén 
utak és járdák felújítására, fenntartá
sára közel 8 millió Ft-ot hagyott jóvá.

Tekintettel burkolataink leromlott 
állapotára - műszaki indokok alapján 
- fontossági sorrendet kellett felállíta
nunk.

A város összes útjának kátyúzásán 
felül a következők elvégzésére kér
tünk ajánlatot:

Szabó D. utca, Mártírok útja, Ady E. 
utca, Ady E. köz és Bocskai utca 
felületi zárása, József A. utca profilo
zása és felületi zárása, Bajcsy-Zsi- 
linszky és Bercsényi utcák 
burkolatjavítása, továbbá a kiserdei 
földút rendezése.

Járdaaszfaltozások: Somogyszobi 
u. K-i, vasútállomáshoz vezető u.

Ny-i, Eperjesi u. É-i, Temesvári u. 
D-i, Ady E. u. Ny-i, Zalka M. u. Ny-i, 
Szabadság u. D-i, Alkotmány u. D-i

Tisztelt henészi, simongáti 
ingatlantulajdonosok!

A Híradó ez év júniusi számában is 
közöltük a henészi és simongáti vá
rosrész gázellátásával kapcsolatos 
felhívást. Az érintett tulajdonosok a 
felhívást a részvételi nyilatkozattal 
együtt közvetlenül kapták meg. A 
nyilatkozatok bekérésének célja az 
volt, hogy a gázvezeték építés továb
bi teendőinek végzéséhez a résztve
vők számáról információt kapjunk.

Sajnálattal tapasztaltuk, hogy au
gusztus elejéig a kiküldött több mint 
500 nyilatkozatból csak 130 érkezett 
vissza, melyből 86 ingat
lantulajdonos jelezte a gázvezeték 
építésben való résztvételi szándé
kát. Ezért ismételten jelezzük, hogy 
KÖGÁZ beruházásból továbbra is le
hetőség van a Hunyadi utcától a 
Honvéd utcáig — Rinya-patak és 
Malom-árok feletti átvezetéssel — a 
gázelosztó vezetékhálózat kiépíté
sére abban az esetben, ha ezzel pár

oldal, Kossuth u., Zrínyi u. és Somo
gyi B. u. szakaszos javítás, valamint 
Honvéd u. középső rész.

A munkák kivitelezője a STRA- 
BAG-Hungária Építő Kft. lesz.

A további felújítások előkészítése 
is folyamatban van. Ezek nagyság
rendje azonban attól függ, hogy az 
előzőekben felsorolt munkák költ
ségvetése hogyan viszonyul a jóvá
hagyott felújítási keretszámhoz.

A kivitelezés időtartama alatt elke
rülhetetlen, hogy a lakosságot ki- 
sebb-nagyobb kellemetlenség ne 
érje.

Ehhez kérjük az Önök megértését, 
segítségét.

Várható munkakezdés ünnepek 
után.

Bacsa Gyula 
irodavezető

huzamosan a városrész összes ut
cájában — önkéntes lakossági hoz
zájárulással — az elosztó és 
csatlakozó gázvezetékhálózat is ki
épülne.

A tanulmányterv előzetes költség
becslése alapján az egy ingatlanra 
jutó költség —teljes részvétel esetén 
— 41.060 Ft lenne. Megvalósuláskor 
a fenti összegből az ÁFA és a köz
műfejlesztési támogatás visszatérí
tésre kerül.

így az egy ingatlanra jutó költség 
ténylegesen csak 27.900 Ft.

(Megjegyzem: félő, hogy jövő évtől 
már nem lesz lehetőség az ÁFA 
visszatérítésre.)

Továbbra is kérjük a városrész in
gatlantulajdonosait, hogy nyilatkoza
taikat juttassák el a Polgármesteri 
Hivatal 208. sz. irodájába.

Bacsa Gyula 
irodavezető

Megoldódik a 
szennyvíztisztítás

A szennyvíztisztító telep üzembe
helyezése 1977-ben történt meg, 
2.800 m3/ nap tisztító kapacitással.

Jelenleg erősen túlterhelt, különö
sen a konzervgyár szezonális, kam
pányjellegű szennyvízkibocsátása 
miatt ingadozó mértékű. Az 1991. évi 
összesítettterhelési adatok alapján a 
napi szennyvízmennyiség átlagosan 
3.650, a rnaximális terhelés

8.900 m3/ nap.
A város teljes csatornázottságának 

alapvető feltétele a szennyvíztisztító 
telep biológiai tisztítóegységének 
bővítése, átalakítása. A mű bővíté
sére kiírt pályázatot a ZÉNÓN Envi- 
ronmentál Környezetvédelmi Kft. 
Tatabánya nyerte el, mint fővállalko
zó. A telep bővítésének kivitelezésé
re a fővállalkozói szerződés aláírása
megtörtént. A beruházás költsége 
45,5 millió Ft + ÁFA, melyhez pályá
zat útján 30 millió Ft állami céltámo
gatást kaptunk.

Pályáztunk még a Környezetvédel
mi Alap és a Vízügyi Alap támogatás 
elnyerésére is, melyek elbírálása fo
lyamatban van.

A szerződés alapján a telep bővíté
sének végleges átadás-átvétele - 6 
hónapos próbaüzem után - 1993. 
május 15-én lesz. Ezzel a biológiai 
tisztító kapacitás 7.500 m3/napra nő.

A telep bővítése, átalakítása során 
alapvetően a levegőztető medence 
átalakítására, új iszapsűrítő és gépi 
víztelenítő kiépítésére kerül sor.

A levegő bevitelét a jelenlegitől el
térően új légdiszpergátorok és olaj
mentes levegőt előállító légfúvók 
biztosítják.

A szennyvíztisztítási technológia 
kialakítása intezifikált baktéri
umtörzsek figyelembe vételével tör
tént. A beadagolásra kerülő 
kémiailag aktív anyag az eleveni
szapban nagyobb aktivitású mikroor
ganizmus együttes elszaporodását 
teszi lehetővé.

A biológiai tisztításból származó 
iszapok sűrítés utáni továbbkezelé- 
sét, további víztelenítését préssza- 
lagszűrő berendezéssel oldják meg. 
Az így képződött iszaplepény konté
nerrel szállítható. Az iszapvíztelenítő 
gépsor üzemzavara esetén lehető
ség van arra, hogy az iszapot a régi, 
meglévő medencékbe lehessen jut
tatni. A jelenlegi üzemeltető (Dunán
túli Regionális Vízművek) az elmúlt 
kéí évben 300 ezer Ft szennyvízbír
ságot fizetett. A telep önkormányzati 
tulajdonba kerülésével ez a bírság az 
önkormányzatra hárul. A város ma
gas talajvízszintje és a felmerülő la
kossági igények elengedhetetlenné 
teszik a szennyvízhálózat bővítését, 
amelyre csak a fenti bővítés után ke
rülhet sor. Ezt követően, az alkalma
zott technológiai eljárással, minden 
esetben garantált az elfolyó tisztított 
szennyvíz előírás szerinti érteke.

Bacsa Gyula 
irodavezető

A képviselőtestület 1992. 
augusztus 25-el 

ülésének 
tervezett napirendjei:

— A gyermek- és ifjúságvédelem 
helyzete;

— Vállalkozásbarát környezet 
megteremtése az önkormányzat 
munkájában;

— Beszámoló az I. félévi gazdálko
dásról;

— Városgazdálkodási Intézmény 
gazdálkodása, a privatizációs prog
ram értékelése;

— Piac-vásárcsarnok működésé
nek tapasztalatai.

F eletts izerfcesztő'
pr. Horváth Ferenc, Hubey Sándort# 

Nagytxi cettel Tamáo

Felette kadd:
Y»rg« Vince

KáezWt
Nagyetádi Nyomda Kft, wemeoen

Felette vetető' 
Takáce Ferenc ügye. lg.

22 !992NNy. Kft



II. évfolyam 1992. szeptember Szerkeszti: Dr. Horváth Ferenc, Hubay Sándor és Nagybocskai Tamás Díjtalan

Becsengettek

Foto: Durgó Tibor

’92. augusztus 20.

Foto: Durgó Tibor

Nagyatádon az Alkotmány Ünnepén Cseke László református 
tlszteletes szól az ünneplő közönséghez.

Legyen földgáz 
a Rinyán-túli városrészben is

Ne legyen gáz a gázzal!

Júniusban levél és a lapunkban 
megjelent írás, majd a múlt havi 
lapszám avatott szerzője és Hor
váth Ferenc helyi képviselő tájé
koztatott illetve adott közre 
felhívást a Rinyán-túli városrész 
földgázellátásának lehetőségé
ről és -esélyéről. Részleteket az 
augusztus 28-án megtartott vá
rosrészi gyűlésen hallhattak.

Ismét hangsúlyozzuk, mert fon
tosnak tartjuk: a gázszolgáltató 
vállalat költségén akkor épülhet 
meg a Hunyadi utcától a Simon- 
gát-i haranglábig a gázelosztó

vezeték, ha ezzel párhuzamosan 
a város összes beépült utcájá
ban — önkéntes lakossági hoz
zájárulással— az elosztó- és 
csatlakozó gázvezeték-hálózat 
is kiépül! Mert feltételezi a fo
gyasztást, a ráfordítás hasznát 
természetesen. („Holt” vezeték 
építése nem lehet érdeke senki
nek.)

A feltételekről a fenti források 
eligazítást adtak.

— Ne szalasszuk el az alkalmat 
és a lehetőséget!

A Szerkesztők

San Vitóban táncolnak
Kedves, hogy tavaly ősszel, ami

kor az olasz testvérváros küldöttsé
ge nálunk járt, a Széchenyi téri 
ünnepi program keretében fellépő 
nagyatádi néptáncegyüttes prog
ramjára külön is felfigyeltek. Ez az 
idén tavasszal derült ki, amikor kül
döttségünk viszontlátogatásra San 
Vito al Tagliamentoban járt. Az itt 
készült videó-felvételeket vetítették 
le Máyer Károlyné vendéglátói. Az 
elutazás előtt azonban úgy a szak
mai, és nem különben a közönség 
sikert aratott néptáncgálára is sor ke
rült. A hagyományőrző műsorról írta 
a megyei napilap:...” eleink gazdag 
örökségéről, az értékőrzés és — át
adás jelentőségéről győződhettünk 
meg”. És San Vitoban eldőlt- októ
berben várják a nagyatádi nép
tánccsoportot. Olasz családok 
várják a most már 40 tagú Kis és 
Nagy Fürjecske gyermektáncosait.

Kossuth Lajos
190. születésnapjára emlékezünk
„Két község ünnepel... Kossuth 

Lajos születésének 100. éves évfor
dulóját Ötvös és Kónyi lakossága is 
méltó dísszel fogja megünnepelni. 
Ez ügyben Chernél Gyula ország
gyűlési képviselő elnöklete alatt gyű
lést tartottak, amelyen elhatározták, 
hogy a nagy napon, ünnepség kere
tében fognak áldozni Kossuth apánk 

Foto: Huszár Tibor

„ Az emberi nemnek hivatása nem rontás, pusztítás, megsemmisítés, ha
nem, hogy munkáljon, alkosson, teremtsen."

(Széchenyi István)

A Somogy Megyei önkormányzat Varga Vincének, polgármesterünknek a 
menekült ügyben is tanúsított magatartásáért, együttműködéséért Somogy 
polgáraiért díjat adományozott. Úgy érezzük, a kitüntetés egész Nagyatád 
társadalmának szól, amihez szívből gratulálunk.

A Moretto házaspár lelkes szervezé
se eredményeként ottani néptánces
ten táncolhatnak. Az útra 
készülődés munkával telik. Nyáron 
Fonyódligeten néptánc-edzőtábor
ban készültek, itthon a HEMO-ban 
gyakorolnak.

A csoport lelkes vezetőjétől Máyer 
Károlyné pedagógustól azt is meg
tudtuk: a Cérnagyár, a Prolog kura
tórium, a Nyomda, a kutasi Göncz 
József bábkészítő, nomeg az önkor
mányzat együttérző támogatása tet
te lehetővé az utazást.

Azután, hogy az orvosi szimpozio- 
nok, a Szoborpark, a zenei kultúra 
kiteljesedése után, a Képzőművé
szeti Tehetséggondozó Tábor, az
tán a gyermekrajz is gyökeret vert 
mára, most újabb szín, — műfaj a 
város szellemi, vizuális kultúrája pa
lettáján: a néptánc.

Vigyék el hírünket. H. S.

áldott emlékének. Tavasszal Kos
suth fákat ültetnek el a községben. 
Chernél Gyula felajánlotta, hogy a 
község részére odaajándékozza 
Kossuth Lajos arcképét, amelyet ide
iglenesen, míg a községháza fel
épül, az iskolahelyiségben fognak 
elhelyezni".

Somogy 1902. szeptember 14.

20 éves az „új” 
mentőállomás

Amikor az ember végiggondolja 20 
év munkáját, látja a fejlődést, a men
tőgépkocsikon szállított betegek el
látásának jelentős javulását. A régi 
mentőállomás a Mártírok utcában 
volt, mindössze 20 négyzetméter állt 
rendelkezésünkre; ebben volt az öl
töző, a fürdő, éjszakai és nappali 
tartózkodó is. Vizet vödörben az út
menti csapról hordtuk; fútetlen, ma
gunk által eszkábált fa garázsban állt 
a mentőautó. Két mentőgépkocsival 
dolgoztunk, nagyon rossz körülmé
nyek között.

(A településeknek nem volt kiépí
tett úthálózata, sem bekötő útja stb.) 
A mentőkocsik a kornak megfelelő
en modernnek mondható Nysa típu
súak voltak, felszereltségük 
szegényes — a maihoz viszonyítva. 
A személyzet szinte megszállott, 
képzett szakember. (Meg kell említe
nem Király János gépkocsivezető és 
Szokolai Péter mentőápoló nevét.)

A havi óraszám a négyszáz órát is 
elérte, a betegeket még más kórhá
zakba kellett szállítani! 1972. őszén 
költöztünk a korszerű, minden igényt 
kielégítő új mentőállomásra, a Rozs
nyói utcába. A 432 négyzetméteren 
178 négyzetméter a garázs. A szol
gálatvezetői helyiségbe a telefonok 
is befutnak; teakonyha, nappali és 
éjszakai tartózkodók, fürdők, fűtött 
garázsok és fűthető szervízhelység 
áll rendelkezésre. 1973. nyarán szol
gálatba állt egy esetkocsi, ami csak 
életveszélyhez, balesethez vonul ki. 
Személyzetével, felszerelésével 
magasabb ellátást tud nyújtani. A he
lyi kórházzal, rendelőkkel nagyon jó 
kapcsolatot alakítottunk ki.

A gépkocsi parkunk is fejlődött, je
lenleg három Toyota „szolgál" na
ponta, egyik a Vöröskereszt 
adománya. Az esetkocsi felszerelé
se kiegészült: EKG, defibrillátor, mo
dern fájdalomcsillapító gáz van 
rendszeresítve.

A Vöröskereszt szervezésében el
sősegélynyújtó tanfolyamokra elő
adókat adtunk; országosan is 
elismert óvodai elsősegélynyújtó 
tanfolyamot tartottunk—kifejezetten 
jó eredménnyel. Előadásokkal vet
tünk részt a Magyar Mentésügyi Tu
dományos Társaság ülésein, 
kongresszusain. A dolgozók szak
mai képzése jó.

(Tavaly 13 434 beteget szállítot
tunk és 302 137 km-t futottak a gép
kocsik.) Az életveszélyes betegek 
száma 1159 volt, 748 beteget az 
esetkocsin láttunk el. Körzetünk or
vosai majd hétszáz esetben kértek 
azonnali mentőszállítást. Az ország 
nehéz gazdasági helyzete a mentő
ket sem kímélte, öt gépkocsinkból 
egyet leállítottak.

Batka Gyula 
mén tő tiszt
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Református
templom

Ötvöskónyi

Foto: Durgó Tibor

Valamikor régen Ötvös és Kó- 
nyi falvak külön szerepeltek, 
csak egy kis patak választotta el 
a két települést.

A református templom Kóny- 
H493-h*ín a 

községet). 1953-ban Zrínyi 
György a község tulajdonosa,

ÖNKORMÁNYZATI HlRADÓ NAGYATÁD

100 év építészete
1733-1767-ig a Festetich család. 
1715-ben már együtt említik a két 
falut, Ötvöskónyi néven.

Az Ötvöskónyi Református 
Egyházközség kezdetének idő
pontját homály fedi. A meglévő 
legrégebbi írásos emlék egy 
1761-ből való jegyzőkönyv. Va
lószínű, hogy az 1500-as évek
ben volt egy kicsi, szalmával, 
később zsúppal fedett templom. 
1768-ban a királynőtől engedélyt 
kapott az egyházközség, hogy 
felújítsák a templomot. 1772-ben 
harangláb építését engedélyez
ték, amely közös legyen a katoli
kusokkal.

Az 1895-ös évben a régi ala
pokra egy jóval nagyobb templo
mot építenek, amelynek tornya 
1927-ben lett újjáépítve. A paró
kia az 1830-as években épült.

Az első világháború idején két 
harangját elvitték, de 1926-ban 
egy nagy haranggal pótolták.

1984-ben felújították, tataroz
ták a templomot. A templomban 
látható egy márványtábla: 
,,1517-1917. A Szentháromság 
egy örök igaz Isten anya- 
szentegyháza eredeti fundamen- 
tumára visszahelyezésének 
négyszázados emlékére.”

ÖNKORMÁNYZATI HlRADÓ NAGYATÁD

A több református templomban 
megtalálható írás a református 
egyház 400 éves jubileumára 
utal.

Az egyhajós, fehérre meszelt 
kis templom a református vallás 
egyszerűségét hirdeti. A temp
lom előtti kis dombon áll egy em
lékoszlop: ,, A Hazáért hősi halált 
haltak 1914-1918” felirattal és 31 
hősi halott nevével.

A turulmadár 1990-ben került 
vissza eredeti helyére, az emlék
oszlopra.

Horváthné Gréczi Mária

Foto: Durgó Tibor

ÖNKORMÁNYZATI HlRADÓ NAGYATÁD

1992./93-as tanévben is lehetőség 
van a dolgozók levelező oktatására.

Jelentkezni a 4. sz. Általános Isko
la Igazgatójánál lehet

Értesítjük az abban érdekelteket, 
hogy evangélikus hitoktatás a Babay 
József Általános Iskolában minden 
kedden 12.45 órakor (6. órában) lesz 
az 1992/93-as tanévben.

* * *

Az SZDSZ szervezésében három autó
busz vitte budapesti kirándulásra a Na
gyatádra menekült gyermekeket, 
amelynek keretében Göncz Árpád köz
társasági elnökkel is találkozhattak; míg a 
Margitszigeti Nagyszálló napos teraszán 
Demszky Gábor, Budapest főpolgármes
ter vendégszeretetének örülhettek.

Árverési hirdetmény
A Somogy megyei Kárrendezési Hivatal az 1991. XXV. tv. 20. §. (1) bek. 

alapján árverésen értékesíti a „Május 1. ” Mg. Tsz. Nagyatád, Dél-Somogyi 
Mezőgazdasági Kombinát Nagyatád tulajdonában, használatában lévő aláb
biakban felsorolt nagyüzemi táblákat-

Nagyatád városban:

Helyrajzi sz. Művelési ág

0383 szántó

A táblát földmérési jel elhelyezését biztosító használati jog terheli.

0385 szántó 4,8485 126,55

A táblát vízvezetési szolgalmi jog terheli.

0387 szántó 2,4582 85,55

A táblát vízvezetési szolgalmi jog terheli.

1992. SZEPTEMBER

A földgáz 
fűtőértéke

A mérési eredmények alapján a 
szolgáltatott földgáz fűtőértékei, két
havi átlag alapján:

május —június hónap
32,2 MJ/m3
június —július hónap
31,6 MJ/m3
július — augusztus hónap
31,8 MJ/m3

A fűtőértékről folyamatosan adunk 
tájékoztatást a Híradó hasábjában.

Terület (ha) AK. érték

7,4368 194,10

Foto: Durgó Tibor

Vitéz Gaál Aladár
(1899—1990)

Erdélyben született Csíkzsögö- 
dön. Középiskoláit Csíkszere
dán, a tanítóképzőt Csíksomlyón 
végezte. Osztálytársa volt Domo
kos Pál Péter népzenekutatónak. 
A tanítói pályáról rövidesen le
mondva állami szolgálatba lé
pett.

1922. áprilisában Nagyatádra, 
az állampénztárhoz másodosz
tályú tisztnek nevezték ki, majd 
1928-tól, mint elsőosztályú tiszt 
működött.

Komoly és értékes tagja volt 
Nagyatád közművelődésének.

Választmányi tagja volt a Köz
tisztviselők Társaskörének, a

Vitézi Széknek, a Polgári Lö
vészegyesületnek és főoktatója a 
Levente Egyesületnek. A római 
katolikus egyházközség képvise
lőtestületének 40 évig volt tagja, 
25 évig pedig világi elnöke is.

A világháború harmadik esz
tendejében lett sorköteles, ami
kor is katonai szolgálatra vonult 
be. Részt vett az olasz fronthar
cokban. Az összeomláskor 1918- 
ban, mint hadapród jelölt szere.1! 
le. Hősi magatartásért a nagy és 
kisezüst vitézségi érmekkel tün
tették ki. 1927 júniusában avatták 
vitézzé.

1934-ben elismert szakem
berként a helyi adóhivatal veze
tője lett. Rendszeresen tartott 
előadásokat is. 1946-ban főtaná

csossá nevezték. 1950-ben állá
sából felfüggesztették, így két 
évig nem volt állása. 1952 októ
ber 29-én kitelepítették családjá
val együtt Buzsákra; egyetlen 
földes szobában laktak. (Mindez 
azért, mert kellett a nagy lakás 
valakinek.) Csak 1954-ben tért 
vissza Nagyatádra, ahol a Do
hánybeváltó alkalmazta irodai al
kalmazottként. Később a KTSZ 
foglalkoztatta könyvelőként. In
nen ment nyugdíjba 1965-ben, 
66 éves korában. 28 éves adóhi
vatali szolgálati idejét sajnos nem 
vették figyelembe.

Emberi magatartásáért, segítő
készségéért mindenki szerette, 
tisztelte. Határozott férfi jellem 
volt, aszó legnemesebb értelmé
ben. Katolikus hite, hazaszerete
te, a családja szeretete 
elválaszthatatlanul egy volt.

Felesége — szül. Kogler Mária 
—, a szeretett, kedves, jó, min
denki Mimi Nénije. Családi életük 
mindvégig példás volt. Öt becsü
letes, dolgos gyermeket neveltek 
fel.

A hőslelkű édesanya két gyer
mekét temette el. Néma szenve
désében, gyászában megértő 
gyengédség és tisztelet veszi kö
rül. Őt, akinek mindig a család 
volt az élete.

Győré Béláné Sípos Ilona 
tanárnő

0389/1. szántó 1,5941 55,47

A táblát földmérési jel elhelyezését biztosító használati jog terheli.

0389/6. 
0391 a.

b. c.

szántó 
szántó 
legelő

0,1504
26,6495
0,9870

5,20
643,55

3,77

Dél-Somogyi Mezőgazdasági Kombinát használatában lévő nagyüze
mi táblákból:

0116 szántó
0135 szántó

14,9472
29,1159

288,56
316,41

A táblát bányaszolgalmi jog terheli.

0143 szántó 47,3640 626,39

A táblát bányaszolgalmi jog terheli.

0492 szántó 8,7969 137,23
0496 szántó 10,6589 198,92
0499 szántó 22,3910 584,41
0509 szántó 14,3767 80,51

Az árverés helye:
Nagyatád, Baross Gábor u. 5 sz. II. em. nagyterem

Az árverés Ideje:
1992. október 19. (szombat) de. 9.00 óra.

Az árverésen az őt megillető kárpótlási jegyekkel az a kárpótlásra jogosult 
vehet részt,
a/ akinek az elvett termőföldje a szövetkezet tulajdonában vagy 

használatában van,
b/ aki a termőföldet árverező szövetkezetnek 1991. január 1 -én

és az árverés időpontjában is tagja,
c/ akinek 1991. június 1 -én abban a községben, városban volt az 

állandó lakóhelye, ahol az árverező szövetkezet földterülete van.

A most és későbbi időpontban árverésre kerülő földterületek térképen min
den kedden a Polgármesteri Hivatalban 8.00—12.00 óráig Pintér Rezső 
irodavezető-helyettesnél megtekinthetők.

Somogy Megyei Kárrendezési Hivatal
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Jellegzetes szerepük volt Bodvi- 
cán a gyalogutaknak. Ezek nem hi
vatalosan nyilvántartott közutak, 
hanem használatuk hosszú időkön 
keresztül érvényes szolgalmi jogra 
vezethető vissza. Jellegzetességük, 
hogy általában egyéni tulajdonokat 
szeltek át, azokat bárki zavartalanul 
használhatta. Nem egy esetben ud
varokon is áthaladtak.

A gyalogutakat az 1930-as évtized
— a kerékpár közhasznúvá válásától
— kerékpáros közlekedésre is hasz
nálták. A gyalogutak az észszerűség 
figyelembe vételével, a megteendő 
utak lerövidítését szolgálták. Jelentő
ségük abban nyilvánult meg, hogy az 
emberek hamarabb értek céljukhoz, 
vagy éppen a munkahelyre.

Gyalogutak voltak Bodvicán a ker
tek alatt mindkét oldalon. Ezek amo
lyan fő közlekedési gyalogutak 
voltak. A nyugati kertek alatt végigfu
tó gyalogút a falu déli végénél, a ki- 
vadári közúttal szemközt kezdődött, 
mindjárt a Máté gyepűt átvágva, a 
telkeket keresztezve haladt a Szulák 
suszter házáig. Ott az udvaron is vé
gigvonulva vezetett ki az országútra. 
(ma Rákóczi utca 25. sz. ház)

E gyalogút a Beke teleknél (Rá
kóczi utca 35. sz. ház) ketté vált, 
másik ága északnyugatnak fordulva, 
a Benke gyepűt átszelve és a grábliki 
kerteket is érintve kivezetett ataranyi 
országútra.

Leágazásai: A beke telek mezs
gyéjén nyugati irányba haladva, 
majd a telekhatárnál délnyugatnak 
fordulva, a szántókon keresztül a 
„csigáskútnál" kivezetett a csapás
ra. Egy másik toldalék a gráblikiak 
csapásra jutását biztosította. Egy 
ága a Beke telektől a Benke udvaron 
keresztül vezetett a pásztorházhoz. 
A harmadik ág a ma Rákóczi utca 53. 
sz. ház telkén haladt egy ideig nyu
gati irányban, majd délnyugatnak for
dulva a szigécnél érte el a csapást és 
csatlakozott a csapás (széles földút) 
szélén végigvonuló gyalogúthoz, 
amely a szőlőkig és a legelőerdőkig 
vezetett.

A grábliki keleti kertek alatt gyalo
gút vezetett a Pali Miska rétjétől, 
Szabó Miskáék és Mikicáék udvarait 
átszelve a vasúthoz, majd a vasút 
mellett a taranyi útra.

A keleti kertekaljai gyalogút a bika
istálló (ma felvásárlóhely) portáján 
végighaladva kezdődött. Egyik ága 
északkelet felé a réteken keresztül a 
vasúti hídnál ért a Rinyához, a síne
ken áthaladva az Atádi Takácsgödri 
fürdőhelyhez. Másik ága déli irány
ban a kertek alatt futott a falu alsó 
végéig, ott délkeletnek véve útját a 
réteken át a Rinya bürün keresztül 
vezetett Göröndig. E gyalogútnak 
volt egy összekötő ága, amely a ki- 

NAGYATÁD

Értesítjük kedves vásárlóinkat, hogy megnyitottuk új 
építőanyag- és lakásfelszerelési üzletünket a 
Nagyatád, Korányi út 4. sz. alatt. Tel.: 51-447

építő- és burkolóanyagok 
minta utáni értékesítése, 
festékek, ragasztók, 
szerszámok,
zárak, vasalatok, csavarok, 
kisbútorok rendelés-felvétele, 
lakásfelszerelési cikkek

vadári út felől a faluvégnél csatlako
zott a fő ághoz. Egy leágazása a 
„Csikdombnál’’ (ma Rákóczi utca 
76—78 sz. házak) telekhatárán, 
majd Papp Péter gazdálkodó rétjén 
végighaladva érte el a határároki für
dőhelyet.

A bodvicai Rinya szakasz egész 
hosszában a vasúti hídtól le a zsidó- 
hídig ugyancsak gyalogút futott dél 
felé a nyugati part mentén.

Gyalogutak

Még egy gyalogút a mai Béke utca 
déli végénél kezdődött, a temető út 
mentén haladt a temető déli sarkáig, 
ott délkelet felé szántókon, réteken át 
csatlakozott a Rinya menti gyalogút
hoz. Ezt főként a Rinyára járó horgá
szok taposták.

A fentiekből kitűnik, hogy a gyalo
gutak behálózták bodvicát és hatá
rát, hogy ezeket használva 
hamarabb érkezzenek az emberek 
dolgukat végezni, illetve az elérni kí
vánt célhoz.

Solar Triatlon Fuji Kupa 1992.

Foto: Durgó Tibor

Ha augusztus utolsó hétvégéje kö
zeleg, a beavatottak már előre cset- 
tintenek: jön a triatlon Nagyatádra!

Ez évben immár harmadik alka
lommal, folytatva a hagyományt, hat 
ország közel 100 versenyzője állt 
rajthoz, hogy a 3800 m úszás, 180 
km kerékpározás és 42 km futás tel

A gyalogutak—különösen a kertek 
alattiak — sok gyermekcsíny tanúi is 
lehettek. Ezeken haladva érték el a 
kiszemelt gyümölcsfákat megdézs
málni, a fákkal, bokrokkal benőtt kis 
vadonhoz, hogy az akkor divatos 
pandurjátékokat játszhassák; ezek 
egy része vezetett a Rinyához fürdő
zésre, esetleg egy kis engedély nél
küli pecázásra. Itt nyílt lehetőség a 
még gyermekeknek nem engedélye
zett dohányzás vélt örömeinek kipró
bálására, egy-egy elcsent cigaretta 
erejéig.

A második világháború utáni idő
szakban még néhány évig funkcio
náltak a bodvicai gyalogutak. A 
tsz-ek létrehozása, a szántók tagosí
tása nemcsak a dülőutak, hanem a 
gyalogutak sorsát is megpecsételte. 
Megváltozott a falusi emberek érzés
világa is.

Már nem volt olyan sietős a mun
kába érkezés, a minél több munka 
elvégzése. Az emberek ráérősebbek 
lettek a tsz-ben. Aztán mind többen 
váltak ipari munkásokká, alkalma
zottakká. A város felé pedig már be
tonjárdák vezetnek, nem gyalogutak.

így jött, hogy napjainkra már csak
nem teljesen eltűntek a régi gyalogu
tak Bodvicán. Hogy emlékük 
fennmaradjon hirdesse ezen kis kró
nika.

Horváth Ferenc

jesítése után „vasemberként" érjen 
célba. Atriatlont profi módon művelő 
sportolók mellett a rajtnál láthattunk 
a köznapi életben tanárként, mér
nökként, üzletemberként, orvosként, 
sőt országgyűlési képviselőként dol
gozó amatőröket is.

A vasembereknek nemcsak egy
mással és az irdatlan távokkal kellett 
megküzdeniük: ezen a napon aszfal
tot olvasztó negyven fokos hőség 
nehezítette az elszánt versenyzők 
dolgát. A szervezésben szinte az 
egész város megmozdult. A ver
senyzőknek a pokoli hőségben „fel
szolgált” jeges üdítőitalok, a nagy 
melegben is kitartó, lelkes nagyatádi 
közönség jelentős szerepet játszott 
abban, hogy 71 sportoló, köztük 4 nő 
ért célba. A versenyről tudósító újsá
gírók, TV adók és a rádió egybe
hangzó véleménye szerint pedig: 
Nagyatádon nemcsak értik és szere
tik a triatlont, hanem évről évre job
ban szervezett versennyel rukkolnak 
elő. 1993. augusztus utolsó hétvégé
je...?

Minden bizonnyal újra Solar Iron- 
man triatlon Nagyatádon.

Ifj. Dr. Herr Gyula

I
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A megye első hivatalos strandröp
labda versenye Nagyatádon zajlott le 
augusztus 15-én. Három kategóriá
ban 19 páros mérte össze tudását a 
városi strand kettes pályáján. 7 profi 
és 9 amatőr férfi és 3 női röplabda 
páros nevezett a szervezőknél. A 
profik versenyében a Kaposvári Épí
tők párosa Jezeri Tibor és Erdei Ta
más szerezte meg az első helyet, 
második a K. Somogyi SC-t képvise
lő Gábriel Maginean, Demeter 
György, harmadik az ugyancsak So
mogyi SC-s Vörös Károly, Luksy Ri- 
cardas játékospár.

Az amatőrök közül a Szakály Gyu
la—Nagy Zoltán páros az első, a Gál 
Norbert—Hervai Tibor (kaposváriak) 
a második, Selmeczi Gyula—Beck 
Róbert páros a harmadik helyen vég
zett.

A nők mezőnyében első a Szőke 
Judit—Selmeczi Zsuzsa duó, máso
dik Varga Judit—Ángyán Szilvia, 
harmadik Jancsik Tünde—Kertész 
Gabi páros.

Az ajándéktárgyakat Szántó Lász
ló a Megyei Sportigazgatóság mun
katársa adta át.

* * *

Augusztus 20-án újra megrendez
te a polgármesteri Hivatal és a Városi 
Labdarúgó Szövetség a hagyomá
nyos kispályás labdarúgó tornát.

A városi strandon megrendezett 
sporteseményre 11 csapat nevezett, 
köztük egy női is. A három csoport
ban lejátszott elődöntők után a döntő 
végeredménye:

1.2. sz. Általános Iskola csapata
2. Herkules csapata
3. Kutas csapata
Az első három helyezett futball-lab

dát vehetett át díjként.

Szeptember 6-án „Turul Kupa” né
ven judó országos rangos verseny 
színhelye volt Tatabánya. Városun
kat Domonkos Betti képviselte, aki

TENISZ
Szeptember 4—12 között 25 egyé

ni és 15 páros induló részvételével 
került megrendezésre a már hagyo
mányossá vált őszi amatőr tenisz
bajnokság.

Csurgó, Lábod, Marcali „képvise
lőivel” színesedett a hazai mezőny.

A meglepetéseket sem nélkülöző 
verseny jó szolgálatot tett a játék to
vábbi népszerűsítésének.

A korábbi négyszeres bajnok Buj
tás László nem jutott a fináléig. A 
bajnokot búcsúztató Bulicsek Zsoltot 
a döntőben Várfalvi István Marcali 
bajnoka állította meg, megszerezve 
ezáltal Nagyatád amatőr teniszbaj
noka címet is. Az első helyezettnek 
járó tenisztáska mellett Fehér Mik
lóstól átvehette az ADIDAS bolt kü
lön díját egy pár teniszcipőt is.

A párosok küzdelme során a Po- 
mozi—Bujtás páros maga mögé uta
sította a korábbi háromszoros bajnok 
Iharosi—Szakály párost.

Végeredmények:
Egyéni:
1. Várfalvi István
2. Bulicsek Zsolt
3. Tornyai Krisztián
4. Szakály Gyula
Páros:
1. Fomozi—Bujtás
2. Iharosi—Szakály
3. Bakos—Tornyai
4. Balaskó—Ludán 

remekül helyt állt a női ifjúsági II. o. 
40 kg-os kategóriában. Súlycsoport
jában az első helyet szerezte meg. 
Edzője: Harcos Zoltán.

Sportoktató (edző) képzést indít a 
Somogy Megyei Sportigazgatóság 
30 sportágban, (labdarúgás, judó, 
karate, sakk, úszás, testépítés, te
nisz stb.) november 1-jétől.

Jelentkezhetnek azok, akik közép
iskolát vagy szakmunkásképzőt vé
geztek, egészségileg alkalmasak, és 
megfelelő szakmai gyakorlattal ren
delkeznek.

A tanfolyamra jelentkezési lapot a 
városi polgármesteri hivatal sport
irodájában lehet beszerezni. Itt a tan
folyamról bővebb információt is lehet 
szerezni.

Jelentkezési határidő: október 1-ig 
a Somogy Megyei Sportigazgató
sághoz beküldendő jelentkezési la
pot.

* * *

A Megyei Sportigazgatóság Somo
gyi sokpróba néven szabadidős 
sportakciót hirdet, amely 1992. októ
ber 1 -tői 1993. szeptember 30-ig tart 
és a résztvevők öntevékenységére, 
becsületességére épül. Mindenki ön
maga szerzi be a teljesítmény naplót, 
vezeti azt és szervezi, keresi a rend
szeres testmozgás lehetőségét. A 
sokpróba lényege: aki heti 3 óra 
mozgással eltöltött időt, vagy külön
böző sportágakban (kerékpár 60 km, 
futás 30 km, túra 15 km, úszás 6km) 
meghatározott km-t teljesítenek és 
azt a naploóban rendszeresen veze
tik, sebeküldik a sportigazgatóság
hoz, értékes tárgyakat 
(versenykerékpár, sportruházati cik
kek stb.) nyerhetnek.

A teljesítménynapló beszerhető a 
polgármesteri hivatal sportfőelőadó
jánál és az általános és középfokú 
tanintézetek testnevelőinél.

Sportműsor

NB. III. oszt, 
labdarúgó mérkőzések
IX. 20. 15 óra
Nagyatád—Beremend
IX. 26. 15 óra
K. Honvéd—Nagyatád
X. 4. 14 óra Nagyatád —Komló 
X. 11.14 óra Paks—Nagyatád
A mérkőzések előtt 2 órával kez
dődnek az ifjúsági mérkőzések.

Kispályás labdarúgó városi baj
nokság:
hétfőtől péntekig naponta 17—19 
óráig a városi sporttelepen.

Évadzáró úszóverseny: 
szeptember 27-én 10 órakor a Vá
rosi Strandon.
Korcsoportok:

1— 3 osztály
4—6 osztály
7—8 osztály

Középiskola:
1 osztály

2— 4 osztály
Felnőtt:

19—30 éves
30 év felettiek.

Nevezés: a helyszínen 9 órától.
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Tájékoztató a 
képviselőtestület üléseiről

Nagyatád Város Képviselőtestülete a 
július havi szünet után augusztus hónap
ban két alkalommal, és szeptember 1 én 
tartott ülést.

ugusztus havi első ülésén az 
1993-as költségvetési évre, vala
mint az 1993—95. közötti idő

szakra benyújtandó céltámogatási 
pályázatokkal foglalkozott. Az 1993-as 
költségvetési évre augusztus 18-ig kellett 
benyújtani a céltámogatási (fejlesztési, 
felújítási) pályázatokat.

így az 1993—94—95-ös évekre a kór
ház rekonstrukciójára és gép-műszer be
szerzésére nyújtott be céltámogatási 
pályázatot. E két céltámogatás esetében 
a kórház működési területén lévő önkor
mányzatok közül — a testületi ülés nap
jáig — együttműködési megállapodással 
Bakháza, Bolhó, Háromfa, Kisbajom, So- 
mogyszob, Szabás, Tarany önkormány
zata biztosított anyagi forrást.

E cikk megírásának időpontjáig 29 ön
kormányzattal jött létre az együttműködé
si megállapodás. Nincs visszajelzés, 
illetve nem ért egyet a megállapodással 
29 önkormányzat.

A képviselőtestület az 1993-as költség
vetési évre céltámogatási pályázatot 
nyújtott be a kollégium felújítására, továb
bi diákotthoni férőhely bővítésére.

zeken túl címzett támogatási igé
nyek benyújtására is sor került. A 
címzett támogatási igények ked

vezőelbírálása, sajnos, kisebb esélyt sej
tet, mint a céltámogatásoké. Ez út, járda 
beruházására, — felújításra és a 2. sz. 
Általános Iskolában a gazdasszonykép- 
zés működtetésére lett benyújtva. A kép
viselőtestület a Nagyatádi Konzervgyár 
késedelmes telekhasználati díj fizetése 
miatt fennáló 122.424 Ft késedelmi ka
matát — mert a vállalat csődeljárás alatt 
áll — elengedte. (A testület ez idáig a 
késedelmi kamatokat a Cémagyár és a 
Nagyatádi Gépgyár csődeljárása során is 
elengedte.)

Döntött egy önkormányzati társulásba 
történő belépésről is.

Nagyatád város tagja lett a Somogy 
Megyei önkormányzat Vízügyi Társulá
sának.

A testület következő ülését augusztus 
25-én tartotta.

Az ülés napirendjén 17 téma szerepelt. 
A legkiemelkedőbb kérdés a kórház ho

vatartozásának eldöntése volt. Miután e 
napirend vitája elhúzódott, az ezen az 
ülésen nem tárgyalt kérdésköröket a tes
tület szeptember 1-i ülésén vitatta meg.

Az augusztus 25-i első napirendjeként 
a lejárt határidejű határozatokról szóló 
beszámoló keretében a testület tudomá
sul vette, hogy a hatósági húsbolt és a 
vágóhíd ebben az évben a Városgazdál
kodási Intézmény keretein belül működik. 
Ugyanakkor utasította az intézmény ve
zetőjét, hogy 1993. évre a bérletbe adás 
előkészítésére dolgozza ki a pályázatot.

Foglalkozott a testület a távhőszolgál
tatás kérdéskörével is. Felhatalmazta a 
Városgazdálkodási Intézmény vezetőjét, 
hogy az Energo Iroda ajánlatát fogadja el. 
Az Energo Iroda ajánlata alapján sor ke
rül a thermálkút hőjének, elsősorban fű
tési célra történő hasznosítására, 

Alkotótelepi hangulat
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másodlagosan használati melegvíz előál
lítására Fűtési idényen kívül a strandtól 
visszajövő thermálvíz a távfűtési rend
szerbe bekapcsolt lakások melegvízellá
tását biztosítaná.

A kazánházban műszaki munkákra ke
rülne sor, amelynek lényege, hogy olyan 
hatásfokú speciális hőcserélőket építene 
be ez a cég, amely a fűtés célú földgáz 
felhasználásában várhatóan kb. 50—60 
%-os megtakarítást eredményezne. Erre 
garanciát is vállal. A szeződés még nem 
jött létre. Ha az ajánlatában említett tarta
lommal a szerződés létrejön és annak 
eredményeként a munkák megkezdőd
nek, a munkákról és várható hasznáról 
teljes körű tájékoztatást adunk egy követ
kező lapszámunkban.

A testület meghallgatta a két ülése közti 
polgármesteri tevékenységről szóló be
számolót, és döntött interpellációk ügyé
ben is.

Ezután került sora kórház-rendelő
intézet önkormányzati hovatarto
zásáról szóló napirend 

tárgyalására E témát, a vita során szá
mos testületi tag az önkormányzat négy 
év alatt hozandó legjelentősebb döntései 
közé sorolta A vita mint egy 4 óra hosz- 
szúságú, rendkívül őszinte és kendőzet
len szellemű volt. Úgy gondolom, hogy e 
jelentős kérdésben kifejtett álláspontok
ról, a vita lényegérő — bár ezt röviden 
összefoglalni rendkívül nehéz a város la
kosságát tájékoztatni szükséges.

Mint az bizonyára ismert, a nagyatádi 
városi kórház és rendelőintézet ellátási 
területe Nagyatád városra és városkör
nyékére, Barcs városra és városkörnyé
kére, valamint Csurgó városra és 
városkörnyékére terjed ki. Ez 3 város és 
55 község. Ezen túl kórházunk rheuma 
osztálya a teljes Somogy megyére kiter
jedőben látja el feladatait, az ideg-elme- 
osztály pedig kb. a megye felére I

A kórház működésének anyagi forrá
saihoz — a Társadalombiztosítási Alap 
hozzájárul, de a teljes kiadást nem fedezi. 
A felújításokat, a fejlesztéseket, minden 
50 ezer forintnál nagyobb értékű gép-mű- 
szer beszerzését a fenntartó önkormány
zatnak kell finanszíroznia.

agyatád város a kórház működte
tését nem alapfeladatai, hanem 
szabadon vállalt feladatai között 

látja el. (Az önkormányzati törvényben 
meghatározott alapfeladata: az egész
séges Ivóvízellátás, az alapfokú oktatás, 
az egészségügyi alapellátás, háziorvosi 
szolgálat, védőnői szolgálat, a szociális 
alapellátás, a közvilágítás, a helyi köz
utak és köztemetők fenntartásának bizto
sítása.)

A kórház betegeinek 26 %-a volt 1991- 
ben nagyatádi (ide értve Tarany és Bol
hás községek lakosságát is). Barcs 
városból 10,6 %, Csurgó városból 7,2 %, 
a térség falvaiból 45 %. Az ellátási terü
leten kívül, de Somogy megye betege 
10,4 %-a volt a kórháznak. Az önkor
mányzati törvény előírásai alapján azt az 
intézméyt lehet megyei fenntartásba ad
ni, amelynek fenntartására a helyi önkor
mányzat nem kötelezhető. Jelentős az 
átadásnál az is, hogy a betegek hány %-a 
került ki a működtető önkormányzat lakói 
közül.

Ha számuk az 50 %-ot nem haladja 
meg, az intézmény működtetése átadha
tó.

A hovatartozás kérdése ismételten az 
anyagi források hiánya miatt vetődött fel 
Idáig minden, a fentebb már említett: gép
beszerzést, felújítást, fejlesztést Nagya
tád finanszírozott.

A céltámogatási pályázatok benyújtása 
előtt anyagi együttműködési megállapo
dás az érintett 58 önkormányzatból a cikk 
megírásáig 29-el jött létre.

Az intézmény több, mint 15 éve műkö
dik. Egyre több az építészeti, épületgépé
szeti gond és az orvosi műszerparkja is 
elhasználódott. A forrásokat csak Nagya
tád város képtelen előteremteni. Erejét 
meghaladóak a források előteremtése.

A vita során elemezték e teherbíró ké
pesség hiányát. Néhányan úgy érveltek: 
gondjainkat a megyei önkormányzatnak 
való átadás nem oldja meg Félő ugyanis, 
hogy ha megyei önkormányzati működte
tésbe kerül, a nagyatádi kórház „vissza
fejlődik", túlnyomó hányadban „elfekvő" 
korházzá válik.

A vitában résztvevő, a megyei közgyű
lés elnöke a város erkölcsi köteles
ségére, a városi mivoltára hivatkozott, 
amelyhez a kórház is hozzá tartozik. El
mondta: ha a város az intézmény mű
ködtetését átadja a megyei 
önkormányzatnak, több pénze a működ
tetésre akkor sem lesz. Megoldásként az 
intézmény fenntartására, társulás létre
hozását javasolta E javaslathoz csatla
koztak néhányan.

vitában megfogalmazták, hogy a 
nagyatádi kórháznak dél-somogyi 
kórházzá kellene válnia. Meg kell 

próbálni minden, az ellátrási területen lé
vő önkormányzatot megnyerni a társulás
ba való részvételre. Számosán kifejtették 
azt is, hogy a város saját alapfeladatai 
rovására finanszíroz és megfogalmazták 
aggodalmaikat arra az esetre is, ha vala
mennyi érintett önkormányzattal a társu
lás nem jönne létre. A társulásba ugyanis 
senki nem kényszeríthető be. Felvetődik, 
hogy az anyagi tehervállalás megint csak 
igazságtalan lesz. Elmondták: Nagyatád 
Somogybán az egyetlen város, amely ed
dig középszintű intézményt nem adott át 
fenntartásra a megyei önkormányzatnak.

E kérdésben a képviselőtestület a má
sodik névszerinti szavazást követően 10 
szavazattal úgy döntött, hogy a kórházat 
továbbra is a város működteti A működ
tetés anyagi gondjai csökkentésére — 
mint kívülállót — felkérte a megyei 
önkormányzat elnökét: kezdeményezze 
intézményirányító és fenntartó társulás 
létrehozását. Ennek létrehozása esetén 
a kórház kikerül a városi működtetés ke
retéből, s a társulás irányítása és fenntar
tása alá kerül.

zt követően a testület megtárgyal
ta a gyermek- és ifjúságvédelem 
helyzetét, s a beszámolót elfogad

ta. Áttekintette a város 1992.1. félévi gaz
dálkodásáról szóló tájékoztatót. E körben 
felhívta az intézmények vezetőinek fi
gyelmét a szigorú takarékosságra és ar
ra, hogy pénzügyi kötelezettséget csak 
előirányzataik mértékéig, alapfeladataik 
teljesítéséhez vállaljanak.

A vállalkozásbarát önkormányzat meg
teremtésére készített javaslat foglalkozik 
a kereskedelmi, idegenforgalmi és a szol
gáltatás fogadó- és ellátóképesség fej
lesztése kérdéseivel, a 
munkahelyteremtő vállalkozások támo
gatásával, az infrastruktúra, ezen belül 
elsősorban a kommunális és közüzemi 
szolgáltatások fejlesztése kérdésével és 
másokkal. (Az elképzelések, a testület 
elé terjesztett javaslat, a könyvtárban az 
augusztus 25-i testületi ülés jegyzőköny
vének mellékleteként, — az e téma iránt 
érdeklődők számára megismerhető.)

A testület a vállalkozásbarát környezet 
kialakítására javasolt célkitűzéseket elfo
gadta Ennek megfelelően: az 1993 as 
évre az adórendeletben felül kell vizsgál
ni a helyi kedvezmények körét, ki kell 
alakítani — a vállalkozói alközpont bevo
násával — a vállalkozókra vonatkozó 
számitógépes adatbázist; fokozott ellen
őrzéseket kell tartani a kontár tevékeny

ség visszaszorítására, és ki kell dolgozni 
a Széchenyi tér déli oldalán lévő üzletek 
társas vállalkozásban való üzemeltetésé
nek jogi feltételeit.

A képviselőtestület ezután megtárgyal
ta a piac és a vásárcsarnok működésével 
kapcsolatos tapasztalatokat a Városfej
lesztési és Gazdasági Bizottság előter
jesztése alapján.

A téma tárgyalása során a vita az úgy
nevezett „lengyel” piac kérdésében ala
kult ki. A hozzászólók egy része úgy ítélte 
meg, hogy a lengyel piacra csökkenő 
életszínvonal mellett a város lakóinak 
szüksége van.

De megfogalmazódott az is, hogy e 
piac előnyösebb helyzetbe hozza a tiltott
módon árúsítókat, miközben a tisztessé
ges adófizető kereskedőnek kára 
származik. A gond megoldása érdeké
ben a piacokról, vásárról szóló önkor
mányzati rendelet felülvizsgálatával, 
előkészítésével meg kell vizsgálni, hogy 
a használtcikk kereskedelem milyen for
mában működtethető A képviselőtestü
let egyedi lakáscélú támogytási 
ügyekben is határozott.

egválasztotta a földrendező bi
zottság tagjaivá: Nagybocskai 
Tamás képviselőt, Paizs János

Zrínyi u 84., Széli Józsefné Lőcsei u. 7 , 
id Lőczi János Ötvöskónyi, Kisfaludy u. 
15., Fodor Jenőné Rozsnyói u. 11., Han- 
tosi István Petőfi tér 13., Márkus József 
Kolozsvári u. 63. szám alatti lakosokat

Egyetértett a Somogy Megyei Temet
kezési Vállalat központi működtető va
gyonának a Somogy Megyei 
önkormányzat tulajdonába adásával, 12 
feltételt szabva, hogy a vállalatot RT-vé 
kell alakítani, a vagyonból az önkormány
zatok által kidolgozott — és a többség 
által elfogadott elveknek megfelelően, az 
önkormányzati részvényeket ki kell adni.

A testület meghatározta az önkor
mányzati intézmények vállalkozási tevé
kenységi körét, az intézmények alapító 
okiratainak módosításával. Vállalkozási
tevékenységet a művelődési ház a 
presszója révén, a Városgazdálkodási In
tézmény virágboltja működtetésével vé
gez. Minden más intézmény 
tevékenységét alaptevékenységként lát
ja el, amelynek keretében lehetősége 
van esetleges szabad kapacitása kihasz
nálására.

A visszamaradt napirendek tárgyalásá
ra szeptember 1 -én került sor. Ekkor dön
tött a testület a kórház szervezeti és 
működési szabályzatának kérdésében, 
amelyet néhány módosítással elfogadott 
A módosítások zömében az egész
ségügyi alapellátás szervezését érintet
ték.

A döntést követően: a körzeti gyermek
orvosok, a felnőtt körzeti orvosok és vé
dőnők esetében az alapvető munkáltatói 
jogokat a képviselőtestület, az egyéb 
munkáltatói jogokat a polgármester, a fel 
nem sorolt alapellátásban dolgozók feletti 
munkáltatói jogokat a po'garmester látja 
el. Utasította a testület a társada
lompolitikai és közgazdasági iroda veze
tőjét, hogy az alapellátás gazdasági 
szétválasztására—1993 január 1-i indu
lással — a szükséges intézkedéseket te
gyék meg. így szétválnak a város 
alapellátási feladatai. Az nem mosódik be 
a középfokú szabadon vállalt kórházi ön
kormányzati feladatba.

, z rtékelte a testület a Városgazdál- 
L_ kodási Intézmény privatizációs 
L. programját is, valamint tájékoz

tatót hallgatott meg az intézménynél vég
zett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésről

A vizsgálatot követően az intézmény
nél a hibák, hiányosságok kijavítását el
lenőrizni, s ennek eredményéről a 
testületet novemberben tájékoztatni 
kell. A testület foglalkozott a Kossuth u. 
7. szám alatti önkormányzati bérlakások 
elidegenítésének bérlői kezdeményezé
sével. Az elidegenítésre vonatkozó kérel
met elutasította, de megjegyezte, hogy 
az új lakástörvény megjelenését követő
en az önkormányzat rendeletét — amely 
jelenleg tiltja az elidegenítést —, felül
vizsgálja.

Jóváhagyta a Munkaügyi Központtal a 
használati megállapodás módosítását. A 
Munkaügyi Központ a Kiszely utcai épület 
irodai szárnyának teljes használójává 
vált.

Ezt követően a testület különféle egye
di ügyekkel foglalkozott.

Hoffmanné dr. Németh Ildikó
jegyző

Munkanélküliség
— kezelés

Jelenleg 1470 nagyatádi (a városkör
nyékkel 2235) munkanélkülit regisztrál
nak a helyi Munkaügyi Kirendeltségen. A 
nyári szezonális munkák megszűnésével 
ez sajnos növekszik, tudtuk meg Németh- 
né Perger Erzsébet kirendeltségvezetőtől 
és munkatársától Savanyó Istvánnétól.

önmagában a foglakoztatás-politika 
csakis az akut gondok kezelésére lehet 
alkalmas. Mégis helyben milyen beavat
kozással lehet segíteni a helyzeten? Erről 
beszélgettünk.

A pályakezdők és a tartós munkanélkü
liek elhelyezkedési segélye 140 személyt 
érint.

A városban indítottuk el az ápolási 
asszisztensi átképzést. A végzettek 
felének elhelyezésére a Kórház vállalt ga 
ranciát

Szervezik a szakácsképzést, és az itt 
szerzett ismeretek továbbfejlesztési 
módján is munkálkodnak. — Kaposvárra 
tíz új iskola típusban indítanak átképzést, 
nagyobb esélyt adva a későbbi elhelyez
kedés lehetőségének.

A Barcson és Csurgón átképzésre is 
irányíthatnak jelentkezőket. — megint 
más szakmákban. Az elindított gazda
asszony-képzést jelentős összeggel, kb 
1,2—1,3 millió Ft-tal támogatták és há
rom munkanélkülit legalább 4 évre itt al
kalmaznak is.

Úgynevezett aktív eszköz igénybevéte- 
lét magánvállalkozó és intézmények ese
tében egyaránt lehetővé tették, a tartósan 
munkanélküliek foglalkoztatása feltétele
ként. A közhasznú munkák szervezését 
változatlanul az alacsony, a minimálbér 
nehezíti. Ennek ellenére kedvező elmoz
dulás észlelhető

A városban elindult, s remélhetően jó 
ütemben tovább haladó infrastruktúrális 
fejlesztések egyben munkahelyteremtést 
is eredményeznek.

A hivatalban végrehajtott géppark-fej
lesztéssel, a korszerűbb hármas tagozó
dásé „felállással” egyszerűbb lesz az 
eligazodás, gyorsabb és hatékonyabb a 
kiszolgálás

Köszönöm a beszélgetést.
Hubay Sándor

Parkerdő lehet 
Kis-puszta

Egy korábbi lapszámunkban a 100 év épí
tészete rovatunkban beszámoltunk a te
rületen lévő Kis-pusztai, v. 
Somssich-kastély építészeti értékeiről és 
— állapotáról Helyi védelméről az önkor
mányzat a városrendezési terv módosítá
sa keretében minden bizonnyal 
gondoskodik
A terület, amelyen áll maga is jobb sorsra 
érdemes! A fenyők sok-sok változata, az 
idős bükk, az ostor- és a tiszafa mellett 
kocsányos tölgyek is találhatók, amelyek 
koruk és megjelenésük miatt is különleges 
relikviák. De itt tenyész a kőris és a bál
ványfa is. Gondozásával parkerdeje, ki
ránduló helye lehet a városlakóknak.
Varga Vince polgármester intézkedésére 
elindult a 18-20 hektárnyi terület védetté 
nyilvánításának folyamata, amelyet öröm
mel nyugtázott a Dél-dunántúli Termé
szetvédelmi Igazgatóság. Béres Attila

A képviselőtestület 1992. 
szeptember 22-i 

ülésének 
tervezett napirendje:

Beszámoló a város kommuná-1.
lis helyzetéről, különös tekintettel a 
szennyvízelvezetés és az ivóvíz mi
nőségének javítására tett intézkedé
sekre.

2. A távhőszolgáltatás dijának 
megállapítása.

i rri7i;i.i i ...........       ír

Horw.h Hubay S™'**

kiadó;
Varga Vlnca

„jh-n 
Hagyatni Kft.

FabíŐ* vaurtó'.
TaJuteaFarwicOgy**,
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Foto Durgó Tibor

Nagyatádi búcsú
A római katolikus templom búcsújának 

tiszteletére, szeptember 20-án a Magyar 
Caritas Nagyatádi Szervezete és a Műve
lődési Ház rendezett programot. — Az ipa - 
rosok, vállalkozók és kertberátok 
kiállításának köszöntése után táncos —ze
nés műsor és a vásározók kiállítása várta a 
Széchenyi téri parkba az érdeklődőket.

Kora este a templomban mutatkozott be a 
világhírű kaposvári Vikár Béla Kórus. Egy
házi zenei programjukat Zákányi Zsolt 
Liszt-díjas karnagy vezényletével tolmá
csolták, orgonán Kardos Kálmán közremű
ködésével.

Élmény volt szereplésük!

Sikerrel 
pályáztak a 
Babayból

„A testnevelésben és sportban ki
váló az atádi Babay Iskola" feleimmel 
adta hírül a megyei napilap: „Az 
OTSH által meghirdetett fenti meg
tisztelő címet nyerte el a nagyatádi 
Babay József Általános Iskola. A ve
le járó 50 ezer forint jutalmat Buda
pesten a Testnevelési Egyetemen az 
iskolai testnevelési és sportnapok 
keretében vette át Tamás Lajos, az 
iskola testnevelő-igazgatója". Te
gyük hozzá: Somogyból egyedül!

A pályázat célja az volt, hogy ösz
tönözze a nevelési oktatási intézmé
nyeket, a tanulókat az egészséges 
életmód kialakítására, illetve arra, 
hogy a tanulók tanárai és tanórán 
kívüli testnevelési és sportfoglalko
zásokon szeressék meg a különböző 
mozgásformákat, amelyek felnőtt
korban életmódjuk részévé válhat
nak.

Munkájukat aztán már pályázato
kon is „díjazták”.

A megyei önkormányzatnál három 
alkalommal és ugyanannyi témában 
nyertek 15—15 ezer Ft-ot, de volt 
további 40 ill. 42 ezer Ft-os nyert 
pályázatuk is. így 177 ezer Ft-ot tud
hatnak magukénak. Gratulálunk mi 
is!

H. S.

Szerkeszti: Dr. Horváth Ferenc, Hubay Sándor és Nagybocskai Tamás Díjtalan

A Rinya és fürdőhelyei
A Rinya-patak fő ága, amely a bo- 

hönyei dombok alatt ered, végigfut 
Nagyatád — Bodvica alatt is. Vízét a 
régmúlt időkben a mintegy kilométer 
széles árterületén vitte dél felé a Drá
vába.

Még a múlt század első felében is 
ingoványos árterülete volt; csak 
azok merészkedhettek be, akik jól 
ismerték a járást a zsombékok kö
zött. De voltak kissé magasabban 
fekvő részek, amelyek jó búvóhelyül 
szolgáltak szegénylegényeknek, be
tyároknak.

Mikán néni mesélte gyermekko

Dr. Dormbach Alajost a Magyar Köztársaság országgyűlése alelnökét 
Hódosán Rózsa társaságában köszönthettük szeptemberben, a város ven
dégeként. Foto: Durgó Tibor
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romban: — ö már nagylány volt 
1848-ban —, amikor a Rácok betör
tek s végigvonultak Bodvicán is. 
Asszonyok, lányok, gyerekek a be
rekbe menekültek. A rác katonák az 
ingoványos területre nem mertek be
menni, csak a domboldalról kiabál
tak: Kati, Juli, Marca gyertek elő, 
nem bántunk benneteket. Csak ak
kor merészkedtek elő, amikor a rá
cok elvonultak.

ősapáink idejéből csak a halászat 
és a vízimalmok emléke maradt a 
Rinyáról.

(Folytatás a 3. oldalon)

Vegyeskórusunk 
Olaszországban
Az elmúlt év őszén Nagyatádon 

vendégszerepelt a reanai Rójál Kó
rus. A nagyatádi vegyeskar és a ven
dégek között a fellépésen és az azt 
követő kis ünnepségen baráti kap
csolat alakult ki, aminek eredménye
képpen meghívást kaptunk egy 
olaszországi vendégszereplésre.

Nem kisebb feladat határozta meg 
Pauker Zoltán 40 tagú lelkes csapa
tának felkészülését, minthogy a Fri- 
uli-Venezzia Giulia tartomány 200. 
eves évfordulója tiszteletére rende
zett Alpok-Adria elnevezésű három 
napos ünnepségsorozatán és nem
zetközi kórusfesztiválján képviselje 
a komlói pedagógus-kórus mellett, 
hazánkat. A mesterien összeállított 
repertoár dalait aprólékos kidolgo
zással, a dallamokkal együt élve sa
játítottuk el, amelyet az utolsó 
főpróbán, de még az utazás közben 
is tovább csiszoltunk.

Október másodikán hajnalban in
dult az autóbusz, s kora délután ér
kezett Udinébe Itt Sig Mário 
Chittavo polgármester, valamint a 
meghívó kórus fogadta énekkarun
kat és segítette a három nap teendő
inek szervezését. Este a Vergnaccoi 
templomban a helyi Rójál Kórussal 
közös éneklés után énekkarunk sa
ját egyházi dalait adta elő. A siker 
olyan nagy volt, hogy az összegyűl
tek „kiprovokálták" a magyar Him
nusz eléneklését.

A program második napján a por- 
denonei gimnázium színháztermé
ben tartották a kórustalálkozót. 
Vegyeskarunktól az első rész utolsó
előadójaként csendültek fel Kodály 
és Bárdos pattogó ritmusú, szép kó
rusművei. E napi sikerünket fémje
lezte: az első kórus volt a miénk, 
amelyet visszatapsoltak. Negyedi
kén ugyancsak a Pordenonéban lé
vő csodálatos Szent Márk 
katedrálisban, — több kórussal 
együtt—, szerepelt vegyeskarunk 
egy hálaadó szentmisén, nagy él
ményt nyújtva valamennyiünknek. Itt 
a nagyatádiak nevében Fehér Zoltán 
a szószékről küldött békeüzenetet 
az ünnepségen résztvevőkhöz.

Az ünnepségsorozat befejezése
képpen a helyi városháza dísztermé
ben nagy taps és éljenzés közepette 
vette át karnagyunk és kari titkárunk 
az elismerést — és köszönetét kife
jező diplomát, az ajándékokat; meg
hallgatva méltatásunkat és a 
gratulációkat.

A kedves meghívást elfogadva az 
volt a célunk, hogy e kapcsolatot 
ápoljuk, barátságunk elmélyüljön és 
elvigyük az Észak-Olasz tartomány
ba népünk zenei üzenetét, ismertes
sük velük zenei kultúránkat.

Reméljük folytatása jövőre So
mogy megyében lesz, ahol új dalok
kal kívánunk bemutatkozni.

Szentkirályi Antal

Itt van az ősz...
ősz van. Vége a vad tombolásnak. 

Megszelídült a természet.
Opálosan fátyolos az ég, és bár 

nappal még meleg van, hajnalban és 
este már köd borítja a mélyebb ré
szeket.

A zöld már nem olyan zöld, és a 
virágok színe sem olyan harsogó. A 
természet, mint aki elfáradt, pihenni 
készül.

Az akác hullajtott el legelőször né
hány sárga levelet, mint szórólapo
kat: figyelem, lassan vége a nyárnak!

A városi ártalmaktól kínzott vad
gesztenyék erre engedelmesen bar
nára cserélték zöld lombruhájukat és 
útnak indították tüskés magzataikat.

Aztán úgy tűnik, sokáig nem törté
nik semmi. De egy teliholdas októbe
ri éjszakán hűvös újjaival 
végigsimítja az ősz a fákat, és a 
nyírek ágain egyszerre megsárgul
nak a levelek, a juharok lombja meg
pirosodik.

Megbámul a platán és elegáns hal
ványbarna lesz a bükk. A vöröstölgy 
levelei — nőmén est ómen — vérvö
rösek, mellette harsogó sárga a gyer
tyán. A varázsfa narancsszíntől 
lilásvörösig több színben játszik.

Az őszi színkavalkádot egykedvű
en, talán kissé irigykedve nézik örök
ké zöld ruhájukban a fenyők. 
Elégtételt az első komolyabb fagy 
után kapnak, amikor a földrehullt szí
norgiát az utcaseprők eltakarítják.

Horváth Valéria 
erdőmérnök

Halottak 
napja...

Foto: Durgó Tibor

A temetőkben kígyóinak az em
lékezés apró lángjai, friss virágok 
kerülnek a sírokra.

Azokra is gondol most valaki, 
akiknek az emlékét az élet gond
jai elhalványították. Vannak, 
akiknek a hiánya most még job
ban fáj.

Az este gyújtott fények hajnalra 
kialszanak. Az elmúlásra figyel
meztetnek. Arra, hogy az hal meg 
igazán, akit elfelejtenek.

Állj meg a rohanásban, emlé
kezz! Tanísd meg gyermekeidet 
is az emlékezésre.

A gyertyát egy kicsit magadnak 
is gyújtod.

Horváth Valéria
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100 év építészete HÍREK
A temetői 
kápolna

A’A.’ Fargo Tibor

Öreg, árnyas fák alatt áll a na
gyatádi temetőben a temetőkápolna. 
A város egyik legrégibb épülete, hi
szen a fennmaradt iratok tanúsága 
szerint 1884. október 12-én Kovács 
Zsigmond akkori veszprémi püspök 
jóváhagyta özv. Ohmacht Mihályné 
szül.: Gundy Erzsébet kérelmét, aki 
a hívő lelkek épülésére és családi 
sírboltnak kápolnát kívánt építeni.

A kápolna felépült, feltehetőleg he
lyi iparosok keze munkájaként. A 
szép arányú, kora eklektikus, roman
tikus stílusjegyeket hordozó kis épü-

Ruttner Andor
(1894—1966)

Nehéz visszaemlékezni egy 
kedves ismerősre, akivel — amíg 
élt — naponta találkoztunk Alak
ja hozzátartozott a város hangu
latához, derűs arcától 
megszépültek az akkor még há
borús sebeket viselő falak.

Nagyatádon született, itt járt 
elemi, majd polgári iskolába. A 
tanítóképzőt Csurgón végezte

Alig kezdte meg a pályát. 1914- 
ben bevonult katonának, és szin
te azonnal orosz fogságba került. 
Hét év után szabadult. — Köz
ben katonai összeomlás, forra
dalmak, a fogság kényszerű 
tétlensége arra indították, hogy 
nyelveket tanuljon Előbb néme
tül, majd oroszul kezdett beszél
ni.

A háború után visszatéri Bodvi- 
cára, ahol osztatlan iskolában 
lett igazgató. 1951-ben elvégzett 

let párkányával, álló ablakaival, erő
teljesen hangsúlyozott bejáratával, 
harmonikus egységet teremt a teme
tő hangulatával

Alsó szintjén, amely az oltár mö
gött elhelyezett csigalépcsőn közelít
hető meg, kilenc sírbolt található. 
Mauzóleum.

Az épület külső felújítása az 1980- 
as években történt, a Városszépítő 
Egyesület gondozásában.

A jelenlegi tulajdonosok özv. Rutt- 
ner Andorné és leánya 1986-ban té
rítés nélkül felajánlották a kápolnát 
az egyházközségnek, de érdemi vá
laszt nem kaptak.

A városi önkormányzat a régi, erő
sen megrongálódott kerítést lebon
tatja és helyette, a nyugati részén 
urnafal felállítását tervezi.

Az urnafal építésével célszerű len
ne ismét felújítani a kicsit megkopott 
külső festést és a teljes kápolna bel
sőt amelyen megépítése óta nem 
végeztek állagvédelmet.

Szakonyi László

A májusi számban megjelent ,,100 
év építészete A református temp
lom” című cikket Szeghalmy Bálint 
építészmérnök, az épület tervezője 
életútjával — az írás tiszteletben tar
tása mellett — röviden kiegészítem.

Nagyváradon született 1889-ben, 
meghalt Deggendorfban (Németor
szág) 1963-ban. Oklevelét 1912-ben 
a Budapesti Műegyetemen szerezte. 
Itthoni tevékenysége a két világhá
ború közötti időre esik. Következete
sen képviselte a századfordulós

egy nyelvi továbbképzést, így hi
vatalosan is orosz nyelvtanár 
lett Nagyatádra, a központi isko
lába helyezték.

Ellus néni, a felesége ma is fá
jón említi, hogy nyugdíjazásakor 
búcsúzás helyett postán küldték 
ki a munkakönyvét. Idegen 
nyelvtudásának köszönhetően a 
gimnáziumban óraadó tanárként 
alkalmazták.

Hivatását rendkívül szerette; 
féltette, óvta a gyerekeket. Sok 
minden érdekelte: az irodalom — 
ami nem is csoda, hiszen Babay 
József unokatestvére volt —, 
szerette a zenét, zongorázott és 
énekelt.

A templomban rendszeresen 
szerepelt, de műsoros esteken 
is, ahol virágénekeket adott elő.

Látványos szervező volt: a 
templom 200 éves ünnepségeit 
nagy sikerrel készítette elő és 
rendezte meg.

Nyugdíjasként több társadalmi 
feladatot vállalt (tanácstagság, 
földművesszövetkezeti munka).

Önzetlenül segített, ahol mód
jában állt: az ostrom alatt sokan 
köszönhették neki, hogy na
gyobb kár nélkül megúszták az 
eseményeket, mert tolmácsként 
igyekezett közvetíteni az orosz 
katonák és a polgárok között

Unokája kicsi korában úgy jel
lemezte a nevetős nagyapám

A mi emlékünkben is így él to
vább.

Nagy Jenone Gyáno Ágota

Foto: Durgó Tibor

építészetben felvetett eszméket.
Az ő filozófiája volt, hogy az épüle

tet — a berendezéssel együtt — egy
séges szellemben kell megalkotni, 
követve a népi építészet szerkezeti 
és részletformáit.

Több mint harminc templomot ter
vezett. Ezek közül meg kell említeni 
a keszthelyi, a kisbéri, a miskolci, a 
mosonmagyaróvári, a tapolcai és a 
zalaegerszegi református templo
mokat, valamint a hévízi római kato
likus kápolnát. Városi főmérnök volt 
a huszas években Nagykanizsán, a 
harmincas és negyvenes években 
Miskolcon. A II. világháborút követő
en Németországban élt.

Bacsa Gyula

A gazdaasszony
képzőben

Reményeink és terveink szerint szep
tember 1 -én elindult iskolánkban a gazda- 
és gazdaasszonyképzés. Az országban 
már sok helyen működő, de Nagyatádon 
újonan indult speciális szakiskola iránt a 
vártnál nagyobb érdeklődés mutatkozott. 
A városból és a környező településekről 
jelenleg 29 tanuló vesz részt a főleg gya
korlatra épülő oktatásban

Az ünnepélyes tanévnyitó után a gyere
kek boldogan vették birtokba a modern, 
korszerűen felszerelt 12 munkahelyes 
tankonyhát, lelekes csodálkozással is
merkedtek a kertészettel és az ott rájuk 
váró munkával

Az oktatótermek és gyakorlati helyek 
kialakításában, rendbetételében a tanulók 
is közreműködtek, s úgy érezzük, hogy 
azért még jobban értékelik azokat a lehe
tőségeket és feltételeket, amit nyújtani tu
dunk számukra

A gyakorlati oktatás hatékonyságát biz
tosítja. hogy a tanulók 3 csoportra osztva, 
9—10 fővel sajátítják el a különböző tevé
kenységeket: a sütés-főzés, szabás-va- 
rás, kézimunkázást, a csecsemőápolást 
és beteggondozást, valamint kerti munká
kat

Jelenleg 4 főállású, szakmailag maga
san képzett oktató vezeti a gyakorlatokat 
és a hozzájuk kapcsolódó szakmai — el
méleti órákat.

A közismereti tárgyakat (anyanyelvi 
kommunikációs ismereteket, szakmai 
számításokat, állampolgári ismereteket, 
ének—zene—játék és testnevelést) a 2 
sz Általános Iskola tanárai tanítják

Mmdannyiunk számára fontos és jó ér
zés, hogy a kis gazdaasszony és gazda - 
jeloltek — eddig tapasztalataink alapján 
— jól érzik magukat, és értelmét látják 
mindannak, amire itt tanítjuk és felkészít
jük őket

Az uj iskolatípus beindulása és működé
se sok örömmel, ugyanakkor gondokkal is 
jár, amit természetesen vállalunk, megkö
szönve és a továbbiakban is kérve a Vá
rosi Önkormányzat, a Képviselőtestület 
támogató és megértő hozzáállását, segít
ségét

Kunics Józsefné 
igazgató

A szándék, hogy az Önkormányza
ti Híradó Nagyatádon mindenki ott
honába eljusson —, úgy teljesülhet, 
hogy a példányszámot a posta javas
latára 4750 példányszámra emeltük. 
A havonta 20.-a táján megjelenő la
pot várja lapkézbesítője útján!

♦ • *

A város polgárai szóvá tették, 
hogy elszaporodtak a gazdátlanul 
kóborló kutyák, veszélyt Jelentve 
gyermekre, felnőttre egyaránt. A 
városlakók nyugalma érdekében 
kérjük a kutyabarátokat, kedven
ceik, házőrzőik tartására az ide vo
natkozó rendelet szellemében 
fordítsanak több gondot.

A rend fenntartása érdekében 
megértésüket és együttműködé
süket kérjük, amelyet ezúton kö
szönünk meg.

Városgazdálkodási Intézmény

Varga Vince polgármester kö
szöntötte az ünnepeiteket október 1 - 
én az Idősek Világnapja alkalmából.

• • •

A kórház gyermekosztályát több, 
mint egy hónapos munkával festet
ték ki a Szakmunkásképző növendé
kei csakúgy, mint az evangélikus 
templom-belsőt, a villanyszerelési 
munkákkal együtt, térítés elfogadása 
nélkül — emberi humánumból.

* * *

Október 13-án, lakossági fórum ke
retében kérte az Önkormányzat a la
kosság véleményét az egészség ügyi 
alapellátás, valamint a piac-vásári te
vékenység jövőbeni alakítása kérdé
sében

♦ * *

Olyan hirdetés, amely állást, elhe
lyezkedési lehetőséget kínál, ingyen, 
térítés nélkül apróhirdetésként meg-

Olaszországi 
vendégszereplésünk

A Nemzetközi Koncertiroda felké
résére és szervezésében 1992. 
szeptember 25—27. között az olasz
országi Padova városába utazott vá- 
rosunk Bárdos Lajos Általános 
Iskola ének-zene tagozatos kórusa, 
valamint a volt tanítványokból alakult 
Jubilate kórus, ahol szombaton este 
Veneto Rádió (Veneto tartomány) 
egyenes adásban közvetítette a Ve- 
nezia- Mestre-St.Chiesa Ss.Gerva- 
sio e Porvasio-Carpenedo 
templomból — a közel két órás — 
hangversenyt.

Nagy megtiszteletetés volt szá
munkra —kórustagok számára is —, 
hogy külföldön mi képviselhettük or
szágunk zenei kultúráját. A sok-sok 
próba nehézsége, nagy izgalommal 
és lelkes készülődéssel társult.

A pénteki utazás nagyon szép tá
jakkal ismertetett meg bennünket, 
csodálatos időben. Meglepetés ért 
bennünket az esti, szereplés előtt, itt 
tudtuk meg, hogy a rádió egyenes 
adásban közvetíti a programunkat. 
Meglepetésünkben még megijedni 
sem volt erőnk.

Mindenki nagyon összeszedte ma
gát, és így — a fáradságos nap után 
— szereplésünk az utóbbi idők egyik 
legkiválóbb előadása volt. Kórusaink 
sikerét mi sem bizonyította jobban, 

jelenhet az Önkormányzati Híradó
ban.

* * *

Lapunkba szánt hirdetési szándé
kát a 52-666-os telefonszám 54-es 
mellékén, személyesen a polgár
mesteri Hivatal I. emelet 108. ajtó
számán szíveskedjék bejelenteni.

• * *

Nagyatád város Önkormányzata 
eladásra kinál

1 db IZS-58 MA 16/70-es, dupla 
csövű sörétes fegyvert, tartozé
kokkal.

Előfeltétel: fegyverviselési en
gedély.

Érdeklődni lehet: a 82/52-666/58. 
sz. telefonon, vagy személyesen a 
Polgármesteri Hivatal Közgazda
sági Iroda vezetőjénél.

A felújított evangélikus templom 
mellett lévő néhány, az épületet is 
zavaró fenyőfát kivágják. Méltó pót
lásukra a templom környezete ren
dezése során kerül sor.

A földgáz 
fűtőértéke

A mérési eredmények alapján a 
szolgáltatott földgáz fűtőértékei, két
havi átlag alapján:

Június — július hónap
31,6 MJ/m3
július — augusztus hónap
31.8 MJ/m3
augusztus — szeptember hónap
31.9 MJ/m3

A fűtőértékről folyamatosan adunk 
tájékoztatást a Híradó hasábjában.

mint a templomi tapsvihar, — éljen
zés a művek után. Műsorunknak na
gyon széles repertoárja volt, 
szerepeltek benne Nanini, Martini, 
Verdi, Kodály, Bartók, Bárdos és 
még nagyon sok mű. Különösen 
nagy sikere volt az eredeti nyelven 
énekelt müveknek

A kitűnő akusztikájú hangver
senytemplom, a lelkes közönség, a 
nagyszerű műsorvezető, aki a mű
vek előtt röviden összefoglalta a ze
neszerzők életéről és koráról, sőt a 
művekről is a lényeget, mind-mind 
elősegítette kórusaink sikerét.

Jó volt együtt énekelni közösen az 
olasz emberekkel Verdi: Nabucco cí
mű operájából a Rabszolgák kórusa 
című részletet, ahol a közönség és a 
kórus is könnyezett.

Vendéglátóinktól egy aranyozott 
— muranói üvegre fújt — emlékpla
kettet és a rádiófelvétel teljes anya
gát kaptuk ajándékba. A 
Velence-Mestre-i kórus után bősé
gesen megvendégeltek bennünket 
és nagyon örültek a mi kis ajándéka
inknak is. Nekünk nagyon tetszett, 
hogy még az apáca is táncra perdült 
velünk együtt. Rendkívül örültünk az 
olasz emberek meleg fogadtatásá
nak.

Dr. Vargáné Zag Ágota



1992 OKTÓBER ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ NAGYATÁD Önkormányzati híradó Nagyatád ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ NAGYATÁD Önkormányzati híradó Nagyatád

A Rinya és fürdőhelyei SPORTHÍREK
(Folytatás az 1 oldalról)
F Gán-pusztai malomnak mar a 

nyomát som ismerjük Csak regi ira
tok említik létezését. Az ősi falu (te
mető domb) közelében a kissűrű déli 
sarkánál, a kispusztai csapással 
szemkoszt a rétszélen van egy, még 
ma is látható besüppedés. Bizonyá
ra abban az időben még mélyvizuen 
folydogált ott a víz.

Krónikások leírása, idős emberek 
elmondásából indj.ii he ,/az go- 
ványos terület miatt az ott levő mai 
mot 100 cölöpre építettük. Egy r.et 
évtizeddel ezelőtt a talaj! megásva a 
cölöpök földben levő maradványai 
láthatóvá váltak.

Később újabb két vízimalom is 
épült, de ezek már a Rinyaboi kive
zetett Malomárokra települtek A Ma 

KieorrJönó! „czakad” ki a 
Rinyából és úgy két km-en fut vele 
párhuzamosan mintegy 2-300 m tá
volságra a henészi, simongáti dóm 
bök tövében, hogy Görönd után 
ismét egyesüljön a Rinyával. Medret 
mesterségesen ásták, hogy malmo
kat működtessen, halastavakat táp
láljon.

A Kiserdőnél létesített vízimalom 
(Szollár féle) Nagyatad, Henész ga
bonáját őrölte lisztnek, míg a goron- 
di, főként a simongáti es bodvicai 
családokat látta el kenyérnek, ka
lácsnak valóval. Mindkét vízimalom

Foto Durgó Tibor

Honthy Márta iparművész meg
győzően szép tűzzománc alkotása 
díszíti — mintegy főbejáratot is 
hangsúlyozva — néhány hete az 
ipari iskola nyugati homlokzatát. 

„Kirakatban" a vállalkozók
Varga János az ipartestulet elnöke szeptember 16-án délután 

nyitotta meg a Művelődési Házban megrendezett kisipari vállalko
zói kiállítást

Üdvözölte a 46 kiállítót, köztük a barcsi és csurgói területről 
érkezőket Elmondta, hogy az elmúlt évi — első ilyen jellegű — 
rendezvényt követte a jelenlegi, a látogatók vendégkönyvi bejegy
zései és a helyszíni megnyilatkozások ugyanis kedvezőek voltak

A kiállítás meghirdetésekor az elnökség döntését egyrészt a 
reklám- és propaganda munka fontossága, továbbá a tagság mun- 
kaellátotságának ismerete, másrészt a lakosság tájékoztatásának 
célja befolyásolta Ezért nem ,.kiállítási remekkel", mint inkább 
megrendelhető, vásárolható, használható termékekkel mutatkoz 
tak be az árutermelők (asztalosok, bádogosok, szabók, élelmiszer
iparosok stb ), a műhelyekről készített fényképekkel és videó 
felvételekkel a szolgáltatók

Varga Vince polgármester üdvözölte a rendezvényt, elismerően 
szólt az idei bemutatkozásról, amely — véleménye szerint — 
színvonalában meghaladta az elmúlt évit

A kisipari-vállalkozói kiállítás szeptember 20-án zárta kapuit. A 
zárónap eseményeit a kertbarátok ugyanott megrendezett kiállítá
sa és a Jubilate leánykórus szereplése színesítette.

Kovács Józsefné
Foto Durgó Tibor az IPOSZ városi titkára

a második világháború alatt pusztult 
el — véglegesen.

(Említésre érdemes, hogy a Gö- 
röndi-malom első világháború előtti 
molnára a Lábodról Bodvicára nősült 
Ágoston Vendel egyik fia, neves fes
tőként tevékenykedett Baján).

A huszadik század elején szorgos 
emberkezek igyekeztek a Rinya vi
zet mederbe terelni, hogy ezáltal 
hasznos réteket, legelőket nyerje
nek. De nagy esőzések, hóolvadás 
idején még ekkor is ki-ki ,,ruccant" 
medréből, elöntve az árterületet: 
még Nagyatád alacsonyabban fekvő 
utcáit, tereit is.

Ijenkor folyamnak tűnt az egyéb
ként csendesvízű patak. Egy ilyen 
árvízi eseményt mesél el Babay Jó
zsef író Nagyatád szülötte ..Istenem 
így élünk" című regényében De ko
rombeliek is emlékezhetnek még 
áradásokra, a Rinya megvadulásá- 
ra. (1937-ben a vasúti hidat is elmos- 
ta az ár). Bodvicát soha nem 
veszélyeztette az áradás, mert lakói 
a régmúltban a temető-dombon, de 
mai helyén is ármentes területre épít
keztek.

Gazdasági hasznosítás mellett a 
Rinya vízét tisztálkodási célokra is 
használták. Bodvicai asszonyok fe
jükön szennyes ruhákkal telt vessző- 
kosarral. kezükben négylábú 
mososzekkel és mángorlofával mén-

Foto: Durgó Tibor

Fontos esemény színhelye volt „Na
gyatád idegenforgalmát is jelentősen 
befolyásoló Nagysallér szeptember 19- 
én. Az Országos Vadásznapok So
mogy Megyei Rendezvénye keretében. 

tek a Rinyára mosni. Erre igen alkal
mas volt a határároki fürdőhely, mert 
ott a part lejtősen szaladt a vízre, 
mosásra itt volt legalkalmasabb.

Tavasztól őszig a Rinyában tisztál
kodtak, fürödtek is. Hol volt még ak
kor, főként falun a fürdőszoba, 
fürdőkád? Természetes volt, hogy 
amint a Rinya vize elvesztette fagyos 
hidegségét, megkezdődött benne a 
fürdőzés. Ahogy melegedett az idő, 
mind többen és hosszabb időt töltöt
tek a vízben, asszonyok, férfiak, de 
főképpen a fiatalság. így volt ez dé
dapáink idejében, ifjúkorunkban, s 
utána is még néhány generáción ke
resztül.

A bodvicai Rinya szakaszon há
rom fürdőhely alakult ki. A legkiseb
bek az úszni nem tudók számára 
nagyszerű volt a határároki fürdő
hely, amelynek harminc-ötven cm 
mély vize, fövenyes partja kiváló volt 
lubickolásra meg pancsolásra is. 
Nyáron, szabad idejében itt nyüzs- 
gott szinte reggeltő napestig az 
egész bodvicai gyereksereg. Mégis 
itt történt egy tragédia, amikor Pén
zár Julcsi bodvicai kislány vízbe fúlt. 
Görcsöt kapott s mire segítség érke
zett, már késő volt.

A másikfürdöhely a mélygódör, va
lószínű a fenéken előforduló mélye
dések, gödrök miatt kapta e nevet. A 
serdülők fürdőhelye volt. Itt a víz 
mélysége a másfél métert is elérte. 
A mélyebb részeken már csak úszni 
tudók törődhettek. Alkalmas volt itt a 
hely a vízbe ugrálásra, fejesugrások
ra. Ezt szívesen gyakorolták a na
gyobb diákok.

A harmadik fürdőhely az összefo
lyás volt. Nevét onnét kapta, hogy az 
egyik mellékág itt érte el a fő medret 
A két vízfolyás találkozásának, 
összefolyásának következtében ke
letkező örvény felkavarta a fenék 
iszapját, azt tovasodorva keletkez
tek a mélyedések. A víz mélysége 
egyes helyeken elérte a három mé
tert. Ezért itt csak a jól úszók füröd- 
hettek.

E fürdőhelyen kívül a lányok, legé
nyek el-el látogattak a vasúton túli 
Takácsgödörhöz, amely már a na
gyatádiak fürdőhelye volt. A vasúti 
híd északi oldalától ötven, száz mé
terre sekélyebb s mély vízével igazi 
fürdőhely. Százával fürödtek, napoz
tak itt Nagyatád polgárai, fiatalok idő
sebbek egyaránt. Nevét egy Takács 
nevű polgár itteni vízbefulladásától 
származtatjuk.

A fürdőhelyek alkalmasak voltak a 
fiatalok ismerkedésére, szerel
mesek találkozására, házastársak 
hétvégi pihenésére és termé
szetesen játékokra vízben, vízparton 
egyaránt.

Horváth Ferenc
Bodvica

(Folytatás a következő számban)

Beérkeztek a nevezések az 1992/93 
évi diákolimpia versenyeire a diáksport 
bizottságához 10 iskolából A sportágak 
skálája bővült a tnatlon és mezei futás 
számokkal így a diákok 12 sportágban 
versenyezhetnek rendszereden a tanév 
folyamán

Jelenleg folynak már kis es nagypályás 
labdarúgásban, valamint fiú és leány ké
zilabdában a körzeti versenyek Októi>er 
második felében lesz a hagyományos 
„Mudm Imre ' atlétikai verseny az általá
nos iskolásoknak

Barcs adott otthont négy város serdülő 
(13 éves) korú labdarúgóinak találkozójá
ra. A Vékony Tamás vezette serdülő csa
patunk az első mérkőzésen kikapott a 
barcsiaktól 4 1 re míg a csurgóiakat 5 2- 
re verték így megszerezték a tornán a 
harmadik helyezést A legjobb kapus cí
mét Karafa Balázs nyerte el. Végered 
mény: 1. Barcs, 2. Marcali, 3. Nagyatád 
és 4 Csurgó

Szeptember utolsó vasárnapján 
„Desszert Kupa" néven évadzáró úszó 
versenyt rendezett Nagyatádon a Polgár
mesteri Hivatal, a Művelődési Ház és a 
Városi Strand A 25 számban kiírt verse
nyen 15 úszószámban álltak rajtkőre az 
úszni vágyók. Sajnos a 16 18 éves korú 
fiatalokat nem lehetett vízbe csábítani 
(Ossz 2 nevezés) ezért a II—IV osztályo
sok részére kiírt futamokat versenyző hi
ányában nem lehetett indítani

A 15 versenyszámban 134-en álltak 
rajtkőre

Eredmények
1—3. o. 50 m. fiú gyors (10 induló)
1. Lendvai Kamill Bárdos L isk
2 Búvári Ottó Babay J. isk
3. Csegzi Botond Bárdos L. isk.
1—3. o. 50 m. leány mell (11 induló)
1. Illés Mónika Babay J isk.
2. Beleznai Katalin Bárdos L. isk.
3 Göncz Diána Kutas Ált Isk.
4—6. o. 50 m. fiú gyors (13 induló)
1 Szász Mihály 2. sz. isk
2 Horváth Tamás Bárdos L isk.
3 Miskolczi Mihály 2. sz isk
4—6. o. 50 m. fiú mell (7 induló)

Atlétika
Lányok:
100 m. (7 Induló)
1 Pál Andrea Csurgó szakm -képző
2 Bazsó Judit Csurgó szakm-képző
3 Hajas Gabriella Barcs gimnázium
400 m. (6 induló)
1 Cseh Gabriella Nagyatád gimn
2 Stommer Valéria Barcs gimn
3 Antal Katalin Barcs gimn.
1500 m. (6 induló)
1 Spirk Lívia Csurgó szakm -képző
2 Bélteczki Zsuzsanna
Csurgó szakm -képző
3 Kliment Viktória Nagyatád gimn.
Súlylökés (6 induló)
1. Szabó Szilvia
Nagyatád szakm -képző

2 Cziráki Rita Nagyatád gimn
3 Bőhm Aranka Barcs gimn.
Gerely (2 induló)
1. Kovács Réka Barcs gimn
2 Hegedűs Lívia Csurgó szakm képző
Távolugrás (9 induló)
1 Mika Anett Csurgó szakm képző
2. Bencs Anita Nagyatád gimn.
3 Gottvald Ágnes

Nagyatád szkm -képző
4x100m (3 csapat)
1 Csurgói Nagyváthy Szakmunkás 

képző
2. Barcs gimnázium
3. Nagyatád Ady E Gimnázium
4x400 m (3 cspat)
1. Barcs gimnázium
2 Nagyatád Ady E. Gimnázium
3. Csurgói Nagyváthy Szakmunkás

képző
Fiuk:
100m. (10 induló)
1. Nagy László Nagyatád gimn.
2 Jaklovics Viktor Nagyatád gimn
3 Birkás Roland

Nagyatád szkm -képző
400 m. (6 induló)
1 Pápics László Csurgó szakm -képző
2. Gáspár Péter Nagyatád gimn.
3 Simonyi Imre Barcs szakközépiskola
800 m. (7 induló)
1 Bogdán Zoltán
Csurgó szakm.-képző

2 Pálinkás Péter Barcs gimn
3. Dörömböző Roland

Barcs szakm -képző
300 m. (6 induló)
1. Török Csaba Nagyatád gimn.

1 Szász Mihály 2 sz isk
2 Horváth Tamás Bárdos L. isk.
3 Futó Ferenc Bárdos L. isk
4—6. o. 50 m. leány mell 14 induló)
1 Böczkös Barbara 2. sz. isk.
2. Lei kJ /ai Eszter Bárdos L. isk.
3 C7"ha Eszter Lábod Állt Isk
7 -8. o. +középfokú I. o. 50 m. fiú 

gyors (8 induló)
1 Kocsis István Ady E. Gimnázium
2 Szász Mihály 2. sz isk
3 Novotny Tamás Babay J. isk.
7 --8. o. ♦középfokú I. o. 50 m. leány 

mell (a induló/
1 Balázs I íónika Ady E gimn.
2 Novothny Zita Ady E. gimn.
3 Szűcs Petra l.ábod Ált Isk
7—8. o. ^-középfokú |. o. 50 m. fiú hát 

(8 induló)
1. Szász Mihály 2 sz. isk.
2. Kocsis István Ady E. Gimnázium
3 Novotny Tamás Babay J isk.
7—8. o. ♦középfokú I. o. 50 m. leány 

hát (9 induló)
1. Balázs Mónika Ady E. gimn.
2. Major Rita Babay J. isk
3. Lendvai Eszter Bárdos L. isk.
7—8. o. ♦középfokú I. o. 50 m. fiú 

mell (6 Induló)
1. Szász András 2. sz. isk.
2. Tóth László Lábod Ált. Isk.
3 Janota Zoltán 2. sz. isk.
Női 50 m. mell (6 induló)
1. Egyed Viktória Nagyatád
2 Varga Judit Nagyatád
3 Grécziné B. Ildikó Lábod
Férfi 50 m. hát (4 induló)
1. Ormai István
2 Ludán János
3 Kovács Géza
Férfi 50 m. mell (6 induló)
1 Ormai István
2. Dr Del Fabró Gusztáv
3. Szakály Gyula
Férfi 50 m. gyors (6 induló)
1 Búvári Ottó
2 Beleznai László
3. Ormai István
3x50 m. vegyes váltó (5 csapat)
1 Beleznai—Kovács K —Kocsis I.
2. Balázs M.—Dobás L.—Soós O.
3. Fisli E—Novothny Z—Major L.

2. Horváth Zsolt Csurgó szakm.-képző
3. Soós Olivér Nagyatád gimn.
Súlylökés (7 induló)
1 Gáspár Dénes Barcs gimn.
2 Skoda Gábor Barcs szakközépiskola
3 Kocsis Ákos Nagyatád szkm.-képző 
Gerely (3 Induló)
1 Egle Zoltán Barcs szakközépiskola
2 Rapp László Nagyatád gimn
3 Virovecz Adorján

Barcs szakm -képző
Távolugrás (7 induló)
1. Győrfí Róbert Csurgó szakm.-képző
2. Kiss Tamás Csurgó szakm.-képző
3. Szöllősi Tamás

Barcs szakközépiskola
4X100 m. (3 csapat)
1. Csurgói Nagyváthy Szakmunkás

képző
2 Nagyatád Ady E. Gimnázium
3 Barcs Széchenyi F. Szakközépiskola
4x400 m. (3 csapat)
1. Nagyatád Ady E. Gimnázium
2 Csurgó Nagyváthy Szakmunkáskép

ző
3. Barcs Széchenyi F. Szakközépiskola
Pontverseny:
Fiúk:
1. Csurgó Nagyváthy Szakmunkáskép

ző 94 p.
2. Nagyatád Ady E. Gimnázium 93 p
3. Barcs Széchenyi F. 
Szakközépiskola 80 p.
4 Barcs gimnázium 21 p.
5. 524. sz. Szakmunkáslépző Nagya

tád 19 p.
6 Barcs szakmunkásképző 16 p.
Leányok:
1. Csurgó Nagyváthy Szakmunkáskép

ző 95 p
2. Barcs gimnázium 88 p.
3. Nagyatád Ady E. Gimnázium 71 p
4 524. sz. Szakmunkáslépző Nagya

tád 24 p

Felhívás!
A Városi Labdarúgó Szövetség lab

darúgó játékvezetői tanfolyamot indít 
november hónapban.

Jelentkezési határidő: október 28-ig 
a Nagyatádi Polgármesteri Hivatal 
Sportirodájában.

Jelentkezési feltételek: 18 évet be
töltött, labdarúgást kedvelő, szakmun- 
kásbiizonyitvánnyal, vagy érettségivel 
rendelkezők jelentkezhetnek.

Tanfolyami díj nincs!
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A képviselő- testű let a s zeptem bér havi, 
második testületi ülésen 16 napirendet 
tárgyalt.

N
apirendi javaslatként a város 
egészségügyi alapellátásában 
dolgozó orvosok rendelési idejé
nek megállapítása is elhangzott.

Előkészítetlensége miatt a testület nem 
vette fel a napirendek közé. (Tárgyalásá
ra az október 13-ai fórumot követően ke
rül sor) A két testületi ülés közötti időben 
végzett tevékenységről szóló beszámoló 
során tájékoztatást kaptak a képviselők 
az ötvöskónyi városrészben tartott lakos
sági fórumról. A városrészben lakók kife
jezésre juttatták; igénylik a város 
vezetőivel való rendszeres találkozást. 
Számos gondot és problémát vetettek fel. 
Többen kérték, hogy a város testületé 
Ötvöskónyi ingatlanokat ne idegenítsen 
el.

Ezt követően a képviselők több inter
pellációt és kérdést tettek fel Kifogásol
ták többek között, hogy nem működik a 
gyógyfürdőben a belső büfé. Szóvá tették 
a képviselők az Eperjesi utcai járdafelújí
tásnál tapasztalt kivitelezési gondokat. 
Felvetették ismételten a Széchenyi tér 2 
számú — volt Mike-ház használata vagy 
tulajdonjogának visszaszerzését. Kifogá
solták, hogy nem erdményes a gyepmes
ter munkája— a városban sok a 
gazdátlanul kóborló eb.

A testület a kérdésekre és interpelláci
ókra adott válaszokat elfogadta

zt követően a képviselő-testület 
a Nagyatádi Konzervipari RT he
lyi adó méltányossági ügyével 

foglalkozott. A Nagyatádi Konzervipari 
RT csődeljárás alatt áll Az első csődé 
gyezségi javaslatot a hitelezők nem fo 
gadták el.

Az-első javaslattal egy időben a jegyző 
a Konzervgyár részére pótlékmentes he 
lyi adó megfizetését engedélyezte 1993 
május 31-ig A második csődegyezségi 
tárgyalásra szeptember 24 én kerül sor 
Az egyeztető tárgyalásban az első javas 
lattól eltérő, nemcsak a kamatok, hanem 
30 %-os tőke elengedésére vonatkozó 
csődegyezségi javaslatot dolgozott ki az 
RT E csődegyezségi javaslat alapján 
megfellebbezte a jegyző döntését és a 
pótlékmentes megfizetés mellett, tehát a 
kamatok elengedése mellett, méltányos 
ság címén kérte az adó 30 %-ának elen
gedését is. A jegyző, a tételnek az 
önkormányzat költségvetésében való je
lentőségére tekintettel, saját határozatát 
nem bírálta felül, azt a testület elé terjesz
tette.

Az ülésen az RT igazgatója bemutatta 
a gazdálkodó szervezet helyzetét. Vála
szolt a vállalat privatizációjával és foglal
koztatási helyzetével kapcsolatos 
kérdésekre is. A képviselők véleménye 
megoszlott a kért kedvezményt illetően. 
Az egyik vélemény szerint — a további, 
az adómerték 30 %-os elengedésre vo
natkozó méltányosság megadása azért 
nem indokolt, mert nincs garanciája a 
visszafizetésnek. Ezért elegendő további 
(kamatmentes) 1993 december 31-ig 
terjedő, pótlékmentes fizetés engedélye
zése

A másik vélemény szerint — lévén a 
vállalat a város egyik jelentős foglalkozta
tója — az ónkormányzat a tőke elengedé- 
sével is segítse a csődegyezség 
létrehozását. Az ezen az állásponton lé
vők azt is megfogalmazták ha a vállalat 
a csődeljárást nem eredményesen fejezi 
be és ellene felszámolási eljárás indul, az 
önkormányzat az adóbevételéhez — mi
után a hitelzők sorában számosán, a jog
szabálynál fogva megelőzik — 
valószínűleg nem jut hozzá A rendkívül 
élénk vita során felvetették a szektorsem
legesség kérdését is A testület rendkívül 
szoros szavazási eredménnyel, 7:6 
arányban olyan döntést hozott, hogy mél
tányosságból elengedte a Konzervipari 
RT 1992. évi helyi adója 30 %-át, és így 
csökkentett adó megfizetésére két rész
letben 1992. december 31-ig, illetve 
1993 december 31 -ig pótlékmentes fize

Tájékoztató a képviselő-testület 
szeptember 22-ei üléséről

tési halasztást engedélyezett
A testület ezt követően áttekintette a 

város kommunális helyzetét, ezen belül 
kiemelten foglalkozott a szenyvízelveze- 
tési és az ívóvíz minőségének kérdésé
vel.

Már zajlik a szennyvíztisztítómű re
konstrukciója. Foglalkoztak a képviselők 
azzal is, hogy a beruházás befejezése 
után a csatornázatlan utcákban célszerű 
lenne elkezdeni a szennyvízcsatorna épí
tését Ehhez azonban kiviteli tervekre van 
szükség. Ahhoz, hogy a város esetleg 
1994-ben el tudjon indulni a csatornaépí 
téssel és e célra céltámogatást vehessen 
igénybe, a testület utasította két irodave
zetőjét, hogy a kiviteli tervek készítését 
rendeljék meg és e célra a szükséges 
költségeket a város 1993. évi költségve
tésében tervezzék meg.

ogszabályváltozás folytán a képvi
selőtestület hatáskörébe került a 
távhőszolgátatás legmagasabb 

hatósági díjainak és a díjalaklmazás felté
teleinek megállapítása

E lap hasábjain folyamatosan tájékoz
tattuk az érdekelteket az önkormányzat 
eddigi intézkedéseiről

A 15/1992 (IX 22.) számú rendeletével 
jogszabályi kötelezettségeinek eleget tett 
és a távfűtés díjait megállalpitotta A kihir
detett rendelet tételes szövege megte
kinthető a Városgazdálkodási 
Intézménynél, a Könyvtárban és a Pol
gármesteri Hivatalban

1992 október 1-től a dijak a követke
zők:

Alapdíjak:
— fűtéscélú felhasználáskor 
130,12 Ft/m3/év
— melegvíz felhasználáskor: 
55,76 Ft/m3/év
— együttes felhasználáskor: 
185,88 Ft/m3/év
Hőd íj:
— az egyéb fogyasztó részére:
547 Ft/GJ.
— lakossági fogyasztó részére:
179 Ft/GJ. 
Fűtési hödíj:
— lakossági fogyasztó részére a fűté

si idényben:
39,94 Ft/m3
— egyéb fogyasztó részére a fűtési 

idényben:
121,78 Ft/m3 
Melegvíz hödíj:
— lakossági fogyasztó részére: 23,02 

Ft/m3
— egyéb fogyasztó részére:
70,16 Ft/m3
A kormány 1992-ben e díjakra szociális 

támogatást biztosított, amelynek révén az 
1992/93-as fűtési idényben a fűtési hődí
jat az önkormányzat e támogatás beszá
mításával árengedményesen állapította 
meg A lakossági fűtési hődij az 1992/93- 
as fűtési idényben 22,71 Ft/lgm3/év. 
Amennyiben azonban az energia, pl a 
gáz ára emelkedik, a díjat az árak emel
kedése miatt korngálni kell Ha pótfútési 
időszak válik szükségessé, a pótfűtési 
időszak fűtött napjai alatt a fűtési hődíjté
telek egy napra jutó arányos részét kell 
alkalmazni.

képviselő-testület elé a díjmeg
állapítás három variációban ke
rült A testület a fentiekben leírt 

díj megállapításával a lakosságra legked
vezőbb legalacsonyabb, de az önkor
mányzat számára a lényegesen nagyobb 
költséggel járó megoldást választotta Az 
elfogadott díjban nincs amortizációs 
visszapótlási hányad A korábbi években 
a geotermál vezetékre felvett hitel terhei 
meg lettek osztva, 40 %-ot a távhőszol
gáltatásra, 60 %-ot a strandra osztottak 
A díj nem tartalmazza a távhőszolgáltató 
rendszer felújítási és pótlási kiadásait Er
re a fedezetet az önkormányzat biztosítja. 
A díj ugyanakkor számol a most folyó, a 
műszaki beavatkozás eredményeként 
létrejövő megtakarítással. A távhőszol
gáltatás díjainak megállapítását követő
en a képviselő testület a Szerencsejáték 
Felügyelet megkeresését tárgyalta.

A szerencsjátékokról szóló törvény já
tékkaszinókra vonatkozó előírásainak is

meretében hozzájárult, hogy a pénzügy
miniszter a városban játékkaszinó mű
ködtetésére koncessziós pályázatot írjon 
ki.

(A játékkaszinókban különféle kártya- 
és játékasztalok, pénznyerő automaták 
működtethetők Ilyen kaszinót csak erre 
szolgálló épületben, jól elkülönítetten le
het üzemeltetni. Az üzemeltetést csak 
olyan gazdasági társaság végezheti, 
amelynek legalább 50 millió Ft törzstőké- 
ja van )

A
 képviselő testület ezt követően 
a vízmű tulajdonba adására vo
natkozó képviselő-testületi hatá
rozatát kiegészítette. Nagyatád város a 

DRV Nagyatádi Üzemvezetősége terüle
tén lévő 23 települési önkormányzattal 
együtt kéri a DRV-nekaz üzemvezetőség 
területén lévő, a vízművek szakszerű és 
biztonságos működtetéséhez szükséges 
vagyona önkormányzatok részére tulaj
donba adását.

A közös tulajdonról, annak mértékéről 
minden önkormányzattal megállapodás 
jött létre A képviselő-testület Közoktatási 
Bizottsága javaslatára az önkormányzat 
a Nagyatádi Diákokért elnevezéssel ala
pítványt hozott létre Az alapítvány forrá
sa 12 képviselő ez év októberi, fel nem 
vett költségtérítése és Gara István képvi
selő ez évi, 6 havi, 48000 Ft összegű fel 
nem vett képviselői költségtérítése. Az 
alapítvány induló vagyona így mindösz- 
szesen 144 000 Ft. Az alapítvány nyilvá
nos, tőkéjét minden magánszemély és 
jogi személy felajánlásával, pénzbefize
tésével gyarapíthatja. Az alapítvány azt a 
célt szolgálja, hogy segítséget nyújtson 
azoknak a nagyatádi diákoknak — az 
egyetemi, főiskolai, kimagasló tehetsé
gek esetében szakirányú középiskolai 
képzésében —, akik önhibájukon kívül 
kerültek olyan anyagi helyzetbe, hogy to 
vábbtanulásuk akadályoztatva van.

Az alapítványi vagyont 9 fős kuratórium 
kezeli, amely a támogatások odaítélésé
ről is dönt A testület az alapítással egyi
dejűén megválasztotta a kuratórium 
tagjait. Az alapítvány az adományozók 
hozzájárulásával rendszeresen közzéte
szi az adakozók névsorát.

képviselő-testület tagjai ezt kö
vetően az önkormányzati tulaj
donban lévő mezőgazdasági 

művelési ágú ingatlanok hasznosításával 
foglalkozott.

Az 1993-as gazdasági évre megállapí
totta az ingatlanok bérleti díját. A gyü
mölcsösben és a Dél-somogyi 
Mezőgazdasági Kombináttól átvett terű 
letre 3 Ft/m2 ben, szántóra 40 fillér/m2- 
ben, rétre 20 fillér/m2 ben állapította meg 
a bérleti díjat

Döntött abban is. hogy a több év óta 
műveletlen, elhanyagolt, vagy terepadott
ságai miatt kedvezőtlen fekvésű terüle
tekre a bérleti díj 10-50 %-kal 
mérsékelhető. A jelenlegi állapotában 
művelésre teljesen alkalmatlan területek 
művelésbe vonása esetén a bérleti díj 
teljes mértékben elengedhető A díjcsök
kentésben a mérlegelés jogát — a szer- 
ződéskötések során — a 
városgazdálkodási, fejlesztési és üzeme
lési iroda gyakorolja.

E napirend keretében módosította az 
önkormányzat a 23/1991 (XI. 19.) szá
mú, az önkormányzati vagyon hasznosí
tásáról szóló rendeletét

A gyümölcsösben eddig 1 évre kötött a 
hivatal a bérlőkkel kishaszonbérleti szer 
ződést Számos bérlő ilyen határozott 
idejű. 1 éves szerződés alapján már 
hosszú évek óta ugyanazt a területet mű
velte A helyi rendelet előírásai szerint e 
területekre a szerződés lejárta után az új 
szerződéséket csak pályázati eljárás le
folytatását követően lehetett volna meg
kötni. Ismert volt a városban az is, hogy 
korábban a gyümölcsösben lévő egy-egy 
terület bérleti jogának átadásáért a volt 
bérlő és az új bérlő között „fekete" pén
zek forogtak. A vagyonhasznosítási ren
delet eredetileg azért a „fekete pénzek" 
forgásának megakadályozása miatt sza

bályozott pályázati eljárással. Ugyanak
kor az is igaz, hogy az almáskert területén 
sok esetben alacsony jövedelmű, azt ki
egészítő lakótelepi lakásokban élő kisha- 
szonbérlők művelték e parcellákat Az 
„átjátszás" lehetősőgét a továbbiakaban 
is kizárva, a testület vagyonhasznosítási 
rendeletének módosításával lehetőséget 
adott arra, hogy azokat az igatlanokat, 
amelyek határozott idejű szerződések 
voltak és ennek alapján több év óta 
ugyanaz a bérlője az ingatlannak és azt 
továbbra is használni kívánja, pályázat 
útján ne kelljen meghirdetni. Velük a hi
vatal újabb, határozott időre a szerződé
seket megkötheti.

A testület véleményezte a Kaposvári 
Húskombinát kezelésében lévő Dózsa 
Gy u 9 szám alatti belterületi ingat'an 
értékét. A vállalat vagyonmérlegében 
szereplő 300 Ft/m2 értéket túzottan ala
csonynak tartotta és 1000 Ft/m2 forgalmi 
értéket látott elfogadhatónak.

zután egyházi ingatlan vissza
igénylése ügyében a Szent Ke
resztről nevezett Irgalmas

Nővérekkel létrejött megállapodást tár
gyalta meg. Az egyházi iskolák államosí
tásáig most a Bárdos Lajos néven 
működő Baross Gábor utcai iskola elődje 
az Irgalmas Nővérek leányiskolája volt 
Államosítása után a zárdát lebontották, 
az ingatlanon 1962-ben és 1966-ban fel
újítások és jelentős bővítések történtek. 
Jelenlegi formáját 1966-ban nyerte el.

Tulajdonjogára az egyház bejelentette 
az igényét. Az önkormányzatnak és az 
egyháznak — az erre vonatkozó törvény 
rendelkezései szerint — a tulajdonba- 
adásra megállapodást kell kötni Az ön
kormányzat és a rend a következőkben 
állapodott meg.

A rend kinyilvánította, hogy az oktatási 
feladatok rövid időn belül történő átvéte
léhez a szükséges feltételei nincsenek 
meg, ezért kérte, hogy az ingatlan tulaj
donjoga, illetve használatba adásának 
időpontjáról legkorábban 2000 szeptem
ber 15 napjától kezdődő tárgyalásokon 
állapodjanak meg Rögzítették a megálla
podásban azt is, hogy e tárgyalásokat 
megelőzően az önkormányzat működteti 
az intézményt. Az egyház kérte, hogy 
2000-ben az újabb tárgyalásokat követő
en az önkormányzat vállalja, hogy az ak
kortól megüresedő pedagógusi állásokra 
biztosítsa a rend oktatóinak munkába ál
lását, folyamatossá téve az oktatási fel
adatok átvételét

A rend az ingatlan tulajdonjogát 10 
éven belül veszi át véglegesen. Ezután itt 
alap-és középfokú oktatási intézményt kí
ván működtetni, ahol nemcsak városi, de 
a tágabb régiós — térségi — területről is 
vesz fel gyermekeket Mindezek miatt az 
önkormányzatnál elhelyezési igények je
lentkeznek majd. Ezért a rend és az ön
kormányzat kéri a Kormányt, hogy a 
folyamatos működés biztosítása miatt 
1998 elejére biztosítsa a szükséges be
ruházási költségeket. A képviselő-testü
let a megállapodást jóváhagyta. Az 
önkormányzat kártalanítására a kormány 
kedvező döntésével kerülhet sor.

A testület ezt követően csatlakozott az 
önkormányzat 2000 kutatásfejlesztési 
programhoz Döntött nagyatádi belterüle
ti beépítetlen földek önkormányzati tulaj
donba átadásának kezdeményezéséről 
Igényelte a Somogyi Erdő és Fafeldolgo 
zó Gazdaság, a Kapós volán, a Dél-so
mogyi Mezőgazdasági Kombinát 
megjelölt területeit Kérte a Somogy Me
gyei Vagyonátadó Bizottságtól, hogy a 
megjelölt területeket adja önkormányzati 
tulajdonba

épviselői kezdeményezésre 150 
ezer Ft-tál támogatta a Nagyatá
di Római Katolikus Egyházköz

séget. Az egyház ez évben felújíttatta a 
város területén lévő útmenti kereszteket. 
Ehhez adott az önkormányzat támoga
tást.

Hoffmanné dr. Németh Ildikó 
jegyző

Kárpótlási 
jegy-tulajdonosok 

figyelmébe
Mire e sorokat olvassák, már megtör

ténteseményként értékelhetjük Nagyatád 
első földárverését, ahol — A hirdetések 
bői mindenki által ismerten — többek 
között kárpótlási jeggyel lehet résztven- 
ni.

A kárpótlási jegy-tulajdonosokat foglal
koztató leggyakoribb kérdések: mire jó, 
mire lehet felhasználni, milyen lehetősé
gei vannak a tulajdonosnak, illetve a jogo
sultaknak? A kárpótlási jegy értékpapír, 
amelyik bemutatóra szól, tehát az a tulaj
donosa, akinek a birtokában van. Ha el
vész, megsemmisül, nincs mód a 
pótlására A felhasználásig letétbe he
lyezhető ott, ahol a kiadásával foglalkoz
nak (OTP). Kamatozó értékpapír, a 
havonta emelkedő értéket a Magyar Köz
löny teszi közzé. Ez független attól hogy 
ki, mikor kapja kézhez kárpótlási jegyét. 
Fontos azt is tudni, hogy jövedelemadó
mentes.

Felhasználási lehetőségek:
1./A kárpótlási jegyek elsődleges, tulaj

donosai számára fennálló lehetőségek:
— termőföld vásárlása
— életjáradékra váltás
— önkormányzati illetve állami tulaj

donú lakás vásárlása.
Tehát ezekkel a lehetőségekkel csak a 

jogosultak élhetnek és ők is csak a ré
szükre megállapított kárpótlási jegy mér
tékéig (értékpapír sorszám alapján ez 
ellenőrizhető).

2 / Jogosultságtól függetlenül, minden 
kárpótlási jegy tulajdonosa (tehát az is aki 
vette vagy ajándékba kapta, ill. az alanyi 
jogú tulajdonos) felhasaználhatja a birto
kában lévő értékpapírt:

— az állami vagyonból a privatizáció 
során megszerezhező vagyontárgyak 
megvásárlásakor

— egzisztenciahitel saját erőforrása
ként

— később megjelenő hirdetésekben 
közölt helyen, vagy un. brókercégeken 
keresztül részvény vásárlásra.

Ne tekintsük tehát a kárpótlási jegyet 
értéktelennek, amitől mielőbb meg kell 
szabadulni (sokan kihasználják a tájéko
zatlanságból eredő helyzetet)

Ismételten jelezzük, hogy Nagyatád te
lepüléshatárán belül kárpótlásra kijelölt 
földterületekkel kapcsolatban az érdeklő
dők részletes tájékoztatást kaphatnak a 
Polgármesteri Hivatalban Pintér Rezső 
irodavezető-helyettesnél, minden kedden 
8—12 óra között. Fontos, hogy ismertek 
legyenek ezek a területek, mert kárpótlási 
jeggyel (és egyelőre csak ezzel) ezekből 
lehet vásárolni

A képviselőtestület 1992. 
októberber 20-ai 

ülésének 
tervezett napirendjei:

1. Javaslat Nagyatád Város Dísz
polgára kitüntető cím adományozá
sára.

2. Zeneiskola helyzete, működése.

3. Önálló egészségügyi intézmény 
alapítása.

4. Háziorvosi pályázat kiírása.

5. A Honvédelmi Minisztérium ke
zelésében lévő Nagyatád Széche- 
nyi-tér 2. szám alatti ingatlan 
önkormányzati tulajdonba, vagy 
használatba adásának kezdemé
nyezése.



II. évfolyam 1992. november

’56-ra emlékeztek
1956 októberé

nek napjai hánya
tott sorsú nem
zetünk történel
mének felemelő 
és egyben tragi
kus időszakát ele
venítik fel.

A fővárosból ki
induló forradalom 
és szabadságharc 
szele végig söpöri 
az országon és el
érte a legkisebb 
településeket is. Itt 
Nagyatádon vi
szonylag békés 
körülmények kö
zött zajlott le a for- 
radalom és 
említésre méltó at
rocitásokra nem 
került sor. Október 
26-án este 17 órá
ra hirdetett meg 
naggyúlést a Járá
si Nemzeti Tanács 
megválasztását 
előkészítő bizott
ság. E bizottság a különböző intéz
ményekből és munkahelyekről vá
lasztott és delegált személyekből állt. 
A gyűlés nyílt szavazással megvá
lasztotta a Járási Nemzeti Tanács 
tagjait és elnökét. A Nemzeti Tanács 
még azon az éjszakán a forradalom 
kiszélesítése és védelme érdekében 
fontos döntéseket hozott.

Felhívást fogalmaztak meg és ad
tak ki, amelyet másnap a járás min
den községébe eljuttattak.

A Forradalmi Bizottságokba és Ta
nácsokba beválasztott tisztségvise
lőket a közrend fenntartásának elve 
vezérelte. Felléptek az önbírásko
dás, a közösségi vagyon széthordá- 
sa ellen. A termelő munka feltételeit 
igyekeztek biztosítani és élelmet 
gyűjtöttek a közellátás nélkül maradt 
Budapest számára. Felemelő érzés 
volt látni és tapasztalni a minden ma
gyar összefogását és egyetakarását.

Ekkor volt szerencsém megismerni 
a köztiszteletben álló Gaál Aladárt és 
Pataki Vincét, akik a járás közigazga
tásának irányítását vették át. Sajnos 
ők már nincsenek közöttünk, de em
lékük tovább él.

Itt él ma is köztünk dr. Horváth Jenő 
barátom, akit a községi Nemzeti Bi
zottság elnökévé választottak. Szól
nom kell Vida József századosról a 
Nemzetőrség megfontolt parancsno
káról, aki a közrend fenntartásában 
szerzett érdemeket.

Nem feledkezhetünk meg dr. Tusa

Szerkeszti: Dr. Horváth Ferenc, Hubay Sándor és Nagybocskal Tamás Díjtalan

Dr. Varga László tiszteletbeli követ, 
meghatalmazott miniszter, 

a KDNP elnökhelyettese Nagyatádon

Foto: Durgó Tibor

Gábor Járási Nemzeti Tanács elnök
ről — őt több éves börtönbüntetésre 
ítélték —, Lévavári Béla vegyész
mérnökről, Pozvai Károly banktiszt
viselőről, akit a forradalom eltíprása 
után a pufajkások kegyetlenül meg
vertek. Gyánó Feri bácsiról, akit for
radalmiténykedése miatt internáltak, 
Kurucz századosról, aki elsők között 
állt a forradalom szolgálatába. Király 
Imre és Vránics Ferenc, mint munka
erők szolgáltak. Utóbbit többször 
„begyűjtötték” és megverték. Turzó 
Zoltánná fonalgyári munkástanács
tagot állásából kirúgták. Hasonló 
sorsra jutott a gépállomásról Vránics 
Gyula. Sorolhatnám tovább azok ne
vét, akik kiálltak a forradalom és 
meggyőződésük mellett mint pld. 
Sárdi Sándortanár, Varga Imre járási 
főállattenyésztő. Sokan voltunk, de 
egyre kevesebben vagyunk.

A forradalom leverése után állandó 
fenyegettetésben éltünk. A vádakkal 
ellentétben, mi csak a hazánkat sze
rető emberek voltunk, akik fellázad
tunk a hazugság, az ostobaság, a 
zsarnokság és hazánk megszállása 
ellen.

Nem csináltunk semmi különöset, 
nem voltunk hősök, csupán olyan 
emberek, akik tették amit tenniük kel
lett, óhajtották a szabadságot és ra
gaszkodtak az igazsághoz.

Gergó Sándor
az ’56-os Szövetség Nagyatádi elnöke

■ Durg6 Tibor

Vendégünk október 22-én ko
radélután érkezett a Városhá
zára, ahol Varga Vince 
polgármester, Gara István és Ko
vács Géza KDNP képviselők fo
gadták.

Rövid tájékoztató után dr. Var
ga a Polgármester úr kíséretében 
megtekintette a menekülttábort, 
ahol a tábor vezetője adott ismer
tetést a jelenlegi helyzetről, prob
lémákról.

Elnökhelyettes úr elismerően 
nyilatkozott a táborvezetés mun
kájáról és a város erőfeszí
téseiről, hogy ezeknek a 
kiszolgáltatott, meggyötört em
bereknek erejéhez mérten ren

Foto: Durgó Tibor

Dr. Kóczián Géza a nagyatádi gyógyszertár volt vezetőjének egész élete a 
városhoz kötődött. Nagyatádért élt és dolgozott. Életműve Nagyatád hírnievét 
öregbítette. Tudományos munkásságával sok tisztelőt és barátot szerzett a 
városnak.

Nagyatád Város Képviselő-testülete dr Kóczián Gézának a „Nagy/atád 
Város Díszpolgára" posztomusz címet adományozta, amelyet — dísztárgy 
kíséretében — az októberi ünnepség keretében Varga Vince polgármester 
az özvegyének, fia jelenlétében nyújtotta át.

dezett körülményeket teremtse
nek.

A KDNP tagsággal és dr. Kis- 
nemes János katolikus, Nagy- 
bocskai Vilmos evangélikus, 
Cseke László református lelké
szekkel való találkozás és be
szélgetés után dr. Varga László 
részt vett és nagyhatású beszé
det mondott a város ünnepi meg
emlékezésén, melyet a Nemzeti 
Ünnep alkalmából rendeztek.

Az ünnepség után a KDNP tag
sága szerény fogadáson látta 
vendégül Elnökhelyettesét me
lyen részt vett a Polgármester úr 
is.

G. I.

Tóth Árpád:

Őszi kérdés
Jártáí-e mostanában a csendes tarlón este,
Mikor csillaggal ékes a roppant, tiszta tér,
S nagy lassú szekerek ballagnak haza, messze.
S róluk a szénaillat meghalni visszatér?

És fájt-e, amíg nézted a nyárfát révedezve,
Hogy reszket agg feje, az ezüstös fehér,
S hogy édes életednek újra egy éve veszve 
Mert viszi már Szeptember, a nagy szénásszekér?

S últél-e elfáradva kemény, útmenti kőre, 
Merőn bámulva vissza elvakult időkbe 
És feldobbenve: jajl ha most ledőlnél halval

S eszméltél-e fel árván az éji hidegen, 
Mikor a késő szellő, mint kósza, idegen
Eb, lábadhoz simult, s bús kezeidet nyalta?

Akarjuk-e az 
ünnepeket?

Mióta világ a világ léteznek ünne
pek. Az is megkülönbözteti az embert 
az állattól, hogy képes ünnepnapokat 
kijelölni és azokat méltóképpen meg
tartani. A hívő ember számára az is
teni PARANCS teszi kötelezővé a heti 
legalább egy ünnepnap megtartását, 
ez a vasárnap. Az emberiség nagyon 
korai története már más ünnepeket is 
ismert és a társadalom élete ezek kö
ré az ünnepek köré szerveződött.

A magyar ünneprend és számos or
szágban ma is, 1945 -ig az egyházi 
ünnepek köré szerveződött döntő töb- 
ségben, de természetesen voltak 
más világi ünnepek is (pl. Március 
15-e, más történelmi évfordulók).

A mai 40 év felettiek, különösen akik 
falun éltek, emlékezhetnek még arra, 
hogy milyen sok volt az a vallási ün
nepnap, melyet akkor még nagyon 
szigorúan megünnepelt a falu. Ezek
nek az ünneoeknek rendje, öltözete, 
a községet összetartó ereje volt. Er
délyben ez még ma is így hat! E város 
lakosságának 70 %-a faluról jött, te
hát ismernie kell ezeket a szokásokat.

Az ünnepre több okból is szüksége 
van az embernek:

1. A biológiától függő lények va
gyunk, szervezetünk csak bizo
nyos mennyiségű munkára tesz 
minket képessé anélkül, hogy ká
rosodna. Tehát a pihenésre ez ok
ból is szükség van. A modern 
társadalom már többször próbál
kozott az évezredes 7 napos mun- 
kaciklus megnövelésével, de 
minduntalan kiderült, hogy az em
ber ebből a periódusból jelentős 
károsodás nélkül nem szakítható 
ki.
2. A folyamatos, túlhajtott munká
nak jelentős pszichés hatása is 
van. Sokan csodálkozva állnak a 
rengeteg idegrendszeri és ezzel 
összefüggő egyéb betegség előtt. 
Rendkívül sokan élnek valamilyen 
nyugtatón. Az ünnepnapok hiá
nya — nem a naptár szerintire 
gondolok, hanem a meg nem tar
tottakra — rendkívüli módon 
igénybeveszi az ember idegrend
szerét is. Hiányzik a természetes 
relaxáció lehetősége, a szellemi, 
lelki pihenés, az újra töltődés.
3. Az ünnepnek közösség szerve
ző, összetartó rereje is van. Az 
egy közösséghez tartozók ezzel 
fejezik ki összetartozásukat. Tud
ták ezt a különböző diktatúrák is 
és kezdeti, szerveződő korszaka
iban nagy figyelmet is fordítottak 
az ünnepek létrehozására és fé
nyes külsőségek melletti megtar
tásukra. Viszont a diktatúra 
gyengülésével gyengül a lakos
ságra erőltetett ünnep jelentősége 
is (pl. november 7-ét a végén már 
november 2-án is ünnepelték ná
lunk, ha így volt kényelmesebb).

(Folytatás a 2. oldalon)
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100 év építészete
A Széchenyi tér 1/A.

Durgó Tibor felvételei

k századforduló után épülhetett, 
már abban az időben, amikor az erő
teljes városiasodás, a növekvő tele
kárak és a talán már akkor is létező 
építési szabályrendeletek rákény- 
szerítették építőjét az emeletes ház 
létesítésére.

Olyannyira a Széchenyi tér képé
hez tartozik, hogy talán csak a hiá
nyát vennénk észre. Szürke (habár a 
színe kék), jellegtelen épület, palafe
désű nyeregtetővel, egyszerű tago
lású homlokzatával építészeti 
értéket kívülről szemlélve nem kép
visel. Kellemes meglepetés éri vi

szont azt a szemlélődőt, aki vonzó
dik a boltívek sajátos, a régmúlt idők 
emlékét felvillantó hangulatához, 
mert az épület földszintje feletti födé
met az építők jó arányú csehsüveg 
és dongaboltozattal alakították ki.

Sajnálatos, hogy az építészeti ki
alakítással nincs összhangban a je
lenlegi funkció. A természetes 
világítás nélküli középfolyosó, a vi
szonylag kicsi ablakok, a boltívek mi
atti alacsony belmagasság, a 
kényszerből kialakított zegzugos 
földszint sem oktatás céljára, sem 
pedig az itt elhelyezett Nevelési Ta

nácsadó működéséhez nem felel 
meg igazán.

A háborús károk helyreállítása, az 
épület funkcióváltozásai, állagromlá
sa az elmúlt évtizedek alatt több fel
újítást, átalakítást igényeltek.

Ezek a munkák általában kompro- 
missziumos megoldások voltak, így 
nem tekinthetők teljes értékűeknek. 
(A földszint falai a mai napig vizesed
nek!).

Jól átgondolt, átfogóbb jellegű re
konstrukcióval, esetleg a tetőtér ki
használásával, ebből adódóan a 
tetőforma megváltoztatásával város
képi szempontból értékes épület len
ne nyerhető.

Pataki László

A város csatornázatlan területeinek el
látására tervezési pályázatot hirdetett a 
Polgármesteri Hivatal. Az ajánlatok elbí
rálása megtörtént, a munkát a Dél-Du
nántúli Vízgazdálkodási Társulatok 
Egyesülete (Kaposvár) nyerte el. A vízjogi 
engedélyes tervek 1993. január 31-re ké
szülnek el. • • •

A köztisztaságról szóló rendeletünk 
alapján az Ingatlanok előtti járdasza
kasz hó és síkosságmentesítése a tu
lajdonos, Illetve bérlő feladata. A téli 
körülmények közötti biztonságos gya
logosközlekedés érdekében kérjük a 
tisztelt lakosságot, hogy a munkát a 
reggeli órákban szíveskedjenek elvé
gezni.

Városgazdálkodási In tézmény

k temető-kápolna környék rendezésé
nek műszaki- tervezési munkáit Balogh 
Sándor tervező a közjónak felajánlva vé
gezte illetve készítette.

(--------- '-----------------------------------------------\
Meghívó!

A Nagyatádi Városi Sportegyesület 
1992. november 28-án, szombaton 19 órakor

SPORTBÁLT
rendez a 2. sz. Általános Iskolában.

Belépőjegy ára: 200 — Ft, amely a vacsorát is tartalmazza.

Mindenkit szeretettel vár a VSE vezetősége és a sportolók!

\>

Lomtalanítás!
November 26, 27 és 30-án, vala

mint december 1 -én lomtalanítási ak
ciót szervezünk a város területén. 
Kérjük a lakosságot: a megjelölt na
pokon a felesleges hulladékot készít
sék ki házaik elé.

Köszönjük:
Városgazdálkodási Intézmény

• * •

A megszépült 60 éves evangélikus 
templom környezetének rendezésé
ből a városi tűzoltók is kivették részü
ket. Az értékesíthető fa árát 
laktanyájuk szépítésére fordítják.

* * *
A Babay iskola tanulói négy arra 

rászoruló, idős embernek segítenek 
önzetlenül, folyamatosan a házkörüli 
teendők ellátásában.

Karbuczky József 
(1864—1936)

Karbuczky József Gyöngyösön 
született, asztalosipart Nagyatádon 
tanult, s még a Céhben szabadult fel. 
1908-tól helyben önálló mester volt. 
Tevékeny emberként tartották szá
mon az akkori községben, Nagyatá
don. A kisbirtokos osztály érdekeit 
képviselő Gazdakör elnöke, az Egy
ségpárt alelnöke, majd választási al- 
elnök is volt, valamint római katolikus 
egyházatya. 1889-ben alakult meg 
az Önkéntes Tűzoltóegyesület.

A testületnek 43 évig volt alpa- 
rancsnoka. Szolgálati éremmel is ki
tüntették. Az első világháború alatt 
közellátási biztos volt és a járás köz
élelmezését vezette. Nagyatádnak 
20 éven át volt önzetlen községi bí
rója.

Foto: Durgó Tibor

Babay József név szerint is meg
emlékezik róla regényeiben, mert 
népszerű ember volt, ám megbecsü
lés nemcsak az élőknek jár, hanem 
a holtaknak is.

A mai nemzedék keveset vagy 
nem eleget tud a neves elődökről, 
Nagyatád múltjáról. A ma élőknek 
kötelességük az emlékeztetés! A te
mető egy sírkövén megtalálható 
Vodicsek János és családja neve 
mellett Karbuczky Józsefé is.

A sír sajnos gondozatlan és ve
szély fenyegeti: a feledés veszélye. 
Pedig végtisztességet adni, az utó
dok kötelessége.

S ez ha kései is, még mindig nem 
késő!

így lesz helye a gyertyának, virág
nak a jeles emberek sírján, közös 
összefogással.

Győré Béláné Sípos Ilona

Akarjuk-e az ünnepeket?
(Folytatás az 1 -es oldalról)

A demokráciának és a hazasze
retetre nevelésnek is szüksége 
van az ünnepekre, merőben más 
célból, mint a diktatúrának. A 
szabadság igazi megélése a má
sik emberrel való közös lét zavar
talan öröme. A bezárkózás, az 
önmagunkba fordulás árt a sza
badságnak, árt a demokráciá
nak, mert szétszabdalja a 
közösséget és így sokkal nehe
zebben érvényesíthető a társa
dalom érdeke, s az egyéb érdeke 
is nehezebben jelenik meg. A fel
növekvő új nemzedékek a kö
zösséghez való tartozást ennek 
kialakult szokásai (rítusai) szerint 
tanulják meg, ennek elvárásai
hoz kell alkalmazkodniuk, ha 
nem akarnak konfliktus-helyzet
be kerülni.
A ki nem alakult szokások nehe
zítik ezt az adaptációt, több lesz 
a közösség érdekeit meg nem 
értő, azt semmibe vevő fiatal. Eh
hez a körhöz tartozik az ünnepek 
problémája is. Az új társadalmi 
rendszerek új ünneprendeket 
hoznak létre, egyeseket elhagy
va, egyeseket megtartva, de át
hangsúlyozva és ismét másokat 
az új hangsúlyok szerint hozva 
létre. Ezt újra kell tanulni a felnőtt 
társadalomnak is és e szerint kell 
nevelni ifjúságunkat. Ezért na
gyon fontos, hogy az ifjúság 
együtt ünnepeljen a felnőttekkel. 

Az elmúlt évtizedekben rendkívül 
lecsökkent az ünnepnapok értéke. A 
folyamatos hajszolt munka vált álta
lánossá. Ennek pszichés kártevése 
már régen nagyon jól érzékelhető. 
Nagyon fontossá vált tehát napjaink
ra, hogy az ünnepnapok értékét, te
kintélyét pusztán élettani okokból 
helyreállítsuk. De még fontosabb, a 
társadalom, a közösség, a nemzet 
szempontjából. Az ünnepeken való 
részvétellel nyilvánítja ki a társa

dalmi csoport a közös értékrendbe 
vetett hitét.

A NEMZETI ÜNNEPEK MÉLTÓ 
MEGÜNNEPLÉSÉVEL nyilvánítja ki 
a nemzethez tartozását és a közös 
ünnepléssel a kisebb közösség erő
síti az összetartozás érzését tagjai
ban. A közös hagyomány így válik 
mindenki sajátjává.

Arra kell nevelni gyermekeinket, 
hogy továbbvigyék a közös ünnep
lés örömét, megtanulva tőlünk, el
ődeiktől ennek módját. Ezért tartom 
nagyon fontosnak, hogy a város ün
nepein vagy az általa szervezett ál
lami ünnepeken minél nagyobb 
számban jelenjenek meg a város 
polgárai, így is jelezve, hogy egy kö
zösség tagjai vagyunk.

A város ezirányú próbálkozásai
nak eredményessége, sajnos, félol
dalasra sikerült. Nem az ünnepek 
megrendezésével van a baj, hanem 
az azokon való részvétellel. Nincs 
gazdasági előrelépés, nemzeti önér
zet, erkölcsi tartás nélkül és ezekhez 
kell többek között az ünnepek meg
tartása.

Gara István 
képviselő

Mikulás bácsi 
jó krampuszával 
házhoz megy!

Meghitt családi körben várhatják ebben az évben 
is a Mikulást, aki egyedi igény szerinti szöveggel 
beszélget el kisgyermekével.

Jelentkezés:

\________

Városi Önkormányzat 
Családi Iroda
Baross G. u. 9. Tel.: 52-666

Életet az éveknek!
A napfényes október első napján kö- 

szüntörtük az Idősek Világnapján váro
sunk mintegy négyszáz időskorú 
polgárát. Megható, könnyes szemmel 
vették át a nekik szánt szegfűt, amelyet 
tiszteletünk s megbecsülésünk jeléül ad
tunk át. Az ünnepség alaphangulatát 
Dr. Vargáné Zag Ágota által vezényelt 
Bárdos Lajos iskola kórusa adta meg, 
amikor színvonalas bemutatója után, 
együtt éneklésre ösztönözte a négyszáz 
időskorú ünnepeltet. Zengett a Művelő
dési Ház színhzterme a somogyi dalok 
megszólaltatásával.

Varga Vince városunk polgármestere 
köszöntötte a megfáradt, de mégis csillo
gó szemű, bizakodó időseket. Köszöntő 
szavaiból mindenki érezhette: a lehető
séghez képest minden segítséget megad 
a város, hogy a rászoruló idős polgárai
nak biztosítsa a szerény megélhetést.

A műsorban fellépők sikerét a vastaps 
igazolta, ezzel is megköszönve e kelle
mes délutánt.

A világnapi rendezvényen a város égé 
sze köszöntötte idős polgárait, de fontos 
tudnunk és tudatosítanunk, hogy ez a 
korosztály folyamatos gondoskodást, tö
rődést igényel!

Az idős emberek iránti figyelmességből 
a fiataloknak, a családoknak, s nem kü
lönben a szociális ellátás területén dolgo
zóknak példát kell mutatniuk

„Ahol az ember szereti a másikat, ott 
szabad és boldog lesz az élet".

Simonovics Józsefné
a Gondozási Központ vezetője
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Országos kiállítás városunkban
Vannak dolgok, amelyeket le kell írni, s 

ha az olvasó veszi a fáradságot és elol
vassa az írást, képet nyer róluk. Vannak 
amelyeket látni kell ahhoz, hogy képet 
kapjunk a dolgokról. Ezek közé tartozik a 
3. Országos Faszobrászati Kiállítás, 
amely október 16-án nyílt a nagyatádi 
művelődési házban. A kiállítás megnyitó
ján Sümegi György művészettörténész, a 
Művelődési és Közoktatási Minisztérium

Foto: Gáspár Boldizsár

A Bárdos Lajos Általános Iskola Nagy 
és Kis Fürjecske tánccsoportja és kísérő 
zenekara október 22-25 között Nagyatád 
olasz testvérvárosába San-Vitoba uta
zott, a Gioia tánccsoport meghívására

A négy nap alatt két nagysikerű fellépé
sünk volt A mi forradalmunk évfordulója, 
náluk a „Fehér kenyér" napja , amely az 
őszi betakarítás végét jelző örömünnep 
Magyar néptáncestunk nemcsak az olasz 
tánccsoport és zenekaruk tagjait, a szü
lőket vonzotta, hanem a városka érdek
lődő közönséget is.

Frissiben megalakult zenekarunkkal 
megmutathattuk, mit tudunk! A pattogós, 
tüzes ritmusú táncok és népdalok fokoz
ták az est hangulatát Utolsó műsorszá- 
munk előtt San-Vito polgármestere 
méltatta a folklór eseményt, azt hogy népi 
hagyományaink megőrzésére és továb- 
adására milyen nagy szükségünk van. 
Elmondta, hogy ez a találkozás jó alka
lom mindkét város kapcsolatteremtésé
hez, és ismerkedési pont az 
olasz magyar népművészet világához. 
Műsorunk végén a lelkes közönség pol
gármesterével az élen is bekapcsolódott 
a somogyi „cifrába"

Második szereplésünk a városi műve
lődési ház gyönyörű színpadához kötő
dik. A dél Capolnogo-i általános iskola 
tanulói és kísérő pedagógusai kíváncsian 
várták műsorunkat.

Gyermektáncaink tetszettek az ifjú kö
zönségnek, amelyet vastapssal jutalmaz - 
tak! Az olasz iskola igazgatónője 
köszönetét mondott a változatos, pergő 
ritmusú bemutatóért Műsorunk végén az 
olasz és magyar gyerekek kígyózva tán
colta körbe a színpadot és a nézőteret. A 
színes kavalkádban gyönyörűen mutat
tak egyszerű, de ízléses ruháink, amelyet 
a gyerekek szülei ropogósra keményítet
tek. Felemelő, büszke érzés töltött el ben
nünket.

A Rinya és fürdőhelyei
(Folytatás az előző számunkból)
Emlékszem, mi kisgyerekek gyakran 

mentünk a nagyobbak fürdőhelyeire néz
ni, hogy ők hogyan ugrálnak fejest a mély 
vízbe, — úsznak a víz alatt. Nekünk akkor 
még ezek nagy tetteknek számítottak.

A háború után még néhány generáció 
felnőtt a Rinya üdítő vízében fürödve. Az
tán a kézimunka Cérnagyár festékes, lú
gos vízét egyenesen a Rinyába vezetve, 
tönkretették a patak vízét. Holttá vált a 
Rinya, a rajta átívelő vasúti hídtól talán 
Bakházáig, talán még messzebbre is1

Régen a szennyes víz a patak előtt 
leülepedve, megtisztulva jutott csak a me
derbe. A víz fürdésre alkalmatlan lett El
pusztult élővilága, a halak, rákok, a 
vízinövények, még a vízitök üdezöld leve
lei is elsárgultak. De csapadékos időben 
vagy hirtelen hóolvadáskor még ki-ki lé
pett medréből, lúgos vizével károsítva a 
bovicai rétek minőségét

Az 1960 as évek derekán ismét szabá
lyozták a medret A parti fákat, bokrokat 
kivágták, a medret tisztították, szabad utat 
engedve a víz folyásának. Azóta a Rinya 

Képzőművészeti Főosztályának vezetője 
többek között a következőket mondta:

,,A szobrászat él, s a — már megint! — 
különösen nehéz átmenet ellenére élni 
akar Nagyatád az egyik éltetője, befoga
dója, publikációs fóruma, műhelye és po
rondja Pécs, Sopron és Nyíregyháza 
mellet."

Ha a Kedves Olvasó november 29-ig 
ellátogat a művelődési házba, az ott kiál
lított 80 kisplasztikát látva képet alkothat 
jelenkori magyar szobrászatunk jelentős 
részéről Azért nem írom, hogy egészről, 
mert ez a tárlat a fát új életre keltő alkotó
művészek munkáját reprezentálja.

Az első országos faszobrászati kiállí
tásnak a nagyatádi nemzetközi alkotóte
lep tíz éves jubileumakor adtunk helyet 
városunkban, 1985-ben Öröm számunk
ra. hogy a szobrászok érdeklődése egyre 
nagyobb e bemutatkozási lehetőség 
iránt Szándékunk az, hogy kétévenként 
helyszíne legyen Nagyatád ennek az or
szágos kiállításnak. Ehhez termé
szetesen a mostanihoz hasonlóan 
támogatók segítségét kell kérnünk és 
kapnunk! Most a Művelődési és Közokta
tási Minisztériumot, Somogy megye 
Közgyűlését, Nagyatád város önkor
mányzatát és a Masterfil nagyatádi Cér
nagyárát illeti köszönet nélkülük nem jött 
volna létre ez a kiállítás.

Ritkán adódik arra lehetőség, hogy 
helyben ilyen teljes élményben részesül
jön a képzőművészet valamely ága iránt 
érdeklődő, mint most november végéig,

A családi vendéglátásra izgatottan ké
szülődtünk. Szimpátia, kedves mosoly 
döntötte el, ki hova kerül, melyik olasz 
családban ebédelhet Jó alkalom volt ar
ra. hogy a nagyatádi és a san-vitoi 
gyermekkapcsolat elkezdődjön. Vendég-

San- Vitoban
táncoltak a
Fürjecskék

látóink ügyes szervezésének köszönhe
tően a szoros programokat és a táncpró
bák fáradságát sikerült feloldani a város 
és környéke nevezetességeinek bemuta
tásával. Szemtanúi lehettünk a Stefanel

Ami a tudósításból kimaradt

Ének az esőben...” (két napon át)> J

A reanai és pordenonei szereplés ve
gyeskarunk minden tagjának szinte kivé
tel nélkül hatalmas sikerélményt hozott 
Reana városával és a Coro dél Rojane 
kórussal alakuló kapcsolat hagyomány
teremtő lépései az első olaszországi ven
dégszerepléssel folytatódtak.

Még fel-fetvillan Udine képe, ahol a kó
rus figyelmét már megosztotta az eső a 
és fesztiválra való felkészülés: a hangju
kat féltőn szótalanul esernyőjüket ren
dezgetve kerülgették a járókelőket, 

nem lépett ki medréből, s úgy gondolom 
nem csak a bodvicai szakaszán

A nyolcvanas években a környezetvé
delem is felfigyelt a Rinya károsító ténye
zőire. A gyár is megelégelte a sok milliós 
bírság fizetését, ám ettől a víz minőség 
nem lett jobb! Talán néhány év elteltével 
ismét tisztább lesz a Rinya vize minálunk 
is. Talán egyszer megtelepszik élővilága 
s még fürödni is lehet majd benne.

Vajon a Rinya-menti vadvirágos rétek 
pompáznak-e még üde szépségükben? 
Kergetnek e fiatalok ifjú hévvel tarka pil
langókat szerelmesük kedvéért? Vagy 
az elhanyagolt, ma csak sást, nádat ter
mő. néhol égerrel beültetett területek 
örökre elzárják a napfényes víztükröt az 
emberek szeme elől?!

Az idők változnak, a természet is for
málja környezetét, az emberi kéz, a tech
nika nagy tettekre képes. De a szépet, a 
jót meg kellene őrizni, vissza kellene hoz
ni. Ha másként nem, hát ilyen kis emléke
zés formájában

Horváth Ferenc 
Bodvica

Foto: Durgó Tibor

itt Nagyatádon. Sokan megnézték már a 
szobrokat A város iskoláiból jónéhány 
osztály töltötte itt a rajz- vagy osztályfő
nöki órát szaktanára kíséretében Szí
vesen biztosítunk tárlatvezetést a 
csoportoknak a továbbiakban is

A tárlat szobrainak művészeti, szellemi 
értéke valamennyiünket gazdagít.

Merész Emese

textilgyárban a legújabb divat szerint ké
szült pulóverek gyártási folyamatának. 
Láttunk egy számítástechnikai háttérrel 
jól működő farmergazdaságot A mező
gazdasági múzeumban látott tárgyakat 
össze tudtuk hasonlítani a mi termelési 
eszközeinkkel.

Kis küldöttségünk több tagja először 
csodálhatta meg a tengert a Caorléban 
tett kiránduláson. Felemelő érzés volt 
részt vennünk az esti misén a Madonna 
Di Rosa templomban. Meghatódtunk, 
amikor a szertartás végén, csoportunkat 
név szennt említve megáldotta az atya.

Köszönetét mondunk a San-Vito-i 
tánccsoportnak és annak vezetőjének 
Alesio Morettonak és Annamária Morot- 
tonak a meghívásáért, a programok szer
vezéséért, a kedves vendéglátásért, s 
mindazoknak itthon, akik lehetővé tették 
kiutazásukat.

E nagyszerű napok köteleznek ben
nünket 1993 tavaszán visszavárjuk az 
olasz Gioia gyermektánccsoportot Előre 
is köszönjük Nagyatád polgárainak a tá
mogatást.

Mayer Károlyné 
a csoport vezetője

mások a fontosnak tartott épületek körvo
nalait figyelgették. Az alig 2 méter széles 
Sotomonte utca egy pillanatra a közép
kort idézte, amikor a csoport elhaladt mel
lette, hogy legalább egy eredeti 
longobárd templom esküvői előkészüle
teit megnézze.

Egy újabb bizonyítás, egy újabb siker 
már a jövőre történő erőgyűjtés igazi for
rása a fesztivál. Legyen mit otthon átadni, 
értékként megőrizni.

Hazafelé egy rövid számvetést is kész í- 
tettünk a buszon, megszólalt néhány 
hang is a kórusból:

Formájának csúcsát produkálta az 
együttes. Szakmailag nagy utat tettek 
meg ezalatt a két és fél év alatt. A kórus 
összetételéből adódóan még továbbfej
lődésre is képes, és ezt akarják is. A turné 
során 21 művet énekeltünk el nagyon jó 
színvonalon. Úgy érzem méltóképpen 
képviseltük Somogy megyét — mondta 
Pauker Zoltán karnagy.

Az együttes dingense terveik között két 
célt jelölt meg. Rövid távon jól felkészülni 
az idei karácsonyi hangversenyre, a tá
volabbi elképzelései között szerepel egy 
jótékonysági koncert megszervezése, 
amelynek bevételét a nagyatádi katolikus 
templom orgonájának most folyó felújítá
sára ajánlják fel Ha az együttes fejlődése 
ilyen töretlen marad, akkor minősítésre is 
jelentkeznek.

Végezetül a helyszínen járt tudósító is 
megerősítheti, hogy egy jól szervezett 
fesztivál részesei voltak azok a kórusok, 
akik 17-e ebben az évben eljutottak az 
Alpok-Adria Találkozóra. A hang és zene 
immár 15. alkalommal bizonyította, hogy 
mindig lehet közös nyelvet beszélni és 
nagyszerűt cselekedni.

Minden ami szép és nemes, az most 
Itália volt.

Németh István

sporthírek)
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— A 2. sz. Általános Iskola serdülő fiú 
kézilabda csapata kiválóan szerepelt a 
Csurgón megrendezett Köztársasági Ku
pa kézilabda tornán. A Boros Bálint által 
irányított csapat négy éves munkája érett 
be, amely az első helyezést eredményez
te. Játéktudásával olyan jó adottságokkal 
és hagyományokkal bíró iskolák csapatait 
utasította maga mögé mint Csurgó, Ber- 
zence és Nagykanizsa.

— A Somogy megyei Labdarúgó Szö
vetség szervezésében került lebonyolí
tásra az „Avar Kupa" 7—8. osztályos 
labdarúgók részére. Dél-Somogy csapa
tai közül a tavaszi mérkőzésekről Nagya
tád serdülő csapata vívta ki a továbbjutás 
jogát. Vékony Tamás csapata itt a negye
dik helyen végzett.

— „Bárdos Kupa" néven férfi kispá
lyás labdarúgó tornát rendezett a Bárdos 
Lajos Iskola Diáksportköre. A benevezett 
9 csapat 3 csoportban küzdött a tovább
jutásért. Az iskola által felajánlott vándor
kupát a Korvin köz csapata érdemelte ki, 
amelynek egy évig védője lesz Második a 
Flamingó, harmadik a 2. sz. iskola csapa
ta

— Kegyeleti emlékfutással emléke
zett meg a Babay iskola október 23-ról. 
288 tanuló és 70 szülő és pedagógus 
futotta végig az 1.956 m-es távot.

— Október 7-ie óta új vezetőedző irá
nyítja a VSE judó szakosztályának mun
káját. Orsó László személyében „régi" — 
új edzőt köszöntöttek a sport
egyesületben. Segítője Harcos Zoltán. 
Bukovics János elfoglatsága miatt tovább 
nem tudta vállalni a vezetőedzői feladato
kat. Eddigi áldozatos munkájáért a Sport
egyesület köszönetét fejezte ki.

— A Városi Sportegyesület judó 
szakosztályának ifjú versenyzői kiemel
kedő sikereket értek el az elmúlt hetek
ben A Rém-i sportkör által rendezett 
„Valter József" emlékversenyen — há
rom versenyző kivételével — valamen
nyien dobogós helyezést vívtak ki.

Eredmények:
Leányok: gyermek „B"
26 kg Balogh Mónika I.
Fiúk: gyermek „A"
49 kg Balogh Norbert III. 
gyermek „B"
41 kg. Ander Tamás I.
1983- ban született gyermek
32 kg. Kálmán Ottó III.
29 kg Kercza László I.
29 kg. Szabó Roland III.
29 kg. Del Fabro Zsolt III.
26 kg. Búvári Ottó I.
26 kg Németh Gábor II.
1984- ben született gyermek:
29 kg Szalai Ferenc III.

Bernadett válogatott kerettag
Nagyatádi kislány az olimpiára készülők között

Nagyatádon évtizedes hagyományai 
vannak a cselgáncs sportágnak. S hogy 
az utóbbi hónapokban újra, s egyre töb
bet hallatnak magukról, jelentős szerepe 
van, hogy újjá alakult a sportegyesület 
judó szakodsztályának vezetősége, 
amely megszabta a jövő feladatait. Elvár
ják a fiatal sportolóktól a rendszeres 
edzést és a versenyeken való tisztessé
ges helytállást. Az utóbbi hónapok ered
ményei azt bizonyítják, hogy ennek 
maximálisan megfeleltek.

Sőt egy fiatal, törékeny kislány, Domon
kos Bernadett jóvoltából. — tehetségé
nek és szorgalmának köszönhetően — a 
Nagyatádi VSE az országosan jegyzett 
sportegyesületek közé lépett elő.

Bernadett 10 éves volt, amikor beválo
gatták az akkor induló tehetséggondozó 
központba, amely a Babay iskolában mű
ködött. Tamás Lajos irányításával sajátí
totta el — több társával együtt — az 
atlétika alapjait. Hatodik osztályos korára

Rendelés: Hétfő, szerda, péntek 15—17 óráig.

Dr. Papp Annamária
szemész főorvos

magánorvosi rendelését megkezdte 
november 16-tól a SOLÁR Szállóban. 
Computeres szemvizsgálat.

A tehetséges judós Domokos Berna
dett az ifjúsági korcsoportban az ifi II. 
Országos Bajnokságon első helyezést 
harcolt ki. Az Európai Olimpiai Remény
ségek Tornáján Esztegomban — már vá
logatottként — 40 kg-os sújesoportjában 
kiváló teljesítménnyel harmadik helyen 
végzett.

— Az őszi sportnapok keretében 
meghirdetett kerékpáros tömegverse
nyen 65-en rajtoltak a szakmunkáskép
zőtől. A legifjabb korosztályban 11-en 
bátorkodtak elindulni a 10 km-es távon. A 
felsőtagozatosok táborából 38 merész 
fiatal kerekezte végig a 20 km-es útsza
kaszt. A középiskolásokat heten, míg a 
felnőtt korosztályt kilencen képviselték a 
versenyen.

Helyezések:
6—10 éves fiúk:
1. Bácsai Gábor Babay Ált. Isk.
6—10 éves leányok:
1. Göncz Diána Kutas Ált. Isk.
11—14 éves fiúk:
1. Berecz Tamás 2. sz Ált. Isk.
11—14 éves leányok:
1. Frank Henrietta Tarany Ált Isk.
15—18 éves fiúk:
1. Soós Olivér Gimnázium
Nők 40 km: 1. Szőlősi Anikó
10 km: 1. Dr. Bakács Tiborné
Férfi 40 km: 1. Töreki István

— Régi dédelgetett vágya a motoro
soknak, hogy klubot alakítsanak, amely
ben kis, krosz, vagy akár túramotoros 
szakosztályt hozzanak létre. Most, hogy 
az üzemanyag árak tovább nőnek, újból 
„divat" lesz a motorozás. Itt a kis, a nagy: 
motor, de még a veterán járművek is szó
ba jöhetnek. A klubtagságnak azonban 
nem feltétele, hogy valakinek motorbicik
lije legyen. Mint Varga Jánostól megtud
tuk: a Művelődési Ház ad otthont az — 
úgy tűnik — aktív, jól szervezhető moto
rosoknak.

Felhívás!
A Somogy megyei Röplabda Szövet

ség játékvezetői tanfolyamot szervez, 
melyre Írásban vagy személyesen no
vember 20-ig lehet jelentkezni. Cím: Ka
posvári Sportiskola (Burcsa Tibor 
Kaposvár, Németh I. fasor 7.)

Jelentkezhet, aki a 16. életévét betöltöt
te és 45 évesnél nem idősebb és kedvet 
érez e tevékenységhez.

Tanfolyam díj: 300.— Ft.
F. L-né.

Sportműsor:
November 21. 9 óra Őszi gyalogtúra 

Indulás: a 2. sz. Általános Iskálától.
December 5. 9 óra „Mikulás Kupa" 

egyéni asztalitenisz-verseny (serdülő, ifj., 
felnőtt) Babay iskola.

sportosztályba került, ahol Szakályné út
mutatásai alapján a kézilabdázás rejtel
meit is megismerhette, miközben egy 
újabb sportág fortélyait is ízlelgethette a 
városi sportegyesületben Öccse után, 
Bernadett is elkezdett judózni, és ott is 
„ragadt" a szőnyegen.

Harcos Zoltán edző irányításával azóta 
korcsoportjában komoly sikereket ért el a 
legrangosabb országos versenyeken is. 
Idén tavasszal a Magyar Judó Szövetség 
beválogatta az olimpiai kerettagok közé, 
s mint válogatott sportoló együtt edzett az 
olimpiára készülő csapat tagjaival.

Az iparművészeti szakközépiskolát 
végző kislány divattervező szeretne len
ni. Tanulmányai mellett azonban tovább
ra is folytatja a versenyzést, Nagyatád 
színeit képviselve.

Mindkét területen sok sikert, kimagasló 
eredményeket kívánunk. Hisszük: sokat 
hallunk még róla.

Fekete Lajosné

A



ÖNKORMÁNYZATI HlRADÓ NAGYATÁD ÖNKORMÁNYZATI HlRADÓ NAGYATÁD ÖNKORMÁNYZATI HlRADÓ NAGYATÁD ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ NAGYATÁD 1992. NOVEMBER

Tájékoztató a képviselő-testület Földügyek

A testület októberi ülésén 14 napirendet 
tárgyalt. A lejárt határidejű határozatokról 
szóló jelentések körében foglalkozott a 
Széchenyi-tér 13. számú ingatlan (föld
szinten gyermekkönyvtár, fölötte laká
sok) mögötti kertterület ideiglenes 
hasznosításával.

testület tudomásul vette, hogy a 
lakások bérlői közül ketten az in
gatlanhoz tartozó földet kertként 

művelik, míg a műveletlen területre a Már
tírok utcai határon két ingatlantulajdonos 
bérleti szerződést kötött.

Tárgyalta a testület a Dózsa György 
utcai — volt bölcsőde helyén működő — 
átmeneti szállás szociális otthonná törté
nő átminősíthetősége vizsgálatáról szóló 
jelentést A lefolytatott szakhatósági és 
Népjóléti Minisztériumi egyeztetés után 
— miután a legkisebb létszámú szociális 
otthonnak 30 személy elhezésére kell al
kalmasnak lenni — tisztázódott az átme
neti szállást szociális otthonná nem lehet 
átminősíteni.

Foglalkoztak a képviselők a gyógyfür
dőben lévő büfé üzemeltetésével. Az e 
tárgyban adott jelentést elfogadták, mi
szerint az folyamatosan üzemelni fog a 
jövőben.

A képviselő-testület két ülése közti idő
szakban végzett tisztségviselői és hivatali 
tevékenységről szóló beszámoló kereté
ben a képviselők tájékoztatást kaptak az 
október 7-én a kórházba, annak társulá
sos működtetése érdekében összehívott 
egyeztető megbeszélésről. Az itt elhang
zottak alapján azt lehet feltételezni, hogy 
a kórház működési területén lévő telepü
lések, Önkormányzatok egy pontosan 
előre nem látható nagyságú pénzügyi ter
het felvállaló társulásos kórház működte
tést nem kívánják felvállalni. Ezt követően 
a testület képviselői interpellációkkal és 
kérdésekkel foglalkozott.

Két képviselő, Gara István és Dr. Jak- 
lovics Ferenc interpellált, illetve tett beje
lentést. Az egyik a Jókai u Árpád u felöli 
bejáratának és a Mező utca forgalmi 
rendjére vonatkozott. A másik interpellá
ció a kórház lakásügyeivel és szervezeti, 
működési átalakításával kapcsolatos kér
déseket vetett fel.

Kovács Géza képviselő írásban nyújtott 
be testületi elismerésekre vonatkozó ja
vaslatokat. A testület a Jókai Mór és a 
Mező utcai forgalmi rend felülvizsgálatára 
vizsgálatok elvégzésére utasította a VFG 
Irodát; a kórházi ügyben előterjesztett in
terpellációra a testületi ülésen adott vála

ön bizonyára tudja, hogy intézetünk évek 
óta vállalkozói tevékenységet folytat

kőműves és 
festő

szakmákban.
Ezt a tevékenységünket az alábbiakkal bővítjük ki: 

Vállalatoknak, váll. afeókmk. magánszemélyeknek egyedi 
ipiaixa: szerint, vállalkozóknak, rn6gté±e:iben - 

igények szerint - kis és nagy tété
lakatos és 
forgácsolt alkatrészek

különféle tengelyek 
menetes orsók, 
csavaros alátétek 
c savaranyák, 
élezési munkák

(háztartási berendezések is!)
egyedi gépalkatrészek

forgácsoló

ülés)

előállítását

inkák.
(esztergálás, marás, sik- és pa_ 
vagyonvédelmi rácsok

kedvező áron
vállaljuk.
Épületek, lakások teljes vi 1 lanyszerelési, üvegezési , 
valamint asztalos munkálatait is elvégezzük.

Forduljon hozzánk bizalommal!
Várjuk megrendeléseiket!
Telefon: 52-623
Ügyintéző: Vojkovics István gyakorlati okt.vezető

(minta alapján is)

október 20-ai üléséről
szokat elfogadta, Kovács Géza javaslatát 
vizsgálatra kiadta az önkormányzati bi
zottságoknak.

A testület 2/1992. (1.21.) számú rende
letével — erről e lap hasábjain már tájé
koztatást adtunk — Nagyatád Város 
díszpolgára címet alapított Most első íz
ben került sor a városi díszpolgári cím 
adományozására.

A testület a város első díszpolgári címét 
néhai Dr. Kóczián Géza nagyatádi 
gyógyszertárvezetőnek adományozta 
Dr. Kóczián Géza egész élete Nagyatád
hoz kötődött Nagyatádért élt és dolgo
zott, életműve városunk hírnevét 
öregbítette, tudományos munkásságával 
városunknak sok tisztelőt és barátot szer
zett. A díszpolgári kitüntető címet az el
hunyt özvegye Dr. Kóczián Gézáné és 
gyermeke részére az október 23-ai meg
emlékezésen tartott városi ünnepségen 
ünnepélyes keretek között a város pol
gármestere adta át

Ezután meghallgatta a városi zeneisko
la helyzetéről és működéséről szóló be
számolót. Az iskola helyzetével, 
működésével önálló napirend keretében 
régen foglalkoztak. (1985-ben) Az iskola 
igazgatója átfogóan bemutatta tevékeny
ségüket, gondjaikat és szólt eredménye
ikről is.

K
érdésként vetődött fel az általá
nos iskolai, középiskolai ének
zene oktatást és a zeneiskolai 
tevékenységet össze lehet-e valamilyen 

közös intézmény formában kapcsolni?
Az iskola igazgatója a jelentősen — 

főként a hangszeroktatás okán — eltérő 
oktatási anyag miatt erre nem lát lehető
séget A 171 hangszerből 64 használha
tatlan A testület egyhangú szavazással a 
tájékoztatót elfogadta, és köszönetét fe
jezte ki a zeneiskola tantestületének és 
igazgatójának eddig végzett munkájáért

A beszámolót követően önálló önkor
mányzati egészségügyi intézmény alapí
tásának javaslata került a testület elé A 
képviselők szeptember 1-jei ülésükön 
döntöttek arról, hogy a kórház-rendelőin
tézettől gazdaságilag és szervezetileg is 
le kell választani a város egészségügyi 
alapellátását. A szeptember 1-i ülésen 
hozott döntés végrehajtásaként került az 
intézmény alapító okirata a testület elé.

Tárgyalása során számos képviselői 
észrevétel, indítvány hangzott el, amely 
arra vonatkozott, hogy önálló intézmény 
alapítására szükség van-e egyáltalán 
Néhányan megfogalmazták, hogy ha az 

egészségügyi alapellátás reformja, a pri
vatizáció a magánorvoslás irányában ha
lad. akkor az önkormányzat kérdezze 
meg a jelenleg dolgozó háziorvosokat, 
hogy kik akarnak önállóan — termé
szetesen területi ellátási kötelezettséggel 
— dolgozni.

Feleslegesnek ítélték gazdasági szer
vezet létrehozását akkor, ha a jelenlegi 
háziorvosok magánorvosként fognak te
vékenykedni. Felvetődött az is, hogy a 
munkákat gazdasági, pénzügyi, beszer
zési munkajogi ügyeket, lássa el a polgár
mesteri hivatal.

A vita és az elhangzott javaslatokra 
adott válaszok során megfogalmazódott, 
hogy az intézmény alapítása esetén se- 
milyen társadalombiztosítási forrás admi- 
nisztratív többlet feladatra — az 
alapellátástól elvéve nem lesz A város az 
intézmény alapítással — miután az 
egyészségügyi alapellátás biztosítása kö
telező önkormányzati feladat visszaáll a 
kórházi integráció létrehozását megelőző 
rendszerre.

Akkor a város egészség ügyi alapellátá
sát a városi tanács egészségügyi osztá
lya szervezte az ehhez szüséges 
létszámmal Az integráció létrehozásakor 
a létszámok a „pénzzel együtt" átkerültek 
a kórházhoz

A felvetésekre adott válaszok során 
meg fogalmazódott az is, hogy hallomá
sokra, várható, de még el nem fogadott 
jogszabályokra működést alapítani nem 
lehet Elhangzott a vita során, hogy a 
magánorvosi működést nem az önkor
mányzatnak, hanem az arra vállalkozó 
orvosnak kell kezdeményezni Egyértel
műen bizonyítható az is, hogy nem új 
állások jönnek létre, hanem már meglévő 
állásokat csoportosítanak át A teljes vá 
rost egészségügyi alapellátásban jelen
leg 47-en dolgoznak

izénkét orvos (háziorvosok, 
üzemegészségügyi orvosok, is
kolaorvos, védőnők, asszizten- 

sek, kisegítő dolgozók, takarítónők és 
gépkocsivezető).

A vitában egy képviselő módosító ja
vaslatot terjesztett elő. Úgy ítélte meg, 
hogy az itézményalapítás kérdésében a 
testület akkor döntsön, ha tájékozódott 
arról, hogy hány háziorvos akar magán
orvosként háziorvoslást ellátni. A testület 
tagjai közül a módosító javaslatot hárman 
fogadták el. Az eredeti javaslat, az intéz
ményalapítás mellett 8 igen szavazattal 
és 3 ellenvélemény volt A szavazásnál 
hárman tartózkodtak, és így az első sza
vazás során döntés nem született A vitát 
tovább folytatta. Annak lezárása után a 
második szavazással 11 igen szavazattal 
(a döntés meghozatalához 10 egybe
hangzó igen szavazat szükséges) az in
tézményt megalapította.

így a városnak 1993. január 1-jétől az 
egészségügyi alapellátás gazdasági mű
ködtető szervezete Nagyatád Város Ön
kormányzata Egészségügyi Alapellátó 
Intézménye lesz. Tekintettel arra, hogy 
jogszabályváltozások valóban várhatók, 
a testület utasította a polgármesten hiva
talt, hogy az intézmény működéséről fél
év múlva számoljon be. Az 
intézmény-alapítási döntést követően a 
testület döntött az intézmény vezető állás 
pályázati kiírásáról és feltételeiről. Utasí
totta a polgármestert, hogy a pályázati 
eljárást folytassa le

A Népjóléti Minisztérium és a Társada 
lombiztosítási Főigazgatóság az év ele

Magánosok — Közületek figyelem!

A „VERKER” Kft. megkezdte az ,,APRÓD” kap
csolható polcos állványok forgalmazását többféle 
színben és méretben. Kiválóan alkalmas ipari 
nagyraktárak, kéziraktárak, üzleti tárolók, könyv
tárak, irattárak, lakások berendezésére és egyéb 
speciális célokra.

Megtekinthető és megrendelhető 
„VERKER” Kft. Nagyatád, Korányi u. 17.

jén, a város hatodik felnőtt háziorvosi ál
lás létesítése érdekében benyújtott pá
lyázatát kedvezően bírálta el. Az 
önkormányzat a pályázatát elfogadva le
hetőség nyílt 1992 december 1-től újabb 
háziorvos foglakoztatására A testület a 
hatodik körzeti háziorvosi állás betöltésé
re pályázatot írt ki.

A pályázat elbírálására, az orvos kine
vezésére várhatóan az 1992. november 
24-ei ülésén kerül sor. Ezzel egyidőben 
várhatóan a képviselő-testület módosítja 
a város felnőtt háziorvosi körzeteinek te 
rulett beosztását is.

tt hívom fel a figyelmét minden tisz
telt nagyatádi polgárnak arra, hogy 
aki betegbiztosítási kártyáját még 

nem adta le, ez év december 31 -ig feltét
lenül éljen háziorvos választási jogával és 
válasszon háziorvost!

Felnőtt háziorvosként a városban 7 or
vos (5 már működő, 1 üzemegészségü
gyi és a kinevezendő hatodik körzeti 
orvos is), valamint 3 gyermekorvos vá
lasztható

A testület novemberi ülése után a fel
nőtt körzeti háziorvosok körzeteinek be
osztásáról. a kinevezett új háziorvos 
személyéről, rendelőjének helyéről és cí
méről a tisztelt városlakókat hirdetmé
nyeken tájékoztatjuk.

Kérjük figyeljék a városi hirdetőtáblá
kat és a rendelőkben kifüggesztett pol
gármesteri hivatali hirdetményeket. Az 
egészségügyi alapellátás kérdéskör tár 
gyalását követően a testület elfogadta a 
volt Mike-ház, ma kommendáns hivatal 
önkormányzati használatába vagy tulaj
donba adása kérdésében a Honvédelmi 
Minisztériumnak írt önkormányzati felter
jesztést. Döntött a testület a Kapós Volán 
kezelésében lévő nagyatádi belterületi 
földek értékének véleményezéséről is A 
Szabadság utca 23. számú, a Kolozsvári 
u 1. szám alatti ingatlan értékét ala
csonynak tartotta, elfogadta a villamos 
trafó állomás (lábodi út) melletti terület 
értékét, (a terület 4 ha 196 m2, értéke 
5.627 eFt)

Felhívta a Volánt, hogy közölje az Ár
pád u 20 szám alatti ingatlan föld forgal
mi értékét. Jóváhagyta a testület a 
Somogy megyei Állategészségügyi Állo
mással kötött használatba adási szerző
dést Az önkormányzatok tulajdonáról 
szóló törvény szerint az állami feladatot 
ellátó szerveknek ingyenes használatot 
kell biztosítani az önkormányzati vagyon
ban. A használó a működtetés költségeit 
viseli.

D
öntöttek a képviselők arról is, 
hogy támogatják a lakosság 
magánerős kezdeményezésű 
szennyvízcsatorna építés; szándékát, 

ezért a tervezési és a geodéziai bemérési 
díjakat magára vállalja Segíteni kíván ab
ban is, hogy a magánerős kezdeménye
zésű szennyvízcsatorna társulások 
építőközösségei megalakítása után a 
munkák műszaki ellenőrzését elvégzi

A képviselő testület jóváhagyta, hogy a 
gimnázium a Paracelsus (városi kórház) 
alapítvány számára 180 ezer Ft-ot tá
mogatásként átutalhasson

Az ülés végén a képviselők aktuális, a 
következő ülés szervezésére, témájára 
vonatkozó kérdéseket beszéltek meg

Hoffmanné Dr. Németh Ildikó

Az október 19-én megtartott első 
földárverésen kárpótlási jegy fel
használásával Németh Jánosné, 
Győri Gyula, Nagy István, Boros Jó
zsef, Csernela Imre, ifj. Győri István, 
Szabó Lászlóné, Kovács Antalné, 
Pauza Károly, özv. Kocsis Sándorné 
és Radics Antalné, valamennyien na
gyatádi lakosok, kárpótlási jogosul
tak jutottak földhöz, amelyet saját 
maguk művelik.

Az árverésen nagy volt a bizonyta
lanság, a megjelentek töbsége nem 
rendelkezett kellő tájékozottsággal. 
Ezt igyekezett kellő tájékoztatással 
feloldani az árverést vezető, aki kér
désekre is körültekintő választ adott.

Javasoljuk: az árverésen kárpótlási 
jeggyel, kárpótlási határozattal és 
személyi igazolvánnyal jelenjenek 
meg, mert ezek hiányában kizárják 
magukat az árverési eljárásból. 
Szükséges, hogy a termőföldet vásá
rolni kívánók az árverést megelőzően 
a termőföld állapotáról, fekvéséről a 
helyszínen győződjenek meg. Ezzel 
elkerülhető, hogy másik földet tesz
nek vételi ajánlatot, mint amelyet 
szeretnének megvásárolni. E téve
dések utólagos tisztázása is nehe
zen igazítható ki. Ha azonos 
termőföldre több vásárlónak van igé
nye, az árverést megelőzően kösse
nek egyezséget, ezzel elkerülhetik 
az egymásra való licitálást.

Azok a kárpótlási jeggyel rendelke
zők, akik a következő földárverésen 
akarnak termőföldet vásárolni, igé
nyüket a Polgármesteri Hivatalnál 
bejelenthetik. A bejelentés nem köte
lező, de ezzel segíthetik a Földrende
ző Bizottság munkáját, mert a kapott 
információ alapján javaslatot tud ten
ni a Földhivatalhoz a műszaki mun
karészek elkészítésére, amelynek az 
az előnye, hogy az árverést követően 
gyorsabban kerülnek birtokba a meg ■ 
vásárolt földek.

Az igénylő a bejelentését szóban 
vagy írásban teheti meg, amelynek 
tartalmaznia kell: az igénylő melyik 
helyrajzi számú táblában, hány forint 
(aranykorona, terület) értékben kíván 
ingatlanhoz jutni.

A bejelentéseket a Polgármesteri 
Hivatal I. emelet 116 sz. irodájában 
Pintér Rezső irodavezető-helyettes 
fogadja.

A Földrendező Bizottság 1992. no
vember 9-én tartott ülésén javaslatot 
tett a város északi részén lévő termő
földek árverésen történő kijelölésére.

Földrendező Bizottság

A képviselőtestület 1992. 
november 24-I 

ülésének 
tervezett napirendjei:

— Beszámoló az önkormányzat 
háromnegyed-éves gazdálkodásá
ról

— Az 1993. évi költségvetési 
irányelvek.

— Beszámoló a városi közbiz
tonság megszilárdítása érdekében 
végzett tevékenységről.

— Beszámoló a Polgármesteri 
Hivatal munkájáról.

— Tájékoztató a helyi adóztatás 
tapasztalatairól.

— Javaslat a piac működésére.
— Felnőtt háziorvosi körzetek 

területi beosztásának megváltozta
tása, az új hatodik körzet háziorvosá
nak kinevezése.

Felelős síerkeaalő;
Dr. Horvíth Ferenc, Hubey Sándor ee 
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Falu Tamás:

Karácsonyi ének

Az a fenyő messze már
S ahol állt, már a ház sem ál- 
Az élet épít s rombol is, 
Dolgozik a csákány s halál.

Az aranyalma elgurult,
S elgurult az ezüstdió,
És most eljött a pillanat, 
Mikor rájuk gondolni jó.

Aranyalma, ezüstdió,
A messziből dalol nekem,
S egy rég kialudt gyertyaszál 
Kigyullad most a szívemen

Karácsony
’92

Durgó Tibor felvételei

Utassy József:

lesik ámuldozva hosszan: 
ki tündököl a jászolban?

Tetejében ezüst torony, 
hol maga az isten honol.

S virraszt ama csillag fénye 
immáron kétezer éve.

A fa alatt három király:
Gáspár, Menyhért meg Boldizsár

Karácsonyfa
Kis szobamoa varázsoiva 
áll egy fényes karácsonyfa

NAGYATÁD
ELSŐ DÍSZPOLGÁRA:

Dr. Kóczián Géza
(1942-1987)

Városunk első díszpolgára ötven 
éves lenne, és már öt éve halott! 
Éveinek száma rövid, de életműve 

hatalmas. Nyelvtehetsége, sokolda
lú kutatói érdeklődése jogán az 
egyetemi pályán is szép eredménye
ket érhetett volna el, de 6 a családi 
hagyományt követte: nagyapja, apja 
után gyógyszerész lett, a nagyatádi 
gyógyszertár vezetője.

Kutatásainak célját legtalálóbban 
saját szavai jellemzik: ,,A hagyomá
nyos népi orvoslási ismeretanyag 
megmentése azért sürgős, mert las
san meghalnak azok a személyek, 
akik a már nem alkalmazott eljáráso
kat ismerik."

Gyűjtőmunkáját Somogybán kezd
te Nagyatád környékén, később ki
terjesztette az egész 
Kárpát-medencére és a szomszé
dos országokra. Kereste és megta
lálta a feltűnő azonosságokat, 
amelyek az itt élő különböző népek 
gyógyászati szokásaiban fellelhe
tők. Magnóval, fényképezőgéppel 
gyalog járta családjával, barátaival 
együtt az erdélyi, felvidéki falvakat.

\lz \lz X»z \lz \lz \lz \»z \»Z Jz Jz \Jz \»0»0|z
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Ajándékokkal, jó szóval bátorította a 
nehezen nyilatkozó embereket.

Szerepelt középeurópai szimpozi- 
onokon, hazai konferenciákon. A 
Magyar Biológiai Társaság pécsi 
csoportjának alapító tagja, a Magyar 
Gyógyszerészeti Társaság Somogy 
Megyei Szervezetének alelnöke volt.

A Néprajzi Társaságnak is tagja 
volt. Tapasztalatait írásban rögzítet
te. Lelkiismeretes, igényes elemző 
munka jellemezte. Doktori disszen- 
tációja három kötetes: 1050 oldal. 
Eddig közel húsz dolgozata jelent 
meg 1975—1991-ig tudományos fo
lyóiratokban. Hagyatékából számos 
kézirat, diafilm, magnófelvétel vár 
még feltárásra, múzeumi elhelye
zésre.

Rövid negyvenöt év, de belefért 
nyolc idegen nyelv ismerete, történe
lem, művelődés- és vallástörténet, 
botanika, néprajz, gyógyászat.

Igazi tudós volt, egy huszadik szá
zadi humanista. 1992. október 23-tól 
Nagyatád Város DÍSZPOLGÁRA.

Nagy Jenöné Gyánó Ágota

„Akijót tett hallgasson, beszéljen róla, aki kapta”
(Seneca)

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat megalapítása a magyar származású Csilla Freif- 
rau von Boeselager nevéhez fűződik. Az 1989. februárjában megalakult karitatív 
szervezet vezetőjének Kozma Imre plébánost választotta meg az apostoli protonotá- 
rius. Mára az önkéntes szerveződés az egész ország területére kiterjedt. Élvezik a 
kormány, az ónkormányzatok minden támogatását. A szervezet a helyi önkéntesek 
munkájára támaszkodik Adományokat gyújt és -fogad, annak igazságos elosztását is 
elvégzi A támogatások nagyrésze Csilla jóvoltából külföldről, zömmel Németországból 
érkezik 1992. júniusában Nagyatádon is megalakult a Szeretetszolgálat helyi csoport
ja. amely akkor a kórházi dolgozókra épült. A folyamatosan bővülő létszámunkat a 
Családsegítőszolgálat, a Vöröskereszt, az Óvodák és Iskolák, a Mozgáskorlátozottak 
és az Öregek Napköziotthona segítői gyarapítják Tevékenységünk körét alapszabály 
rögzíti, eszerint segítséget nyújtunk a betegeknek és öregeknek, a mozgáskorlátozot
taknak, menekülteknek Az alapszabályban megfogalmazott feladatainkon túl lelki 
támogatást is nyújtunk mindazoknak akiknek szükségük van rá.

Vugrinecz Istvánná
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

Helyi Csoportjának Vezetője

Canadai főhadbíró a Fegyelmezőknél

fogadott, 
ezredes,

kíséreté-

A tíz éve Nagyatádra települt, a 
MH. Fegyelmező Zászlóalj parancs
noksága négy tagú, magas rangú 
Canada-i Küldöttséget 
élükön PIERR BONTET 
főhadbíró vezetésével.

A Katonai Főügyészség 
ben érkező vendégeket Bőd< Ferenc 
alezredes, az országban az egyetlen 
ilyen jellegű intézmény parancsnoka 
fogadta, majd tájékoztatta. Fő fel
adatunk az elítélt katonák nevelése 
és átnevelése — mondotta.

A jól őrzött laktanyából még szöké
si kísérlet sem volt. A börtön-fokozat 
súlyosabb, enyhébb a fogház foko
zat. Az előbbi fokozatban havonta 
egy, az utóbbi büntetés fajtánál két 
alkalommal fogadhat látogatót az el
ítélt.

A parancsnok munkáját segítő inté
zeti tanács tehet javaslatot a bünte
tési fokozat megváltoztatására. Az 
elítélt kiskatona — szabályozott kör
ben — a hozzátartozókkal mennyi
ségi korlátozások nélkül folytathat 
levelezést. A büntetés fokozatától 
függően havonta egy vagy két alka
lommal látogatót fogadhat. Kiemel H. S.

kedő teljesítmény eltávozással jutal
mazható. Az itt eltöltött idő nem szá
mít be a sorkatonai időbe!

A katonai kiképzés mellett legfel
jebb napi öt órában munkát végez
nek az objektumon belül kialakított 
üzemekben, s ezt díjazzák is.

Sajnálatosan emelkedett a köte
lességszegők, tovább nőtt a vissza
esők és a többszörösen visszaesők 
száma.

Az ítéletekből az is kiderül, hogy a 
cselekmények mintegy 40-45 %-a a 
szeszesital közvetlen vagy közvetett 
hatása alatt következett be.

A kérdésekre adott válaszok, majd 
a szemlén látottak alapján a Canada- 
i főhadbíró megállapította: ők maguk 
is tapasztalatokat szereztek. Tet
szeti a nyitottság és az őszinteség — 
a gondok tárgyilagos bemutatása 
mellett. Jó benyomásokkal távoztak.

Miközben a város mindennapi éle
te szempontjából jószerével észre
vétlenül működik az intézmény, 
„szakmai” tekintetben a figyelem — 
a nemzetközi is! — homlokterében 
áll.
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„Ne veszítsünk el semmit se a múltból”

100 év építészete
A volt elemi iskola

Durgó Tibor foto/

Az épületet eredetileg is iskolának 
építették. A korai szóhasználattal él
ve „hatalmas" állami elemi iskola 
építése 1902-ben fejeződött be úgy, 
hogy a tanítás már ebben az épület
ben kezdődött meg. A létesítmény 
idén volt 90 éves.

Stílusa kora eklektikusnak mond
ható, nyugodt architektonikus rend
ben követi a klasszicista, a 
romantikus házak ritmusát. Az épület 
tengelyszimmetrikus. A tengelyben

Dercsikai Dr. Erőss István
(1906—1989)

Foto Durgó Tibor

Iharosberényben született. Iskoláit 
a csurgói főgimnáziumban végezte, 
ahol 1925-ben tett érettségit. 1929- 
ben a M. Kir. Állatorvosi Főiskolán 
szerezte meg az állatorvosi diplo
mát. 1930-ban került Csurgóra, mint 
helyettes körállatorvos. 1935 és 
1937 között Nagyiétán (Bihar me
gyében) járási főállatorvos. 1937-től, 
1971-ig — nyugdíjbavonulásáig — 
Nagyatádon működött mint járási fő

önkormAnyzati híradó nagyatAd

elhelyezett főbejáratát kváderes 
utánzatú boltíves lezárás hangsú
lyozza. A középrizalit (kiugrás) 
díszes tetőablakkal zárul. A két szin
tet osztópárkány választja el egy
mástól. A gazdagon díszített, 
csipkézett főpárkány, a nyílászárók 
fölötti változatos megoldású díszítés, 
szemöldökpárkány elegánssá, tisz
teletet parancsolóvá teszi csakúgy, 
mint a kovácsoltvas korláttal épített 
konzolos erkély. Illik a házhoz a sar

állatorvos. Az állatorvos különösen 
falun, környezetét meghatározó és 
formáló egyéniség. Ennek Dr. Erőss 
István magas fokon megfelelt. Az 
egyszerű emberekhez, az állattar
tókhoz mindig megértő, segítőkész 
volt, értékeiket lelkiismeretesen gon
dozta. Tudásigénye igen nagy volt, 
különösen érdekelte a fertőző beteg
ségek elleni védekezés.

Mint vezető megkövetelte, hogy 
beosztottainak családi élete példa
mutató, erkölcsi magatartása kifo
gástalan legyen, nemzetéhez és a 
korhoz hűséggel kötődjön. Igazi ne
velő személyiség volt, számos nem
zedéket nevelt. Sok-sok állatorvos 
nál” tjyaiwiatí idejét — sike
resen. A nehéz években — szimpa
tikus, szerény egyénisége, valamint 
a társadalmi életben kifejtett köz
hasznú munkája révén — közmeg
becsülés vette körül. Humánus 
gondolkodása révén az elesettek
nek, gyengéknek, az igaz emberek
nek lett gyámolítója.

Nagy tehetségeit, példamutatást 
és kitartást elődeitől örökölte. Hű
séggel, odaadással, erkölcsiséggel 
ősei munkásságát folytatta. A jeles 
család kiemelkedő tagja volt Erőss 
Sándor lelkész, aki együtt tanult Kö
rösi Csorna Sándorral Göttingában.

ónkormAnyzati híradó nagyatAd

kán kovácsoltvas konzolon elhelye
zett óraszerkezet.

Az épület elhelyezkedése zártso
rú. Alaprajzi elrendezése középfo
lyosós, két végén megvilágításra és 
szellőztetésre szolgáló légudvarral. 
A 70-es évek városrendezései so
rán, a szomszédos ház lebontásá
val, a déli tűzfal szabaddá vált. A 
későbbiek során — építészeti szem
pontból — feltétlenül indokolt lesz 
egy, a tér arculatához illő épülettel 
történő lezárása. A tér szerkezeté
nek alakulásában, alakításában el
helyezkedése (építési vonal), 
homlokzat (párkány) -magassága 
és homlokzatképzése miatt megha
tározó jelentőségű. (Ehhez hasonló 
a Széchenyi tér 18. sz. alatti húsbol
tos ház.)

Az épület felújítására, belső átala
kítására a 70-es évek vegén került 
sor. Az építési munka a főhomlokza
ton sajnos annyi változást eredmé
nyezett, hogy a főbejárat fa
szerkezetű kapuzatát fém nyílászá
róra cserélték. Meg kell még em
líteni, hogy Kossuth Lajos bronz 
szobrát, amely jelenleg a Kossuth 
utcában található, először 1903-ban, 
az iskola előtti közterületenállították 
fel. Bacsa Gyula

Továbbá Dr. Erőss Gyula a poliklini- 
ka igazgatója és Dr. Erőss József is, 
aki kapcsolata került báró Eötvös 
József családjával.

Életének mottója: aki nem ismeri a 
gyökerei mélységét, az nem állhat 
szilárdan a világban! Mindig tisztes
séggel, odaadással szolgálta a köz
jót, hazáját. Kiváló munkáját, 
szaktudását az állam számos kitün
tetéssel ismerte el. Három gyerekét 
súlyos anyagi gondok között nevelte 
és taníttatta.

Dr. Kissné Dr. Erőss Klára egyete
mi tanár,

Dr. Erőss József körzeti állatorvos,
Dr. Erőss István biológus.
Nyugdíjas korában anyagi gondok

kal küzködött, és éveken át dolgoz
nia kellett, hogy megélhessen. 
Anyagi javakat nem gyűjtött, de ha
gyott gyermekeire és nyolc unokájá
ra makulátlan nevet, tudást és 
műveltséget, amely bármely anyagi 
kincsnél maradandóbb. Nélkülözé
sei figyelmeztessék a közélet veze
tőit, hogy időben ismerjék fel a 
tehetséqes fiatalokat és méltó mó
don segítsék tudásuk kibontakozta
tását. /

Felesége a kedves, derűs, szere
tett Törökfalvi Török Ilonka néni, aki 
központja a nagy családnak és ott
honnak. A betoppanó vendéget 
megragadja a hagyományos, stílu
sos bútorok, képek, könyvek soka
sága. Hűséges gondozója a több 
kötetes nagyszerű családi króniká
nak. Mondják a család ellen nincs 
orvosság, de nem is kell, ha van 
szeretet, jóság, becsület.

Győré Béláné Sipos Ilona

ÖnkormAnyzati híradó nagyatAd

Ismételten felhívjuk az ebtulajdono
sok figyelmét, hogy a feladattal hiva
talosan megbízott gyepmester 
megkezdte a város területén megsza
porodott kóbor ebek befogását. Kér
jük a gazdákat: ügyeljenek a 
vonatkozó állattartási rendelet betar
tására, a szabálytalansgából eredő 
esetleges bonyodalmak elkerülése ér
dekében.

Értesítjük a város lakosságát, hogy in
tézményünk megkezdte a 11OI es hulla
dékgyűjtők (kukák) ütemterv szerinti 
kihelyezését. Az egységes edényzettel 
ellátott körzetekben csak az edénybe he
lyezett hulladékot szállítjuk el. Ezért kér
jük, hogy az egyéb edényzetet (hordó, 
lábas, kád, stb.) és a hulladék kupacokat, 
csomagokat ne tegyék ki.

Kérjük továbbá, hogy az edényzet ren
deltetésszerű használatára (forró hamú, 
veszélyes és mérgező anyagok, stb ), 
időbeni ki és visszahelyezésére, megőr
zésére ügyeljenek A kezelésből (edé- 
nyürités) eredő esetleges sérülések 
javításáról, a használhatatlanná vált edé
nyek cseréjéről intézményünk gondosko
dik.

Köszönjük megértésüket: 
Városgazdálkodási Intézmény

* * •

Tájékoztatunk minden érdeklő
dőt, hogy Nagyatád Város Önkor
mán yzata folytatni tervezi a 
piackörnyéki Bevásárlóközpont 
Kolozsvári utca felöli szabad, köz
műves területének beépítését. Eh
hez potenciális beruházókat 
keres, olyanokat, akik kereskedel

Városunkért
Nagyatád arculatalakító, városszé

pítő, hagyományőrző munkálkodá
sában jelentős szerepet kapott, és 
vállalt a Városszépítő Egyesület. 
Emlékeztetőül néhány említést ér
demlő szerepvállalás: a SOLÁR Ho
tel előtti köztéri óra, a Széchenyi 
park (tér) rendezése, a pergola, az I. 
világháborús emlékmű és a temetői 
kápolna felújítása,...

Sajnos, a gazdasági környezet 
romlása — mint annyi minden mást 
— érzékenyen érintette az egyesület 
tevékenységét is. A szűkös pénztár
ca látványos feladatvállalást nem tett 
lehetővé az utóbbi időben. Mindezek 
ellenére az egyesület vezetősége 
nem mondott le arról, hogy vállalt 
szerepének, a lehetőségek határain 
belül eleget tegyen, és — hogy ele
get tehessen — felkérje tagjait és 
nem tagjait az egyesület támogatá
sára!

Az egyesület rendelkezik az APEH 
határozatával, amelynek alapján a 
közérdekű kötelezettség vállaláshoz

MEGHÍVÓ!

k Honvéd Hagyományőrző Egyesület 
Somogy megyei Szervezete a Nagyatádi Önkormányzat 

közreműködésével a doni katasztrófa
50. évfordulója alkalmából műsoros 

EMLÉKÜNNEPET
rendez,

1993. január 9-én délután 3 órakor a Művelődési 
Házban, amelyre mindenkit szeretettel várunk, 

megkülönböztetett tisztelettel a háborúban 
résztvevőket, hősi halottainak és mártírjainak 

hozzátartozóit, városunk ifjúságát.

Honvéd Hagyományőrző Egyesület

1992. DECEMBER

mi szolgáltató, esetleg vendéglátó 
üzletet III. Irodahelyiséget kíván
nak saját erőből építeni (építtetni), 
megvalósítani.

Az érdeklődők a Polgármesteri 
Hivatal Városgazdálkodási, Fej
lesztési és Üzemeltetésiirodája il
letékeseinél tudhatnak meg 
további részleteket 1993. január 
hó 15-ig.

A Polgármesteri Hivatal

Köszönet

A Nagyatádi Evangélikus gyüleke
zet hálával mond köszönetét mind
azoknak, akik személyes 
munkájukkal és adományukkal hoz
zájárultak templomuk külső és belső 
megújításához. A templomszentelé
si ünnepély közgyűlésén készült 
jegyzőkönyv kiemelten emlékezik 
meg:

Nagyatád város Önkormányzatáról, 
Lőczi János és munkatársairól, Már
kus Ferencről, Bálint Lászlóról, Ker
tész János és munkatársairól, Darab 
Józsefről, Wirth Ferencről, Varjas La
josról, Mohári Jenő, Vojkovics István, 
Lukács Sándor, Kőmpf Gyula és diák
jaikról; Béres Attiláról, Bálintné Sza
bados Katalinról, Bőd! Ferenről, 
Kárpáti Csabáról, Szalai Imre és mun
katársairól, Bognár Imréről, Selmeczi 
Gyuláné és munkatársairól.

Isten áldása legyen életükön és 
munkájukon! (x)

nyújtott támogatásról igazolást ad
hat ki. Ez azt jelenti, hogy a ma
gánszemély a személyi 
jövedelemadója, a társaság a társa
sági adója alapjából leírhatja a támo
gatás összegét.

A fentiek előrebocsátásával felké
rünk minden nagyatádi céget, intéz
ményt, vállalkozót és 
magánszemélyt: lehetőségeihez 
mérten támogassa a Nagyatádi Vá- 
rosszépítö Egyesületet!

Az e támogatásból megvalósított 
javak városunkban maradnak, — 
mindnyájunk örömére.

Befizetéseiket az egyesület OTP- 
nél vezetett 795-642 sz. számlájára, 
vagy postai utalványon kérjük meg
tenni.

Természetesen az adományozó
kat a lap hasábjain is tájékoztatjuk a 
tervekről és a megvalósulásukról, 
amelyek környezet-szépítök, közér
zetjavítók, a várost „öltöztetök" le
hetnek.

A VSZE Vezetősége
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Foto: eM. SOÓS GYÖRGY

K kiállítás szervezője: Nagyatád 
Város önkormányzata

A kiállítók: Nagyatádi Konzervgyár, 
Masterfil Pamutfonóipari Vállalat, 
Hotel Solar, Városi Kórház-Gyógy
fürdő, Művelődési Ház, Atád-Sped, 
Spanics Katalin kerámikus és Ben- 
cze László csontfaragó, Dél-Somo
gyi Mezőgazdasági Kombinát.

Igen, igen. Ismét Franciaország. A 
gimnáziumból induló besanconi 
diákcserék és a franciák emlékeze

HÁZIORVOSI RENDELÉSEK 1992. DECEMBER 1-TÖL
Tisztelettel értesítjük Nagyatád város lakosságát, hogy 1992. december 1-tői a háziorvosi körzetek 

száma a VI. számú körzettel bővült.
A háziorvosi rendelés időpontja megváltozott. A változásról itt és a város hirdetőtábláin lévő 

hirdetéseken tályékozódhatnak.

KÖZPONTI ÉJSZAKAI ÜGYELET Telefon: 51-854 
HÉTFŐTŐL — PÉNTEKIG: 19 órától reggel 7 óráig 
Helye: Koch Róbert utca 3.
Az éjszakai ügyelet a GYERMEK háziorvosi és 

FELNŐTT háziorvosi ellátást biztosítja

HÉTVÉGI, ÜNNEPNAPI GYERMEK és FELNŐTT 
háziorvosi ügyelet

Szombat 7 órától hétfő reggel 7 óráig
Helye: Koch Róbert utca 3 Telefon: 51-854

HÁZIORVOS

Körzetszám

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

De. Du. De. Du. De. Du. De. Du. De. Délután

Dr. Fábos László
I. sz körzet Koch R. u. 
Tel: 51-854

8—12. 16—17. 8—11. 16—17. 8—12. — 6—11. 16—17. 8—12.

Dr. Lévai Iván
II.sz körzet Koch R. u.
Tel.: 51-854

8—12. 16—17. 8—11. 16—17. 8—12. — 8—11. 16—17. 8—12.

Dr. Seffer Tibor 
ül sz, körzet Koch R. u.
Tel: 51-854
Tarany
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8—11. — 8—10. 16—17.
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8—11. —

16—17
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—
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Dr Gellérl Aladár
IV. sz. körzet Koch R. u. 
Tel: 51-854
Bolhás

8-10.30 —

11—1330

8—12. 16—17. 8—11. 16—17. 8—10.30 —

11—13.30
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Dr. Kawka Angelika
V.sz. körzet Koch R. u.
Tel: 51-854
Ötvöskónyi
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11—13.30

8—11. 16—17. 8—10.30. —
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Dr. Fábián Csaba
VI sz. körzet Ságvári u. 
Tel: 51-710

7.30-11. 16-18. 7.30—1 1. — 7.30-11. 16-18 7.30- 11. 16-18 7.30-11.

GYERMEK HÁZIORVOSI ELLÁTÁS
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Dr. Fejes Júlia
1. sz. Körzet Rókus köz 
Tel: 51-647
Tanácsadás

8-1030 16-17. 8—10. — 8—10. —

13—15.

8—10. 16—17. 8—11.

Dr. Cakó Judit
II. sz körzet Rókus köz 
Tel: 51-647
Tanácsadás
Ötvöskónyi

8-10.30

13—14.

— 8—10. 16—17.. 8—10. 16—17.

10.30—12.30

8—10. — 8—11.
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ő 
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Dr. Kun Attila
III. körzet Hunyadi u. 10. 
Tel : 52-282.
Tanácsadás

7.30-10.30 — 7.30-10. 16-17

13-15

7.30-10 16-17. 7.30—10. — 7.30—11. R
ók

us

tes koncertje után most Cannes-ban 
vagyunk, a Fesztiválpalotában, a 
Cannes '93 kiállításon.

November 13. péntek délelőtt. „Ju
dit nézd meg légyszives, szerinted is 
ferde a Solar tablója? Nem?! De a 
feliratot akkor is kicsit balra kellene 
vinni. Még, még, stop. Tökéletes!" 
Mindjárt 10 óra, utolsó simítások a 
standokon. Szemben az örmények 
még egy tálca süteményt tesznek az 
asztalra. A hangosbemondón épp az 

imént mondták be, hogy Mouillot pol
gármester úr és a képviselő-testület 
11 órától tekinti meg a kiállítást. Már 
érkeznek a látogatók is, Fekete Kar
csi bácsi, a Magyar-Francia Szövet
ség elnöke kedves jótanácsokkal lát 
el bennünket. Nekem pedig kezd a 
pulzusom emelkedni, ugyanis feltű
nik a közeledő tömeg; Mouillot Úr 
riporterekkel és fényképészekkel kö
rülvéve; díszegyenruhás fiatal lá
nyok díszsorfala ... huh, szóval ez a 
protokoll. Gyuri és Judit észreveszik, 
hogy zavarban vagyok, vállverege- 
tés, bíztató pillantások, csak semmi 
pánik.

A polgármester úr odajön a stan
dunkhoz, rövid beszélgetés, átadjuk 
Nagyatád ajándékát, a kis zászlót, az 
üdvözleteket, bár Mouillot úr a Tokajit 
visszautasítja, mondván, hogy nem 
tesz jót az egészségének; majd a két 
város Cannes és Nagyatád kapcso
latára terelődik a szó. Cannes nyitott 
Magyarország felé, akár testvérváro
si kapcsolatról is szó lehet...

Karcsi bácsi révén délután megis
merkedtünk Laurent Naggyal, aki a 
Le Cannet triatlonklub vezetőségi 
tagja. Megköszöni a meghívást a So
lar Ironmanre, az edzéslehetőségek 
iránt érdeklődik, és meginvitálja a na
gyatádi triatlonosokat a nizzai edző
központba, ahol a magyarok 
edzőtáborozhatnának, versenyez
hetnének.

(Helyhiány miatt folytatjuk)
Rácz Kata Lilla

SPORTHÍREK
A Polgármesteri Hivatal által szer

vezett és a 2. sz. iskola által megren- 
dezett nagyatádi őszi 
tömegsport-napok gyalogtúrájára 
125-en neveztek. 120-an kellemes 
sétával tették meg a 10 km-t, míg 
5-en a 20 km-es táv megtételét vá
lasztották. A legtöbben a 2. sz. isko
lából (57) és a Babay J. iskolából (45) 
indultak.

November 20-án a Babay és a Bárdos 
L. iskola Diáksportköre kispályás labdarú
gó tornát rendezett 7—8. osztályos fiúk 
részére, amelyen a helyi iskolákon kívül 5 
körzeti iskola is elindította csapatát

Végeredmény:
1. Bárdos L. iskola csapata
2. Babay J. iskola csapata
3. Tarany Ált. Isk. csapata
4. Görgeteg Ált. Isk. csapata
Legjobb kapus: Kiss Sándor Ta

rany
Gólkirály: Sebestyén András Bár

dos L. iskola
Legtechnikásabb játékos:
Savanyó István Babay J. Ált. Isk.

A Nagyatádi Diáksport Bizottság a 
szoborparkban bonyolította le a váro
si és városkörnyéki iskolák tanulói 
részére mezei (cross) futóbajnoksá
gát.

Valamennyi helyi és városkörnyéki 
iskola (összesen 10) indított verseny
zőket.

Összes résztvevő: fiúk: 89 fő 
leányok: 64 fő

Helyezések:
I. kcs. leány:
1. Latin Györgyi Babay isk.
2. Horváth Anikó Taranyi isk.
3. Zelkó Mónika Taranyi isk.
I. kcs. fiú:
1. Köteles István Babay isk.
2. Krénusz Ottó Görgetegi isk.
3. Buda Zoltán Babay isk.
II. kcs. leány:
1. Császár Anita Lábodi isk.
2. Kovács Marietta 2. sz. isk.
3. Guba Eszter Lábodi isk.
II. kcs. fiú:
1. Schlepp Béla Görgetegi isk.
2. Antalfi Gergő 2. sz. isk.
3. Filó Tamás 2. sz. isk.
III. kcs. leány:
1. Borosán Anita Görgetegi isk.
2. Nagy Anna Babay isk.
3. Büki Judit 2. sz. isk.
III. kcs. fiú:
1. Drávecz Ferenc Taranyi isk.
2. Schlepp Béla Görgetegi isk.
3. Molnár Attila Lábodi isk.
Pontverseny eredménye:
1. Babay J. Ált. Isk. 38 pont
2. Taranyi Ált. Isk. 26 pont
3. Görgetegi Ált Isk. 26 pont
4. 2. sz. Ált Isk. 21 pont
5. Lábodi Ált. Isk. 19 pont
6. Kutasi Ált. Isk. 3 pont.

Tavaszi — őszi rendszerben zajlott 
le az ez évi városi kispályás labdarú
gó bajnokság. A polgármesteri Hiva
tal által felajánlott vándorkupát 
harmadik alkalommal nyerte el a Fla
mingó csapata, ezért az véglegesen 
birtokukba került.

Kispályás labdarúgó ba/nokság vég 
eredménye:
1. Flamingó 26.:23 1 2 152-29 47
2. 2. sz Ált Isk 26 :21 1 4 135-60 43
3. Colibri 26 18 1 7 115-50 37
4. Agro-Hobby 26 15 5 6 110-62 35
5. Öregfiúk 26 15 4 7 72-74 34
6. Gimnázium 26 14 1 11 96-73 29
7. Vonatk. p. 26 1 1 2 13 79-90 24
8 Konzervgyár 26 1 1 2 13 84-103 24
9. Hercules 26 10 2 14 61-79 22
10. DRV 26 9 3 14 70-116 21
11. Autószevíz 26 9 3 15 52-106 19
12. Street Ö 26 8 0 18 52-105 16
13. Luft Bego 26 6 1 19 60-138 13
14 Cérnagyár 26 1 o:25 6-79 2

Mudin Imre atlétikai verseny:
A 2. sz Általános Iskola Diáksportköre 

a Polgármesteri Hivatallal karöltve ren
dezte meg immár hatodik alkalommal a 
nagyatádi származású olimpiai bajnok, 
Mudin Imre emlékére kiírt atlétikai verse
nyét A kiírásban szereplő 22 verseny
számban 6 iskolából neveztek

Az egyéni versenyszámokban 223 fő, 
míg a váltószámokban 5 fiú és 5 leány 
csapat vett részt

A rendező iskola ez évben vándorkupát 
ajánlott fel a pontverseny győztesének, 
melyet ezúttal a házigazda csapat nyert 
el, s védi azt egy évig

A pontverseny végeredménye:
1.2. sz. Ált. Isk. cspata 131 pont
2. Bárdos L. isk 107
3. Babay J. Ált Isk 88
4. Görgeteg 51
5. Tarany 32
6 Segesd 14

Egyéni helyezések:
60 m futás — fiú (10)
1. Pénzár Balázs Babay Ált Isk
2. Krisztek Attila 2. sz. Alt Isk.
3 Pfeiffer István Taranyi iskola
60 m. futás — leány (10)
1 Keszericze Edina Bárdos L isk
2 Kolonics Orsolya Babay J. isk.
3 Pécsek Zita Babay J. isk.
400 m. futás — leány (12)
1. Bácsai Emese Babay J. isk.
2. Pfeiffer Edit Görgetegi isk.
3. Gazdig Adrienn Babay J. isk.
400 m. futás — fiú (16)
1. Tillinger Attila Bárdos L. isk
2 Hoffmann Tamás Segesdi isk.
3 Takács Gábor 2 sz isk
Klslabda hajítás — leány (12)
1 Pfeiffer Edit Görgetegi isk.
2 Balogh Anita Görgetegi isk.
3-4. Baksa Zsuzsanna 2. sz. isk
3-4. Smedák Judit 2. sz. isk.
Klslabda hajítás — fiú (19)
1. Schlepp Béla Görgetegi isk.
2. Krisztek Attila 2. sz Ált Isk.
3. Hoffmann Tamás Segesdi isk
1500 m. futás — fiú (15)
1. Schlepp Béla Görgetegi isk.
2. Antalfi Gergely 2. sz. isk.
3. Káplán Dániel 2. sz. isk. 
1500 m. futás — leány (6)
1-2. Balogh Anita Görgetegi isk.
1-2. Göncz Diána Kutasi isk.
3 Hornyák Katalin Bárdos L isk
100 m. futás — fiú (14)
1. Berecz Tamás 2 sz isk.
2. Lukács Miklós Bárdos L. isk
3. Savanyó István Babay J isk
100 m. futás — leány (12)
1. Radics Renáta 2. sz isk
2. Szőke Anita Babay J isk.
3 Simon Eszter Bárdos L isk.
800 m. futás — fiú (6)
1. Schlepp János Görgetegi isk.
2 Rákóczi András 2 sz isk
3. Tompa Richárd 2. sz. isk
800 m. futás — leány (13)
1. Salekovics Henrietta Babay isk
2. Büki Judit 2. sz. isk.
3. Nagy Anna Babay J. isk. 
1500 m. futás — leány (8)
1 Lakatos Vera Taranyi isk.
2 Kovács Petra Babay J. isk
3. Kövesdi Zsanett Babay J isk.
150 m. futás — fiú (7)
1 Gulyás Gergely 2. sz. isk
2 Fekete Bálint Bárdos L. isk
3 Mlmarics Ferenc Bárdos L. isk
4x100 m. leány (5 csapat)
1 2. sz isk. csapata
2 Babay J. isk. csapata
3. Bárdos L. isk csapata 
4x100 m. fiú (5 csapat)
1 2. sz. isk. csapata
2. Bárdos L. isk csapata
3. Babay J. isk. csapata
Távolugrás leány (13)
1. Kiss Orsolya 2. sz. isk.
2. Utassy Krisztina 2. sz isk
3. Simon Katalin Bárdos L. isk.
Távolugrás fiú (16)
1. Lukács Miklós Bárdos L. isk.
2. Tompa Richárd 2. sz. isk
3. Berecz Tamás 2. sz. isk.
Súlylökés leány (10)
1. Éder Judit Bárdos L. isk.
2. Balogh Zsuzsanna Bárdos L. isk.
3 Horváth Anett Babay J. isk.
Súlylökés fiú (15)
1. Rákóczi András 2. sz. isk.
2. Büki Ferenc Bárdos L. isk
3 Kiss Sándor Taranyi isk.
15-16 éves fiúk 1500 m. (6)
1 Orsós István Görgetegi isk.
2 Orsós László Görgetegi isk.
3 Szász András 2. sz. isk.
15-16 éves leány 1500 m. (3)
1. Németh Edit Gazdaasszonyképző
2. Kalló Ibolya Gazdaasszonyképző
3. Bogdán Bernadett Gazd asszonyk.

Fekete Lajosné
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A képviselők 18 napirendet tár
gyaltak. Az ülésen számos kér
dés megvitatására nem volt 

elegendő idő, ezért a képviselők de
cember 1-én ülést tartottak. A de
cemberi ülésen tárgyalt kérdésekről 
és hozott döntésekről a januári lap
számban tájékoztatjuk a város lakos
ságát.

A novemberi ülés első témája a 
lejárt határidejű határozatokra adott 
jelentés. Az októberi ülésen felvető
dött a Mező utca és a Jókai utca 
forgalmi rendjének megváltoztatása. 
A képviselők úgy ítélték meg, hogy a 
Mező utcai forgalmi rend megváltoz
tatása előtt szükség van az útcake- 
reszteződések (csomópontok) 
kialakítási terveinek elkészítésére. 
Élénk vita alakult ki arról, hogy mi
lyen pénzigénnyel jár a kétirányú for
galom biztosításához szükséges 
kialakítás.

Az önkormányzat pénzügyi forrá
sainak szűkössége miatt erre rendkí
vül kevés pénze van. Mindezek miatt 
a polgármesteri hivatal városgazdál
kodási irodájának fel kell mérnie, 
hogy milyen erőforrások vonhatók be 
a területen dolgozó és érdekelt vál
lalkozók körében.

Elfogadták a képviselők a Jókai ut
ca, Árpád utcai oldalra vonatkozó for
galmi rend megváltoztatását. Ennek 
alapján a megállási tilalom a Jókai 
utca — Árpád utca kereszteződésé
nél, a Jókai utca nyugati oldalán lesz. 
A megállni tilos tábla 15 m feliratú 
kiegészítő táblával lesz ellátva és a 
tilalmat útburkolati jellel is megerősí
tik. A Testület kéri a rendőrkapitányt, 
hogy a tábla tilalmi előírásainak be
tartását ellenőriztesse.

Ezt követően a testület meghall
gatta a két képviselő-testületi 
ülés közötti időben végzett munkáról 

szóló beszámolót. A testület e napi
rend keretében tájékoztatást kapott 
arról, hogy a polgármestert fogadta 
Für Lajos honvédelmi miniszter. A 
tárgyaláson a Koch Róbert utcai hon
védségi lakások értékesítése és a 
volt Mike-ház került szóba. Tárgyal
tak a volt szovjet tiszti lakások érté
kesítéséről is. Az értékesítést a 
Kincstári Vagyonkezelő Szervezet 
végzi. A Kincstári Vagyonkezelő 
Szervezet kérni fogja az önkormány
zatot, hogy nyilatkozzon, megvásá
rolja-e a szovjet tiszti lakásokat. 
Közölni fogja az eladási árát is. Ha az 
önkormányzat az elővásárlási jogá
val él és a Kincstári Vagyonkezelő 
Szervezet értékesíti a lakásokat, a 
vételárból 50 % az önkormányzatot 
illeti meg. A testület a beszámolót 
elfogadta.

A képviselői interpellációk és kér
dések tárgyalása során két, előzete
sen írásban bejelentett képviselői 
javaslat érkezett. Kovács Géza kép
viselő a jelenlegi szemétszállítási dí
jakat szabályozó rendelet 
módosítását kezdeményezte. A ja
vaslat tárgyalása során felvetődött, 
hogy várhatóan a szociális törvény 
megjelenését követően helyi önkor
mányzati rendeletben az önkor

Búcsúztassa a 92-es évet, jöjjön szilveszterezni az 

Aranykakas Vendéglőbe.
Belépő vacsorával és éjféli malacsülttel 300,— Ft/fő. Vacsoraválaszték 

négy féle ételből. Asztalfoglalás a vendéglőben.

Kellemes karácsonyi ünnepeket és békés boldog új esztendőt kívá
nunk.

Aranykakas Vendéglő Kft.

Tájékoztató a képviselő-testület 
november 24-ei üléséről

mányzatnak szabályozni kell a la
kásfenntartás körébe tartozó kiadá
sok és ezek támogatása kérdését.

Az alacsony jövedelmű családok
nál, ahol a lakásfenntartás költségei 
a család összjövedelmének egy 
meghatározott százalékát megha
ladják, az önkormányzat anyagi te
herbíró képességétől függően 
támogatásra lesz majd lehetőség. A 
helyi szabályozáshoz a szociális tör
vény megjelenése is szükséges.

Mindezekre tekintettel a képviselők 
a szemétszállítási dijakat rendező 
önkormányzati rendeletet nem mó
dosították.

A képviselői javaslatot elfogadva 
az önkormányzat úgy határozott, 
hogy az állami ünnepek megünnep
lésének rendjéről és szervezésének 
kérdéseiről helyi rendeletet alkot. A 
rendelet előkészítésével kapcsolato
san bizottságainknak feladatokat ha
tározott meg . A képviselő-testület 
októberi ülésén pályázatot írt ki a ha
todik háziorvosi állás betöltésére. A 
kiírásra egy pályázat érkezett. A kép
viselők 1992. december 1-től határo
zatlan időre háziorvosnak dr. Fábián 
Csabát kinevezték.

háziorvosi kinevezéssel egyidö- 
ben módosította a képviselö-tes- 

tület a felnőttek körzeteinek 
beosztását is. A megváltozott rende
lési időket, körzethatárokat, a város 
alapellátási rendelőiben, az intézmé
nyekben kifüggesztettük. Lapunk az 
új rendelési időket közli.

Az egészségügyi alapellátás szer
vezési döntéseik követően, a város 
működtetés gazdasági kérdéseivel 
folalkoztak a képviselők. Beszámolót 
hallgattak meg az önkormányzat idei 
háromnegyedéves gazdálkodásáról. 
A beszámolót elfogadva a képvise
lők megállapították, hogy a tervezett 
felújítási feladatok befejezése a kol
légium tetötérbeépítése a jövő évre 
húzódik át, s a céltámogatás igény
bevételi lehetőség miatt ez évben el
marad a kórházi hulladékégető 
felújítása.

A szennyvíztisztítómű beruházá
sából fizetési kötelezettségünk egy 
része 1993-ra húzódik át. Mindezek 
miatt valószínű, hogy az 1992-es 
költségvetés finanszírozását a város 
minimális hitelfelvétel mellett zárhat
ja-

A képviselők ezt követően az 1992. 
évi költségvetési rendeletet módosí
tották. Ezzel az évközben központi 
(állami) támogatásként kapott pén
zek intézményi lebontására került 
sor, ezeket vezette át rendelettel a 
képviselőtestület. A módosítás érin
tette a Városgazdálkodási Intéz
ménynél elmaradt feladatokat is. Az 
elémaradt feladatra tervezett pénzek 
a központi költségvetést illetik meg.

A rendelet módosítását megelőző
en több intézmény (Bárdos Lajos Ál
talános Iskola, a 2. sz. Általános 
Iskola, Babay József Általános Isko
la, a 4. sz Általános Iskola és a Sport
egyesület) nyújtott be pótelőirányzati 

kérelmet. A pótelőirányzati kérelmek 
ügyében a testület még nem döntött. 
Az 1992. évi költségvetési évvel még 
valószínűleg foglalkozni keli. Az 
1992. évi költségvetési évre vonat
kozó gazdasági kérdések mellett 
ugyanakkor intenzív előkészítő mun
ka folyik az 1993. évi költségvetés 
tervezésére. Az országgyűlés most 
tárgyalja a következő évre vonatko
zó gazdasági törvényeket. A tör
vényjavaslat alapján a tervezés 
előkészítése már helyi szinten is foly
hat.

Eddig is — ez évben is — nehéz 
gazdasági helyzetben működött 
a város. A következő költségvetési 

év — minden eddigitől eltérően — 
rendkívül nehéz lesz A város gaz
dálkodását súlyosbítja a személyi jö
vedelemadó megosztás változása.

Rendkívüli többletterhelést okoz az 
is, hogy a kormnány sem a kétkul
csos AFA sem pedig az árváltozások 
hatását nem kompenzálja az önkor
mányzatok számára Áz intézmé
nyek működéséhez adott normák, az 
azok működtetéséhez szükséges 
anyagaikat nem biztosítják.

A kormány minden település ese
tében azzal számol, hogy az ónkor
mányzatok bevételeiből 11 %-ot 
helyi adóból beszednek. A város be
vételein belül 1992-ben a helyi adó
bevétel mintegy 2 % volt. Ahhoz, 
hogy a város bevételeiből 11 % a 
helyi adóból „bejöjjön", több mint öt
szörös helyi adó bevételre kellene 
szert tenni úgy, hogy közben a város
ban az aktív keresö-korúakhoz vi
szonyítva a munka nélküliség 
meghaladja a 20 % -ot.

Minnél nagyobb a város intéz
ményhálózata, annál súlyosabbak a 
gazdasági gondok. A jelenlegi előké
szítés szakaszában számított követ
kező évi költségvetési hiány mintegy 
130 millió Ft, ami gazdaságilag ke
zelhetetlen. Ilyen arányú hitelt, an
nak kamatait a város nem tudná 
felvenni, és nem tudna finanszírozni.

Ilyen gazdasági feltételrendszer 
mellett a város működtetésének biz
tosítása nagyon nehéz feladat.

Mindezek miatt a képviselők a vá
ros 1993. évi költségvetésének 
tervezéséhez utasításként rendkívül 

szigorú feltételeket határoztak meg. 
Rögzítették, hogy a városi intéz
ményhálózat fenntartásához és mű
ködtetéséhez a minimális szintű 
működési kiadásokat tervezze a hi
vatal oly módon, törekedve arra, 
hogy a város működőképessége biz
tosított legyen. A jelenlegi rendkívül

Egészségnevelés
Hagyományaink szerint az idén is 

folyamatosan — egészségnevelési 
programunk mellett — különböző 
rendezvények keretében november
ben kiemelten is foglakoztunk az 
egészséges életmódra neveléssel.

Egy héten át minden reggel a témá
hoz kapcsolódó kérdések, rejtvények 
várták a gyerekeket a faliújságon, 
amelyet rövid idő alatt kellett megol
dani. Minden osztály azon igyeke
zett, hogy minél előbb leadja a helyes 
megfejtést.

Az eredményhirdetésre ünnepé
lyes keretek között, a Babay napon 
került sor. November 19-én kóstoló
val és vásárlással egybekötött tejter- 
mék bemutatót szerveztünk. 
Mindenkinek nagyon ízlett a sajt- és 
vajkrémes kenyér s nagy sikere volt 
a finom ivóleveknek.

A rendezvény tetőpontja a 23-ai sa
látakészítés volt. Szemet gyönyör

magas mértékű hiányt, a kiadások 
átvizsgálásával már a tervezés idő
szakában is próbálja az elviselhető 
szintig leszorítani.

A tervezés tételes feladatai sorá
ban számos részfeladatot is megha
tároztak. így pl. rögzítették, hogy 
magánszemélyek kommunális adó
jával csak akkor tervezzen a hivatal, 
ha semilyen más megoldás nincs a 
forráshiány mérséklésére. A már 
működő adóknál a rendelet-módosí
tást elő kell készíteni. Az önkormány
zati támogatások rendszerében 
csak nagyon szigorú szabályok be
tartása mellett értenek egyet a támo- 
gatással. Már most feladatot 
határozott meg az apparátusnak, 
hogy a működés biztosítása érdeké
ben készítsen visszavonulási tervet. 
Szükségesnek tartották, hogy vala
mennyi városi intézmény költségve
tését kiadásonként, részletesen 
elemezzék. A költségvetési tervező 
munka a megadott szempontok 
alapján tovább folyik. Foglalkoztak a 
képviselők a helyi adóztatás helyze
tével is. Az e tárgyban készült tájé
koztatót elfogadták. Megállapították, 
hogy bevételi oldalú értékelésére 
igazán a bevallások benyújtását kö
vetően kerülhet sor. Az állami válla
latok átalakulási kérdései körében 
véleményezték a Dél-Dunántúli Ví
zügyi Építő Vállalat kezelésében lé
vő belterületi föld értékét, s azt 
alacsonynak tartották.

Döntöttek a SOMBER helyiség
használati jogának visszavétele 
ügyében, amely a Hunyadi u. 1. 
szám alatt 26,18 m? területű helyisé
get használt.

Jóváhagyták a képviselők a Dél- 
Somogyi Mezőgazdasági Kombi
nát, mint állami vállalat átalakulása 

kérdésében kötött megállapodást. 
Amennyiben az ÁVÜ a megállapo
dást jóváhagyja, az önkormányzat 
tulajdonába kerül a mezőgazdasági 
kombináttól bérelt és a kiskertek fel
parcellázott terület Simongáton.

Kezdeményezte az önkormányzat, 
hogy a Kapós Volánból megalakuló 
RT-ben az önkormányzat részará
nyos legyen. A döntést a Közleke
dési Minisztérium hozza meg.

Ezt követően a képviselőtestület 
egyedi ügyekben tárgyalt és hozott 
döntéseket.

Hoffmanné dr. Németh Ildikó
jegyző

i hét a Babayban
kodtetö és ízletes remekművek pom
páztak a tálakban, az osztályok 
egyéni receptjei, fantáziája alapján. 
A választék széles volt, sokféle zöld
séget és gyümölcsöt használtak, 
örömmel láttuk, hogy egyre többen 
fedezik fel az egészség ízeit.

Az öt tagú zsűri hosszas kóstolga
tás és fontolgatás után tudott csak 
dönteni. A nyertesek déligyümölcsöt 
kaptak ajándékba, majd a csapatok 
pillanatok alatt, egy falatot sem hagy
va jóízűen elfogyasztották az étele
ket.Az iskola dolgozói között 
huszonnégyen véradónapot szer
veztünk, amelyen tizenketten vettek 
részt.

Úgy gondoljuk: ezekkel a progra
mokkal is sikerült valamennyiüknek 
egy lépéssel közelebb kerülni az 
egészséghez az egészséges éklet- 
módhoz.

Vránicsné Bődi Ildikó

AzIMS-ház
Amint az közismert már: az un. 

IMS-technológiával készült épület
szerkezeteket — utólag — meg kell 
erősíteni! Ez az egyetlen, az OTP 
nagyatádi lakóháza is erre a sorsra 
jutott. A Budapesti Műszaki Egyetem 
által szakmailag jóváhagyott, a mun
kákat a helyszínen is figyelő munká- 
lya mellett, a lakók képviselőjének 
folyamatos ellenőrzésével zajlik az 
építési munka. A pécsi Stabil Kft. ki
vitelező gárdáját Sulteisz Ede üzem
vezető irányítja. Nagyon kemény 
munka volt a vasbeton kritikus pont
jainak feltárása. Annak ellenére, 
hogy a gyanúba fogott un. PU-paszta 
itt még jószerével nem károsított, a 
nagy biztonságot eredményező 
megerősítéseket el kellett vágni. Acél 
gallérok kerültek a tartópillérekre; 
anyaguk üzemben elvégzett homok
fúvással, alapos korrózióvédelem
mel lett kezelve. (Minden felhasznált 
anyag minőségét tanúsító okmány 
igazolja).

A lakástulajdonosok új, még eddig 
el nem adott lakásoban töltik az át
meneti időszakot. Kivárják azt is, 
hogy az álta/uk osszeáiWtott garanci
ális- és jótálási hibákat is most elvé
gezzék. Az OTP-vel megegyeztek a 
lakásonkénti, a komfortot tovább ja
vító egyedi igények szerinti munkák 
elvégzésében,- arányos tehervise
léssel.

A kivitelezők nem tartottak hétvégi 
pihenőt. Reális esély van rá: a kará
csonyt minden család saját otthoná
ban köszöntheti.

H. S.

A táj, ami körül veszi, 
mind érdekli

A város sziluettjében jelentős szerepet 
játszó vertikális elemek egyike, a vízto
rony társaságában jutunk el Wágnerék 
családi házához A hallba lépve egyben 
műterem fogadja a látogatót Ahol nincs 
falnyílás, ott festmény simul a falon A déli 
tájolású hatalmas ablak előtt a festőáll
vány és a sokszínű paletta Wágner Fe- 
rencné — Magdika birodalma Ö állt a 
foton az amatőr festők kiállításán a Műve
lődési Házban, a szakmai- és közönség 
sikert aratott festménye előtt Aztán arról 
is olvashattunk, hogy a San Vitooan ren
dezett kiállítás keretében egyik munkáját 
az ottani könyvtárnak ajándékozta

Mit tudhatunk meg alkotójáról?
Először temperával kezdtem -mondja 

Az Ó-Drávai részlet zsűrizett kép; aztán 
még ötöt minősítettek tavaly Mára már 
vásznon fest, olajtechnikára váltott

A természet, a táj minden részlete meg
kapja Tökéletes arányok, lenyűgöző 
részletek jellemzik munkáját A paraszt
porta hangulata — nagyszüleire emlé
kezve — jóidéig meghatározza 
tevékenységét Kutatja a színek világát 
Feldolgozatlan témái között szerepel a 
nyírfás. a vadászház. a dohány Négy 
alkalommal szerepelt kiállításokon, egy 
külföldin Három képpel készül a januári 
Somogy i amatőrök kiállítására

Innen tovább juthat a XV. Országos 
Képző- és Iparművészeti Kiállításra El
őbbinek Nagyatád ad otthont
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