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1993. január 20-án
Nagyatád város vendége

Dr. Katona Tamás 
államtitkár

14 órakor
a történelem tanárok és az 

ifjúság részére történészként 
az

’ 56-os forradalomról

17 órakor
politikai fórumot tart

a

KERESKEDELMI 
SZAKKÖZÉPISKOLA 

AULÁJÁBAN

minden érdeklődő számára.

’92 után, 1993 előtt
A város önkormányzata és e 

táp harmadik évfolyamába lépett. 
Az évforduló és az új év közeli 

nekülttábor kapcsán ismerte meg 
és fogja megismerni a világ. Vá
rosunk lakóiról, a népünkről kiál
lított bizonyítvány pozitív.

épület tetőszigetelését végeztet
tük el. Folyik a kollégium bővítése 
és tetőszerkezet cseréje.

Új iskola típusban, a gazda-

fordulója számadás készítésére 
ösztönöz.

Intézményhálózatunk jó szín
vonalon működött. A kultúrális 
élet az átlagosnál jobban fejlő
dött. A sok, jól sikerült program
ból ki kell emelni a Pontarlier-i 
Nemzetközi Szimfónikus Zene
kar vendégszereplését. Hang
versenyük újabb lendületet adott 
a zenei élet fejlődésének. Itt töl
tött napjaik nyelvgyakorlási lehe
tőséget adtak a gimnázium 
franciául tanuló diákjainak. Ezzel 
is szélesedtek külkapcsolataink.

San Vito al T agliamentóban járt 

népes küldöttségünk és viszo
nozta 1991. évi látogatásukat. A 
testvérvárosi kapcsolat tartalmát 

MTI foto

és széles körét jelzik a kialakult 
barátságok. A vegyeskar Friuli- 
Vennezzia-Giulia tartományban 
vendégszerepelt. A Fürjecske 
néptánccsoport San Vitóban töl
tött három felejthetetlen napot. 
Külkapcsolataink sorában 
ugyancsak sikernek könyvelhet
jük el a ,.Cannes '93" kiállításon 
való részvételünket.

A képzőművészetek, a fotómű
vészet is sikeres évet tudhat ma
gáénak. Ismét otthont adtunk a 
Tehetséggondozó Gyermek és 
Ifjúsági Tábornak, az Országos 
Faszobrászati kiállításnak. eM. 

Soós György Menekültek című 
fotókiállítása nyitott könyvként 
tárja elénk az emberi szenvedés 
és gondoskodás filmjének sok
száz pillanatát Nagyatádot a me-

A hozzánk ellátogató vendégek 
sora is rangos. Vendégünk volt 
dr. Szűrös Mátyás, Palotás Já
nos, Sadako Ogata az ENSZ Me
nekültügyi Főbiztosa, Lady Diana 
hercegnő, dr. Dornbach Alajos, 
Alain Burnazel Páneurópai Unió 
francia tagozat elnöke, dr. Varga 
László és dr. Gergátz Elemér.

1992. évben nagy anyagi áldo
zattal bővítettük a szennyvíztisz

tító kapacitását, lehetőséget te
remtve a szennyvízhálózat bőví
tésére. A rekonstrukció kö*zel 50 
millió forintba került. Járdákat és 
utakat újítottunk fel. Több köz-
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Durgó Tibor felvételei

asszonyképzöben kezdődött 
meg a tanítás szeptemberben. A 
tagozat a 2. számú iskolában ka

1

pott otthont. A lakáshelyzet a 
honvédségi lakásértékesítéssel 
javult Közel másfélszáz az el
múlt évben bérlőként beköltözött 
családok és vásárlók száma.

A foglalkoztatás, a munkanél
küliség gondjai súlyosbodtak. A 
szociális gondoskodás fő terüle
tei: a rendszeres és rendkívüli 
segélyezések, a térítési díjak 
részbeni átvállalása és a kamat
támogatás a családok problémá
it csak részben oldották meg. Az 
egészségügyi ellátás egy házior
vosi körrel bővült. Összesen 12 
orvos dolgozik az alapellátás
ban.

1993. évre készülve, költség
vetésünk kereteit ismerjük.

A gazdálkodás takarékosan, 
rosszabb anyagi körülmények 
között fog zajlani. Ismert tény, 
hnny pzAví gazdálkodásunkat hi- 
teltelveteiiel kezdtuK.

Ennek ellenére nem kívánjuk a 
város lakosságának adóteheit 
növelni. Legfontosabb felada
tunk a szociális gondoskodás, az 
intézmények megfelelő színtű 
működtetése. Új fejlesztéssel 
forráshiány miatt nem számo
lunk. A megkezdett felújításokat 
befejezzük.

A városi vízmű önkormányzati 
tulajdonba vételét kezdemé
nyeztük. Gazdaságos, a fo
gyasztók érdekeit szem előtt 
tartó üzemeltetőt keresnünk. Az 
egészségügyben úgy a kórház
ban, mint az alapellátásban a 
diagnosztikai műszerek legszük
ségesebb pótlására lesz csak le
hetőségünk.

Környezetünkre és a városkép
re az eddigi figyelemmel és fele
lősséggel ügyelünk.

Munkánkhoz kérjük városunk 
polgárainakfigyelmét és segítsé
gét.

Varga Vince 
polgármester

Tisztelt Városi Polgárok!
Értesítjük Önöket, hogy Nagyatád Város Képviselő-testülete 

1993. január hó 19-én (kedden) 160ű órakor 

a Városháza földszinti tanácskozó termében 
közmeghallgatásos testületi ülést tart.

A közmeghallgatás témája: Nagyatád Város 1993. évi költségvetése. 

Várunk minden érdeklődőt.
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„Ne veszítsünk el semmit se a múltból”

100 év építészete
A Széchenyi tér 7, a mai zeneiskola

HÍREK

Nagyatádon a századfordulón 
épültek az akkor is településköz
pontnak számító Széchenyi téren a 
legjelentősebb épületek, elsősorban 
magánházak, vendéglők, közhivata
lok. Az adott kor uralkodó építészeti 
szokásainak megfelelően ezek több
nyire késő eklektikus stílust képvisel
nek, így a Széchenyi tér 7. számú, 
jelenleg zeneiskolaként működő 
épület is. Az 1900-as évek legelején 
új községháza építése vált időszerű
vé. A Széchenyi téri park hangulata, 
a volt Ferencesrendi kolostor közel
sége és a központi elhelyezkedés 
szükségessége egyértelművé tette

Dr. Naményi Miklós
(1901—1980)

Foto: Durgó Tibor

1901. július 29-én született Szomolány- 
ban, egy Pozsony melletti községben A 
felvidéken élt a család. Az elemi iskolát 
Namesztó községben végezte. 1911-ben 
édesapját, aki postamester volt, a megyé
be helyezték, Nagyatádra Pécsett érett
ségizett 1919-ben. Ez évben iratkozott be 
a budapesti Pázmány Péter Tudomány 
Egyetem «xvos« 3 8
félév után 5 társával átment Debrecenbe, 
mert Budapesten lehetetlennek tűnt elhe
lyezkednie. 1924-ben még a diploma át
vétele előtt pár héttel meghalt édesapja

Az orvosi diploma kézhez vétele után 
édesanyja és középiskolás húga miatt ha
za kellett jönnie Nagyatádra. Édesanyja, 
férje halála után elfoglalhatta a postames
teri állást. 1925-ben OTI és OTBA állást 
sikerült szereznie, így az emeletes posta
épület földszintjén kapott rendelőt és vá
róhelyiséget. (Ez ma a Széchenyi tér 1. A 
ép.)

1928-ban választották meg községi or
vosnak és a Lelbach — Mándy uradalom 
kovenciós orvosának Ekkor került közel 
a községi szegényekhez és az uradalmi 
cselédekhez. Mindvégig a „szegények 
orvosa' volt. A Nagyatádon tomboló tüdő
vész megfékezőjeként emlegetik ma is. 
Akkoriban sok-sok családot döntött sírba 
a fertőző betegség. A szegények a recept 

az épület homlokzati megjelenésé
nek hangsúlyozását. A volt község
háza a mai napig több klasszicista 
stílusjegyet is visel, mint például a 
főbejárat felett megjelenő timpanon.

Ebben címer található, a közepén 
lévő ló azt jelképezi, hogy a telepü
lésen — az akkori mezővárosi szo
kásoknak megfelelően — 
lótenyésztéssel is foglalkoztak.

Az épületet sokáig téglakerítés kö
tötte össze a kolostorral, ezzel is le
zárva a Széchenyi tér keleti oldalát.

A községháza eredeti rendelteté
sének 1981-ig tett eleget, ezideig — 
a várossá nyilvánítás után is — itt

kiváltásához szükséges pénzt is meg
kapták a „Doktor Úrtól'. A Vöröskereszt, 
a Nőegylet, a Cérnagyár és Goriczky 
Nándor főjegyző segítségével beszerez
tek egy használt röntgen készüléket és a 
község által bérelt házban 1928-ban nyi
tottak egy „tébécés" rendelőt. Segítsége 
egy idős gondozónő Berényi Sarolta volt, 
aki a kiszűrt beteg iskolás gyermekeknek 
társadalmi segítséggel még ebédet is 
adott.

Vezetésével a tanulók egészségi álla 
potát állandó figyelemmel kísérte az 
egészségház A kötelező oltások elvég
zése mellett dr. Naményi Miklós minden 
évben szem és strumavizsgálatot is tar
tott.

Az iskolakezdéskor szeptemberben 
röntgen vizsgálaton voltak a gyermekek 
A gyenge szervezetű tanulók pedig kvarc
besugárzást kaptak

1931-ben Dr. Suchy Dezső tisztiorvos 
segítségével a „magán” gondozóból köz
ségi, majd járási tüdőgondozó lett 1932- 
ben megbetegedett, tébécés mellhártya 
gyulladással a Korányi Tüdőgyógyinté
zetben kezelték

Az ott eltöltött 3 hónap alatt módja volt 
tanulni is: a röntgennel való munkát, és a 
tüdőtöltést 1947-ben tett tüdőszakorvosi 
vizsgárt, maja 1950-ben főállásban a TBC 
Gondozó vezető főorvosa lett 1953 és 59 
között sokat volt kórházi kezelés alatt, 
betegségét foglalkozási ártalomnak tar
tották 1962-ben Érdemes Orvos lett, 
majd 70 éves korában ment nyugdíjba 
1973-ban aranydiplomát kapott 1978-tól 
haláláig többször volt súlyos beteg.

1980 szeptemberében elvesztette látá
sát, az örök sötétség letörte, így halt meg 
az év december 31-én. Felesége sz. 
Mayer Ilona, akivel két diplomás gyer
meket neveltek fel. Rendkívüli hivatástu
data, emberszeretete, a korát megelőző 
szaktudása révén, mély tisztelet, köz
megbecsülés vette körül A másokért való 
áldozatos élete, a gyógyult betegek és 
utódaik hálája pedig: az el nem múló em
lékezés, amelyre nem borulhat a felejtés 
ködfátyola.

Győré Béláné Sípos Ilona

Durgó Tibor felvételei

működött a Városi Tanács. Az épület 
homlokzatát 1984-85-ben újították 
fel, amelynek megőrzése városképi, 
esztétikai és építészeti értékei miatt 
továbbra is közös érdekünk.

Jelenlegi hasznosítása jól össze
egyeztethető az épület hangulatá
val, stílusával, az épület megfelelő 
feltételeket biztosít a ma ifjú zenész
növendékeinek

Baumgartner László

Eke Henrietta fodrász tanuló Peru
ban az „Amerika felfedezése' Nemzetkö
zi Gyermekrajz pályázaton II. helyezést 
ért el

e * • e

A Nagyatádi Városi Horgáéi Egyesülőt 
értesíti tagjait, hogy az 1993 évi közgyű
lését február 7-én (vasárnap) 9 óra 30 
perckor a tiszti klubban tartja

• • • •

Új év, új vállalkozás
A Nagyatádi 524. sz. Kereskedelmi 

Szakközépiskola, Ipari és Kereske
delmi Szakmunkásképző Intézet is
mét vállalkozásba kezd.

Az építőiparban, majd a fémipar
ban elért sikeres eredmények után 
rövidesen a kereskedelemben is ki
próbálják erejüket az intézet tanulói. 
Erre remek alkalom kínálkozott a 
Kossuth u. 50. sz. alatti élelmi
szerbolt, korábbi üzemeltető részéről 
történő bezárásával.

Ezt kívánják tovább működtetni a 
szakma iránt érdeklődő diákok, akik 
kellő ismerettel és szakmai tapasz
talattal rendelkező oktatók felügyele
te mellett végzik majd kereskedői 
tevékenységüket.

Részben a kényszer, másrészt a 
gyakorlati képzés korszerűsítései
nek igénye késztette az intézet veze
tését, ezen újszerű — nem is 
kockázatmentes — vállalkozás bein
dítására. Az állami és szövetkezeti 
kiskereskedelmi üzletek látványosan 
felgyorsult privatizációja hátrányo
san érintette a kereskedelmi szak
mát tanulók gyakorlati képzésének 
lehetőségeit. Ezt a feszültséget is 
enyhíti valamelyest az egység ilyen 
módon való működése.

Valószínűleg rendhagyó vállalko
zással állunk szemben, hiszen a 
szakmai képzés elsődlegessége 
mögött háttérbe szorul az ilyen jelle
gű kezdeményezéseket általában 
jellemző gazdaságosság. Ebből kiin
dulva azt ígérik a leendő üzemelte
tők, hogy korszerű körülményeket 
teremtve, udvarias kiszolgálással, 
eddig nem alkalmazott kereskedelmi 
szolgáltatással — előrendelés, in
gyenes házhozszállítás, stb. — és 
olcsó árakkal igyekeznek megfeleni 
a vásárlók igényeinek.

Birkás József

Diákokért
,,A Nagyatádi Diákokért Alapítvány* ku

ratóriuma tisztelettel értesíti Nagyatád 
város lakosságát, hogy az OTP Bank Na
gyatádi Fióknál megnyitotta a 795- 
002431. számú számláját

Az alapítvány célja:

Természetes és jogi személyek támo
gatásával olyan pénzalap létrehozása, 
amely lehetőséget nyújt azoknak a na
gyatádi diákoknak — az egyetemi, főis
kolai, valamint — kimagasló tehetség 
esetén — szakirányú középiskolai kép
zésben, — akik önhibájukon kívül kerül
tek olyan anyagi helyzetbe, hogy 
továbbtanulásuk akadályoztatva van Az 
alapítvány pénzbeni támogatást biztosít:

— a felsőfokú oktatási intézményben 
fizetendő tandíjra, kollégiumi vagy egyéb 
szállásköltségre, létfenntartási költségei
nek biztosítására,

— külföldi tanulmányi ösztöndíj elnye
rése esetén utazási költségre,

— kimagasló tehetségű tanuló esetén 
szakirányú középfokú oktatás költségei
hez hozzájárulás,

— kimagasló eredményt elért tanuló 
külföldi diákcsere költségeihez hozzájá
rulás

Az alapítási cél megvalósítása érdeké
ben az alapítványhoz bármely termé
szetes és jogi személy csatlakozását 
várjuk Az alapítvány számlájára befize
tett összeg az adóalapból leírható

Kuratórium.
• • • •

A Városgazdálkodási Intézmény 
Nagyatád, Szabadság u. 17.
Tel.: 51-477

Eladásra meghirdeti
az alábbi gépeket:

— 1 db kotró-rakodógép
BH-025 tip.

— 1db döngölő, buli SI-2 tip.
— 1db útvibrátor

(gerenda vibrátor)
— 1 db betonszivattyú 

PX 6000 tip
— 1db habarcsszivattyú
— 1 db habarcskeverő

GH-200 tip.
— 1 db festékszóró 

Wagner 7000 tip.
Értékesítés: 1993 január 22-én reggel 

7,30 kor az intézmény telephelyén
Részletes felvilágosítás a fenti címen 

vagy telefonszámon.
• • • •

A Nagyatádi Rendőrkapitányság Bűnü
gyi Osztályán üzembe állítottunk egy üze
netrögzítőt, amely — munkaidőn kívül — 
lehetőséget biztosít mindenkinek, hogy a 
rendőrség bűnüldöző munkájával kap
csolatos észrevételeit, problémáit, javas
latait, bejelentéseit megtegye.

Ezzel — akár névvel vagy anélkül — 
segítője lehet a bűnmegelőző és felderítő 
munkának.

Várjuk a búncselekménnyekkel kap
csolatos bejelentéseiket, információikat, 
kéréseiket, amelyekre a közlést követő 
munkanapon reagálni fogunk

Soron kívüli intézkedést igénylő ese
tekben a korábbi telefonszámokon (07, 
52-010, 52-811) kérhetnek segítséget.

Az üzenetrögzítő az 52-241-es telefon
számon hívható.

Várjuk hívásaikat!

Az országgyűlés 1992. december 17- 
én törvényt alkotott a Magzati Élet védel
méről. E törvény alapján 1993 január 
1-től Családvédelmi Szolgálat működik 
Nagyatádon is az Állami Népegészségü
gyi és Tisztiorvosi Szolgálat Városi Inté
zetében. Baross Gábor u. 5. II. emelet, 
telefon: 51-074

Fogadóóra:

Hétfő 800—1200
Kedd 8°°—12°°
du. 14°°_ 15°O
Szerda _
du. u00-^00
Csütörtök 800—1200
du. UOO—IS00
Péntek 8°°_ 12°°

A Szolgálat védőnő munkatársa segít
séget nyújt az ideális család, a kívánt 
terhesség megtervezéséhez Segítséget 
nyújt válsághelyzetekben Forduljon a 
Szolgálathoz bizalommal

Nagyatád Városi Önkormányzatr Váro- 
sosgazdálkodási Intézménye tájékoz
tatja a Tisztelt Bérlőket, hogy 1993. 
január 11 -tői kezdődően a Széchenyi téri 
virágboltban ügyfélszolgálatot teljesít:

A bérlők kérésére minden héten:
— hétfőn 1400—17°°-ig
— kedden 900—12°°-ig

Lehetőséget kínálunk a lakbér, a távhő- 
díj, valamint a víz- csatornadíj befizetésé
re, csekkek biztosítására

Várjuk Tisztelt Bérlőinket
Városgazdálkodási Intézmény

Idősek Karácsonya Nagyatádon

December 22-én már 2 órakor megtelt 
a helyi Művelődési Ház moziterme az 
idősekkel. Mire 1/2 3 óra lett, a pótszé
kekre is szükség lett A város Önkor
mányzatának Gondozási Központja 
együttműködve a Vöröskereszttel na
gyon bensőséges, szívet szorító műsort, 
ünnepséget szervezett Felléptek az óvo
dásoktól az általános- illetve a középisko
lásokig nagyon sokan.

Felelevenítették a régi karácsonyokat, 
szokásokat, dalokat és a Betlehemes já
tékot is Az időseket a Polgármester kö- 
szöntötte meleg szavakkal. 
Megrendüléssel szólt a nagyatádi mene
külttábor lakóiról, akik jelenleg 2 400-an 
vannak

Ehhez a köszöntőhöz nagyon jól kap
csolódott Lénárd Istvánné nyugdíjas ver
se, amelyet ott jelentett be és kérte, hogy 
elmondhassa. Rajta kívül még egy nyug
díjas mutatta be az alkalomra írt saját 
versét.

A műsort kiegészítette egy kis csomag, 
egy szelet kalács, üdítő, amelyet szintén 
kaptak.

Nagyon szép volt, köszönjük, de jövőre 
már nagyobb helyet kell keresniök.

Gergő Sándorné

Kitekintő
A nagyatádi „őszi Napfény' nyugdíjas 

klub negyedik esztendeje tagja a Nyugdí
jas Klubok és Idősek „Életet az éveknek' 
Országos Szövetségének.

Ily módon van lehetőségünk, hogy min
den lényeges ténykedésről ami a nyugdí
jasokat érinti közvetlenül szerezzünk 
tudomást. Évente egy két alkalommal 
Országos Tanácskozásra hívják a klub
vezetőket, ahol a megyei vezetők ötletek
kel, tanácsokkal segítik az országos 
munkát. így született meg a nyugdíjasok 
kérelme a kormányhoz. Ennek lényege 
a nyugdíjak megfelelő mértékű emelése, 
a régebben megállapított nyugdíjak kor
rekciója, lehetőség a szociális feladatok 
finanszírozására; a nyugdíjasok vehes
senek részt az Érdekegyeztető Tanács
ban és még sorolhatnám.

Az Országos Szövetség megküldi a 
Heti Hírhozót, a mai és leendő nyugdíja
sok lapját. E lapon keresztül juthattak el 
klubunk képviselői a televízióba Szu- 
lyovszky Csaba főszerkesztő meghívá
sára, a Korforduló (TV 2. minden kedd 16 
óra) műsorába, ahol Győré Béláné Na
gyatád múltjáról, én a klubéletünkről szól
hattam. Remélem kapcsolatunk tartós 
lesz, hiszen klubéletünk fontosabb ese
ményeiről tájékoztatást küldünk.

Taglétszámunk az ősz folyamán ismét 
növekedett, amely — gondolom — a vál
tozatos és tartalmas programnak kö
szönhető

Gergő Sándorné 
klubvezető

Rajzszakkörünk sikere

Néhány hónappal ezelőtt a Pro Huma
na Hungária Foundation Alalpítvány a 
„Magyar Emberségért Nemzetközi Kép
zőművészeti Vetélkedőt* hirdetett

Iskolánk rajzszakkorósei a megadott öt 
témakörre sok-sok rajzot készítettek. A 
legjobb pályamunkák sorsáról a napok
ban értesültünk. Boldogan vettük a hírt, 
hogy pályamunkáink Ausztráliába is elke
rültek. További válogatás után a leg
szebb munkákat a sydneyi Australiai 
Museumban állítják ki. A beküldött művek 
alapján Horgas Angéla 5. b., Semofcsán 
Róbert 5. b , Pintér Dávid 5. b., Menyhárt 
Anita 5. b., Torna Noémi 5. b., Szulimán 
Norbert 5 a , Czipóth Norbert 5 a , Pau
za Gyula 5a, Szabó Ibolya 5 a , Hetesi 
Mána 5. a , Pintér Kornél 5 a elismerés
ben részesültek.

Csendesné Boda Ágota 
szakkörvezető 

Babay J. Általános Iskola
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(Előző írás folytatása)
Az expón már elég nagy a forgalom, a 

látogatók a cémagyár termékei, a Solar 
árai, a gyógyfürdő programjai, és a kom
binát vadászati lehetőségei után érdek
lődnek

Este 7 óra, a zárás ideje. Gyorsan el
ment a nap. Fél nyolckor vacsorázni me
gyünk, közben megbeszéljük a nap 
eseményeit, a másnapi tennivalók is szó
ba kerülnek. Vacsora után éjszakai város
nézésre indulunk, bár első este csak a 
belvárosban és a tengerparton sétálgat
tunk. A híres Croisette sétány a pálmafák
kal és luxushotelekkel megadja a város 
fényűző alaphangulatát. Egy kicsit a szél 
is fúj, de azért nincs hideg

November 14 szombat. 7-kor ébresztő, 
fél nyolckor reggeli, majd indulás a Fesz- 
tiválpalotába, illetve mi, a csapat hölgy 
tagjai egy kis kitérőt teszünk a cannes-i 
piacra, de mire a kiállítás helyszínére ér
kezünk a „fiúk" már mindent elrendeztek, 
az elfogyott prospektusokat kipótolták, az 
asztalokat megigazították. A kiállítás 10- 
kor nyit, a nagyatádi turistacsoport is 10- 
re érkezik. Az ő látogatásuk után mi is 
elmegyünk egy képzőművészeti galéria 
standjához, a Dialógus c könyvvel, a Fa
szobrászati kiállítás dokumentumaival, a 
Találkozások c. fotóalbummal, hogy be
mutassuk Nagyatád képzőművészeti éle
tét A kedves hölgy érdeklődéssel nézi a 
prospektusokat, bár ő maga festő, el
mondja, hogy a galéria szobrászokat, fes
tőket és fotóművészeket fog össze. 
Valóban érdekli a szimpozion, a galéria 
szobrászait tájékoztatja majd a lehetősé
gekről. Délután egyszercsak egy papírre
pülő landol Spanics Katalin kerámiái 
között, a repülőt széthajtogattuk, benne 
az üzenet, aki megtalálja egy kitűzőre 
jogosult. A kis repülőt visszavisszük a 
származási helyére, a kitűzőt átvesszük

<?4/. Sööjt György a kiállító Foto: Durgó Tibor

Karácsonyi hangverseny

Karácsonyi hangversenynek adott 
otthont a Művelődési Ház. Csatos 
Ferenc és Csatos Zoltán trombita il
letve fagott játéka vezette be a nagy 
tetszést aratott műsort, majd vissza
tapsolták a Bárdos Lajos iskola Hor
váth Csilla vezényelte „Kicsinyek 
kórusát".

Kiss Albert klarinét, Kenediné Mé
száros Mária hegedű szólóját Kene- 
di Tibor kísérte zongorán.

Szabó Miklós Pál apostol I. levelé- 

és közben megismerkedünk a repülőgép 
gyártójával, aki a cannes-i karneváliroda 
vezetője. Beszélgetni kezdünk, s a dialó
gus végeredménye: meghívás a cannes-i 
La Bocca karneválra, ahová jelmezes fel
vonulókat és zenészeket is várnak teljes 
ellátással szállással.

A karneválosok bohókás standja mellett 
a cannes-i idősek sportklubja kapott he
lyet, oda is átmegyünk a prospektusokkal 
felpakolva. Az idős sportolóknak is na
gyon tetszik a lehetőség, úgy tűnik szíve
sen jönnének Magyarországra.

Este a kiállítás zárása és a vacsora után 
ismét sétára indulunk, de már kicsit 
messzebb megyünk, fel a Suquet-re, a 
régi városrészbe

A régi házak, a szűk utcácskák hozzám 
sokkal közelebb állnak, mint a fényűző 
belváros, annak ellenére, hogy itt a gaz
dagság ellenpéldájával is szembetalál
kozhatunk. Narkósok, rongyos koldusok 
és csodálatos kilátás a jachtkikötőbe

November 15. vasárnap. A kiállításon 
már közvetlenül nyitás után érezhetjük a 
vasárnapi hangulatot, ugyanis rengeteg 
ember nyüzsög a standok körül. Csapa
tunkon már mutatkoznak a fáradság jelei, 
de senkinek nincs ideje leülni, folyamato
san kérdeznek a városról, a cérnagyár 
termékeiről Egy idős hölgy, amikor a cér
nagyár úti varrókészletét mutatom neki, 
nagyon megörül, ugyanis évek óta ilyes
mit keres a francia butikokban és szuper
marketekben, de ezidáig sehol sem talált 
Továbbmegy, de néhány lépés után 
visszafordul, s ezt mondja: „Ilyen csodá
latos termékkel hatalmas üzletet lehetne 
ám csinálni, a luxus hotelek kapva kapná
nak a lehetőségen, ha ugyan úgy mint a 
szappant és a tusfürdőt, ilyen kis uti-var- 
rókészletet is elhelyezhetnének a szállo
dai szobákban "

Az idős hölgy üzleti tanácsa azt hiszem

Foto: Durgó Tibor 

bői olvasott fel, majd a 2. sz. iskola 
tanulóinak Mesterszállási betlehe- 
mes játékának örülhettünk.

A Nagyatádi Vegyes, a Jubiláte 
Kamarakórust Pauker Zoltán, az 
összes kórus előadását Dr. Vargáné 
Zag Ágota, a Bárdos Lajos iskola 
ének-zene tagozatos kórusát nagy 
tetszést aratva felváltva, vezényel
ték.

(■y -r) 

nem elveszett ötlet, bár első hallásra ki
csit meglepő volt.

Gábor Judit a kiállítást körbejárva ész
reveszi egy rajztagozatos iskola standját, 
az egyik rajztanárral beszélgetni kez
dünk, nagyon tetszik neki, hogy nálunk a
2. sz. általános iskolában a művészeti 
nevelés már 6 éves kortól működik, míg 
náluk a rajztagozat csak a felsős diákokat 
érinti.

Nagyatádról beszélgetünk, a nyári 
Gyermek és Ifjúsági Képzőművészeti Tá
borba szívesen jönnének francia diákok, 
és amikor később már a tábor képeit mu
tatjuk, Tarallo úrnak különösen tetszik a 
tábor helyszíne, a Szoborpark, és nagyon 
örül az esetleges diákcseréknek is

Vasárnap délután még egy utolsó kört 
teszünk az expón, hátha akad még vala 
mi, amiből Nagyatádnak profitálhatnánk 
Észre is veszünk egy standot, ahol gyer
mekek számítógéppel dolgoznak Vezető 
tanárukkal beszélgetni kezdünk, s mint 
kiderül, egy számítástechnikai iskoláról 
van szó, akik szívesen jönnének Magyar
országra, esetleg a Képzőművészeti Tá
borba, és szívesen látnának tehetséges 
magyar gyermekeket vendégül, akik szá
mítástechnikát tanulhatnának Cannes- 
ban. A standunkhoz visszatérve látjuk, 
hogy egyre több látogató van, Fisli Gyu
lának is bőven akad munkája.

A kiállítás zárása után összecsomago
lunk, Karcsi bácsitól elbúcsúzunk, bepa
kolunk a kocsiba és még egy utolsó 
sétára lemegyünk a tengerpartra, majd 
este 9 körül elindulunk Magyarország 
felé.

A hazaút kissé kalandosra sikerült, de 
mire kedd este hazaérkeztünk már egy 
telefax várt bennünket: a meghívó a jövő 
évi kiállításra!

Rácz Kata Lilla

Foto- kiállítás
Menekültekeimmel nyiltkiállításde- 

cemberben a Művelődési Ház kiállító- 
termében eM. Soós György 
nagyatádi fotóművész munkáiból, 
amelyet Dr. Márkus István, a BM Me
nekültügyi Hivatal vezetője nyitott 
meg.

Hazai és külföldi publikációi mellett 
Jugoszláviában kétszer is szerepelt 
önálló kiállítással, de 1983-tól bemu
tatkozott Bulgáriában, az NDK-ban, 
Csehszlovákiában, majd Németor
szágban és Japánban is. Sikeres 
munkáit az itt elnyert díjak is dicsérik.

(-y -r)

Télen a strandról
A harmadik szezont zárta a strand

fürdő. Tavaszon a felkészülésről, 
most a nyári tapasztalatokról beszél
gettünk Iharosi Istvánnal, az intéz
mény vezetőjével. Nemcsak a meleg 
nyár vonzotta a kellemes felüdülést 
és szórakozást nyújtó strandot, (öt
ven ezren voltak, tizenhatezerrel töb
ben mint tavaly.) Most még többen 
és két országból keresték fel a városi 
strandot; miközben telt ház volt a 
Gyógyfürdő strandján is! így debütált 
a kemping, amit az idelátogatók már
is megszerettek.

A tartós kánikula ellenére sikerült 
megfékezni a víz algásodását.Újabb 
szolgáltatásaik között nagy sikere 
volt az este nyolc órai zárásnak, a 
közszemlére kitett televíziónak, 
amelyen a Barcelona-i események 
voltak a középpontban.

A sporteseményeket kivéve, a Mű
velődési Házzal közösen egy sor 
rendezvénynek adott helyet. Mint
hogy sikeres volt a próbálkozás, sze
retnék országos, sőt nemzetközi 
szintűre emelve, évröl-évre megren
dezni a triatlon, a könnyűbúvár és a 
strandröplabda versenyeket. (Ezek 
számottevő reklámhordozók is lehet
nek.)

Bevételeik minden tekintetben 
meghaladták a tervezettet.

Jegyáraikat pedig nem emelték, s 
jelentősen hoztak a konyhára a ren
dezvények.

A vendégek kényelmét egy fegyel
mezett csapai szolgálta, amit ezúton 
is megköszön Iharosi István.

H. S.

Jég lecke Foto Durgo Tibor

Tömegsport ’92.
Egy-egy év eltelte után az élet minden 

területén sor kerül az elmúlt időszak érté
kelésére, eredményeinek számbavételé
re, elemzésére Nincs ez másként a sport 
vonatkozásában sem

Az elmúlt esztendőben a város szaba 
didősport naptárában 26 sportesemény 
megrendezésének terve szerepelt, közü
lük több is társszervekkel közös szerve
zésben, rendezésben A kitűzött céí 
megvalósult, a település fiatalsága, la
kossága sokféle program közül választ
hatott A legnépszerűbb és legtöbb 
résztvevőt megmozgató sportág a kispá
lyás labdarúgás továbbra is A városi csa
patbajnokságon 14 csapat játszott 
hétről-hétre tavaszi őszi rendszerben.

Nemzeti ünnepeink sem múltak el 
sportesemények nélkül. Minden alkalom
mal szerveztünk kispályás labdarúgó tor
nát, s mindig népes mezőny gyűlt össze.

Egyre népszerűbb a városban a „fehér 
sportág", a tenisz is A tavaszi és őszi 
amatőr versenyeken színvonalas mérkő
zések szemtanúi lehettünk, előremutató, 
hogy a közeli városokból is érkeztek 
résztvevők

Az új 50 m-es uszoda adta lehetőséget 
és a strand vezetőségének segítségét 
kihasználva két sikeres — igaz főleg 
gyermekek részére rendezett — úszóver
senyt tudhadtunk magunk mögött. (2 ver
senyen közel 14 o. induló)

Ugyancsak a strand adott otthont a vá
rosi strandröplabda megrendezéséhez, s 
elsőként a megyében itt került sor a me
gyei strandröplabda döntőjére is, ahol 20 
pár küzdött meg a bajnoki címért. Ered
ményesen végződött a városi teke csapat 
és egyéni bajnokság (12 csapat).

Az olimpiai napok keretében szervezett 
tavaszi tömegsport esemenyeken (túra, 
futás, kerékpár) közel 500-an vettek 
részt Az atádi őszi sportnapokon ugyan
ezen sportágakban több mint 300-an in
dultak A megyei triatlon versenyei is 
vonzó programot jelentettek a résztve
vőknek és nézőknek egyaránt.

Az október 23-ai emlékfutáson közel 
350-en rajtoltak Az általános iskolás ta
nulók a Mudin Imre olimpiai bajnokról 
elnevezett futóversenyen indultak. Há
rom város (Barcs, Csurgó, Nagyatád) 10 
iskolájának 100 diákja a középiskolás at
létikai versenyen küzdött meg egymással 
és az idővel.

A meghirdetett asztalitenisz versenyek 
főleg a 10—14 éves korúak körében vol
tak igazán népszerűek

1992-ben első alkalommal kapcsoló
dott be a város a Challenge Day—Kihívás 
Napja elnevezésű mozgalomba. Május 
23-án 3.200-an végezték a követelmé
nyek szerinti többször 15 perces aktív 
mozgást óvodás korúaktól 60 évesekig.

Nem lenne teljes a kép, ha nem említe 
nénk meg a városban folyó sportantolya- 
mokat: aerobic, asszonytorna, úszás, 
tenisz, karate tanfolyamok is segítettek 
kimozdítani a lakosságot az egészséges 
életmód irányába.

Ósszeségében a rendezvények szá
mát tekintve elégedettek lehetünk, a 
résztvevők számával korántsem S ha a 
korosztályonkénti részvételi arányt vizs
gáljuk, megállapítható, hogy a legjobban 
mozgósíthatók a különféle megmozdulá
sokra az általános iskolások. Sajnos a 
15—18 éveseknek nem lehetett olyan 
vonzó rendezvényt ajánlani, amelyen tö
megesen indultak volna A felnőttek a 

felkínált sportolási lehetőségek közül a 
kispályás labdarúgást, teniszt, tekét ré
szesítették előnyben.

A rendezvények lebonyolításában köz
reműködő testnevelőknek, a strand, Mű
velődési Ház és a sportegyesületek 
dolgozóinak, valamint a Labdarúgó Szö
vetség tagjainak áldozatos, lelkiismere
tes munkáját ezúton köszönjük meg

Fekete Lajosné

A Polgármesteri Hivatal a Babay isko
lával közösen Mikulás Kupa elnevezés
sel asztalitenisz versenyt hirdetett, 
amelyen öt korcsoportban 48-an bűvöl
tek a fehér kaucsuk labdát a győzelem 
reményében.

Eredmények
5 — 6.0. fiúk:
1. Mester Attila
2. Molnár Zsolt
3-4. Molnár János — Ágoston Tamás
5 — 6. o. leány:
1. Császár Erzsébet
2 Svégel Klaudia
3-4. Balogh Réka — Kozma Adél
7 — 8.0. fiúk:
1. Láng Attila
2 Ivanics Ramon
3-4 Berényi Tamás — Szőke Tamás
Ifjúsági fiúk:
1 Bogdán Zoltán
2. Maltasics Attila
3. Németh János
Felnőtt ffl:
1. Dr Kiss Gábor
2. Bujtás László
3-4. Jéger László — Molnár János

Sikeresen zárult az ősz folyamán meg
hirdetett labdarúgó játékvezető tanfo
lyam 16-an eredményes vizsgát tettek a 
játékvezetés szabályaiból, s a tavaszi 
szezonban már a körzeti első osztályú 
bajnokság mérkőzésein fújhatják a sípot.

A városi labdarúgó szövetségben az 
újonnan végzettekkel együtt félszázra 
nőtt a játékvezetők száma, s ezzel bizto
sított a megyei másodosztályú és a kör
zeti elsőosztályú labdarúgó bajnokság 
működtetése

Tekebajnokság

Befejeződött az 1992 évi városi teke 
bajnokság. A végig jó hangulatban, teli 
izgalmakkal zajló esemény az utolsó for
dulóra is tartogatott meglepetéseket Az 
utolsó forduló előtt három csapat is esé
lyes volt a dobogó legfelső fokára, végül 
mind a három csapat egyforma pont
számmal zárt, így a végső sorrendet a 
dobott fák száma döntötte el. A bajnok
ságban végig vezető Ajax csapata az 
utolsó fordulóban kénytelen volt első he 
lyét átadni a Holsten csapatának így a 
kupát ők nyerték el.

Inhof Ottó a söröző vezetője az első 
három helyezettnek érmeket adott át, va
lamint felajánlott annyi korsó sört a helye
zett csapatoknak, ahány kilós volt a 
csapatkapitány A csapatbajnoksággal 
egyidőben folyt az egyéni verseny is. A 
legjobb tíz versenyző mérte össze erejét, 
így alakult ki a végeredmény. Az első 
három helyezett részére a Polgármesteri 
Hivatal által felajánlott dijak kerültek át
adásra.

A csapatbajnokság végeredménye:

Egyéni verseny végeredménye:

1. Holsten 14.512 fa 48 pont
2. Ajax 14 478 fa 48 pont
3 Vertikál 14 458 fa 48 pont
4. Utasellátó 14 224 fa 38 pont
5 Spulni 13 922 fa 38 pont
6 Dózsa 13 864 fa 32 pont
7. Zöldsas 12 849 fa 32 pont
8. Tüzép 13.245 fa 24 pont
9 Szerviz 13.139 fa 24 pont

10 Főnix 12 064 fa 16 pont
11. Karfiol 12.306 fa 14 pont
12. CSKCS 12 268 fa 14 pont

Jakapovic3 László

1. Beck András 155 fa
2. Böröcz László 146 fa
3. Vékony Ferenc 140 fa
4 Balaskó László 137 fa
5. Kovili József 136 fa
6 Huros Zoltán 135 fa
7. Bognár Árpád 132 fa
8 Túri Dénes 132 fa
9. Gyócsi Róbert 124 fa

10. Nádasi Tamás 124 fa
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Tájékoztató a képviselő-testület 
1992. december havi üléseiről

A képviselő-testület a múlt év decem
berében három alkalommal ülése
zett, december 1-jén, december 22-én, 

valamint december 30-án.
December 1-jei ülésén a november 

24-ei ülés napirendjei között szereplő, de 
akkor időhiány miatt nem tárgyalt napi
rendeket tárgyalta.

Foglalkozott a piacok és vásárok rend
jéről szóló ön kormányzati rendelet módo 
sitási kérdéseivel A piac és vásár 
kérdése — működése, a különböző érdé 
kék egyeztetése a rendkívüli mértékben 
felduzzadt piac szabályozásának szük
ségességével és lehetőségeivel a testü
let már viszonylag hosszú idő óta 
foglalkozik. A nagyatádi állandó üzlettel 
rendelkező kereskedők kifogásolják, 
hogy a piac nem biztosítja a verseny
egyenlőség elvét, s ily módon rontja üz
lethelyzetüket. A város lakossága 
ugyanakkor igényli az olcsóbb vásárlási 
lehetőséget.

A megnövekedett méretű piacon jelen
tős a külföldi árusok száma is A testületi 
ülésen rendkívül élénk vita alakult ki. 
amelyen a lakossági, a kereskedői érde
kek és a város rendje, az azzal kapcsola
tos kívánalmak is megfogalmazódtak.

A beterjesztett két változatot tartalma
zó rendelet-tervezetet a testület a vita 
eredményeként levette napirendjéről és 
utasította a polgármesteri hivatalt, a pol
gármestert és a jegyzői, hogy valamennyi 
érdekelt szerv bevonásával (Tisztiorvosi 
szolgálat, Vám és Pénzügyőrség, redőr- 
ség, kereskedők, érdekvédelem szerve
zete, piac üzemeltető, lakossági 
érdekeket megjelenítő városlakók) foly
tasson koordinációs egyeztető megbe
széléseket, majd ennek eredményétől 
függően készüljön el a szabályozás ter
vezete

A koordinációs megbeszélésre 1993. 
január 12-én került sor. Ezt követően a 
képviselők meghallgatták a rendőrkapi
tány beszámolóját a város közbiztonsága 
megszilárdítása érdekében végzett tevé
kenységről. A rendőrkapitány írásos be
számolóját kiegészítve elmondta, hogy 
gondot okoz nekik a városban, hogy a 
lakosság nem segíti olyan mértékben a 
rendőrök munkáját, mint Csurgón vagy a 
környező falvakban Továbbra is jelentős 
létszámgondokkal küzdenek. A mene
külttáborral kapcsolatos feladatok a ren
dőrség számára jelentős többletterhelést 
okoznak.

avult a nyomozati tevékenység szín
vonala. Nem nőtt jelentősen a közle

kedési bűncselekmények száma
Sajnos, a folyamatos kritikus idősza

kokra vonatkozó járőrözési munkában ja
vulást elérni — létszámgondok miatt nem 
lehetett.

A szóbeli kiegészítésben részletezte 
egyéb feladataikat is. Utalt a várható fel
adatváltozásokra Rendszám kérdések 
várhatóan újból a rendőrség hatáskörébe 
kerülnek. A képviselők hozzászólásaik
ban a városban tapasztalható jelensé
gekre hívták fel a figyelmet. A közlekedés 
biztonsága érdekében a Baross Gábor 
utca — Aradi utca — Bajcsy-Zsilinszky 
utcai kereszteződésbe a csúcs idősza
kokban rendőri forgalomirányítást kértek, 
megfogalmazódott egy, a közrenddel, 
közbiztonsággal kapcsolatos városi fó
rum igénye is. Felvetődött a „petárdázás" 
és a ,,városi közúti motor és autóverse
nyek" problémája is. A képviselők a be
számolót elfogadták, majd meghallgatták 
a jegyző beszámolóját a polgármesteri 
hivatal tevékenységéről

A beszámoló a képviselőtestület meg
alakulásának időpontjától kezdődően 
részletesen bemutatta a polgármesteri 
hivatal munkáját, s abban bekövetkezett 
változásokat. Értékelte a feladatmódosu
lásoknak megfelelően az apparátus lét
szám kérdéseit, s a végzett munka 
színvonalát

A képviselők a polgármesteri hivatal 
tevékenységéről szóló beszámolót elfo
gadták. A hivatal továbbra is kötött, meg
határozott létszámmal dolgozik, azonban 
lehetőség van arra, hogy jelentős feledat- 

növekedés és gazdasági indokoltság 
mellett egyedi ügyként elbírálva a lét
szám módosulhat. A beszámoló foglalko 
zott a köztisztviselők jogállásáról szóló 
törvény végrehajtásából eredő feladatok
kal is. A törvény helyi végrehajtására a 
hivatali dolgozók munkaügyeinek rende
zésére egyetértettek a képviselők azzal, 
hogy készüljön helyi rendelet-tervezet.

Döntöttek lakásvásárlási kölcsön-tá- 
mogatási ügyekben. Hét pályázó ré
szesült lakásvásárlási kölcsönben, 5 

pályázó pályázatát elutasították
Az üdülőterületen (gyümölcsösben) a 

Liget u 13. szám alatti ingatlanra vevőt 
jelölt ki a testület. A vevő dr Tóth Jenő 
Nagyatád, Kossuth u. 13/B szám alatti 
lakos Az ingatlan négyzetméterenkénti 
eladási ára 220 Ft.

Hozzájárult a képviselőtestület ahhoz, 
hogy a Csurgói Napsugár Ruházati 
Kisszövetkezet a Nagyatád, Széchenyi 
tér 19 szám alatti üzlethelyiség után fize
tendő bérleti díja ne a KSH inflációs ráta 
mértékével, hanem annak 50%-ával 
emelkedjen. Az 50%-os megállapodás 
addig érvényes, amíg a szövetkezet 
ugyanazt a dolgozói létszámot foglalkoz
tatja.

Az önkormányzat a bérleti díj növeke
dés mérséklésével a foglalkoztatás meg
őrzését kívánja elérni A foglalkoztatás 
szinten tartását természetesen minden 
évben ellenőrizni fogjuk Döntöttek a kép
viselők az eddig önálló önkormányzati 
költségvetési szervként működött Csalá
di Iroda költségvetési szervként történő 
megszüntetéséről. A testület szervezeti 
döntést hozott, amely a feladatok végzé
sét nem érinti. Az iroda önálló költségve- 

szorAént a családi eseményekkel, 
gyermekköszöntő, házasságkötés, pol
gári gyászszertartás, stb foglalkozott.

A költségvetési szerv 1993. január 1 -tői 
ugyan megszűnt, de természetesen e 
feladatokat továbbra is végezzük Az Itt 
dolgozó munkatársak január 1-től a 
polgármesteri hivatal dolgozóiként to
vábbra Is végzik e munkát.

Véleményezték a képviselők a Nagya
tádi Gépipari Vállalat kezelésében 
lévő belterületi földek értékét.

A vállalat 5 ha, 7247 m? területű földnek 
a kezelője. A testület elfogadta a vállalat 
átalakulási vagyonmérleg tervezetében 
megjelölt 25 millió 761 ezer Ft os értéket.

Véleményezték a Somogyi Erdő- és 
Fafeldolgozó Gazdaság kezelésében lé 
vő nagyatádi belterületi földek értékét A 
SEFAG vagyonmérleg tervezetében sze
replő értékeket rendkívül alacsonynak ta- 
lálták A testület az Állami 
Vagyonügynökséggel és a vállalattal kö
zölte az általa elfogadhatónak ítélhető ér
tékeket.

A képviselők ezt követően foglalkoztak 
az önkormányzat tulajdonában lévő nem 
lakás célú helyiségekben, üzletekben a 
szolgáltatások folytatásának ösztönzése 
kérdésével.

Egyetértettek azzal, hogy készüljön 
egy olyan szerződés-tervezet forma, 
amely az önkormányzati tulajdonú helyi
ségekben szolgáltatói tevékenységet is 
biztosító bérlőket bérleti díj kedvezmény
ben részesíti, ha az előző évi árbevéte
lekben a szolgáltatások részaránya az 
50%-ot eléri vagy meghaladja és az ön
kormányzattal kötött szerződésben vál
lalják, hogy a bérlet teljes időszakában 
folyamatos szolgáltatást is végeznek 
Mint már korábbi lapszámunkban ír

tuk, az önkormányzat 1993. január 
1-jével a városi egészségügyi alapellá
tást a kórház-rendelőintézetről szerveze
tileg és gazdaságilag is leválasztotta A 
város egészségügyi alapellátó intézmé
nye vezetői állására pályázatot írtak ki.

A pályázatot elbírálva a képviselő-tes
tület Kovács Istvánt, aki korábban a kór
ház pénzügyi osztályvezetője volt. 1993 
január 1-jétől határozatlan időre az intéz
mény vezetőjének kinevezte.

A testület ezt követően különböző sze
mélyiségi jog védelme alá tartozó egyedi 
ügyeket tárgyalt.

A testület nem tervezett üléseire de
cember 22-én és 30-án került sor Már 
több lapszámunkban jeleztük, hogy vár
hatóan az 1992. költségvetési év hitelfel
vétellel zárható. Az önkormányzat 1992 
évi költségvetési rendelete e lehetőséget 
tartalmazta. A város működtetés pénz
ügyi finanszírozása december hónapban 

hitel felvételét tette szükségessé Hitel 
csak képviselőtestületi döntés alapján 
vehető fel A testületi ülésre ezért volt 
szükség Hozzájárultak a képviselők 20 
millió Ft 1-2 hónapos lejáratú és 20 millió 
Ft 6 hónapi lejáratú hitel felvételéhez. A 
döntés alapján az OTP Nagyatádi Fiókjá
nál 1992. év végén 10 millió Ft hitelt 
vettünk fel. További 30 millió Ft hitel fel
vételre várhatóan — ha a pénzintézet 
alkalmasnak tartja az önkormányzatot a 
hitel visszafizetésére — januárban kerül 
sor

A leírtakból látható, hogy ma már nem 
csak az állami költségvetésben érezhe
tők erőteljes finanszírozási gondok, de 
ezek hatása megjelenik főként a ónkor
mányzatoknál is. Az 1993 gazdasági év 
kezdete és a költségvetési szabályozók, 
bevételeink nagysága jelzi, hogy a város
nak jelentős anyagi gondokkal kell szá
molnia, és bármilyen szomorú, az 
ellátások jelenlegi színvonalában, az in
tézmények finanszírozásában vissza kell 
vonulni A városi intézményhálózat fenn
tartását, — előző évi színvonalának tar
tását — hitelfelvétellel nem lehet 
finanszírozni, mert a hitel visszafizetésé
nek feltételeit nem lehet megtermteni A képviselőtestület december 22-ei 

ülésén elfogadta és jóváhagyta a 
Kapós Kereskedelmi RT. által korábban 
üzemeltetett Kossuth utcai háztartási bolt 
használatát rendező megállapodást

A Kapós Kereskedelmi RT az üzlet 
teljes rendelkezési jogát kártalanítási 
igény nélkül az önkormányzatnak vissza
adta a bolt teljes felszerelésével és- be
rendezésével együtt. Ugyanakkor kérte, 
hogy a használati díj kifizetésétől az ön
kormányzat tekintsen el

Az Országgyűlés 1992. december 8 i 
ülésnapján elfogadta a helyi adókról szó
ló 1990 évi C. tv. módosítást. A módosí
tott törvény rendelkezései szennt már 
bevezetett helyt adót évközben az adó
zók terhére nem lehet módosítani Válto
zott az iparűzési adó és a kommunális 
adó alapja. A testület december 30-i ülé
sén 1993. január 1-jei hatállyal módosí
totta a vállalkozók kommunális és 
iparűzési adójáról szóló rendeletét

A helyi adókban bekövetkezett változá
sokat, az adózással kapcsolatos tudniva
lókat o lapszámunkban külön közöljük.

Hoffmanné dr. Németh Ildikó
jegyző

Változások a 
mozgáskorlátozottak 

támogatásában
A mozgáskorlátozottak pénzbeli tá

mogatásának szabályait a Kormány 
1993. január 1-től megváltoztatta Mind
azok a mozgáskorlátozottak, akiknél a 
mozgáskorlátozottság tényét 1992-ben, 
vagy korábban az illetékes orvosi bizott
ság már megállapította, és '92-ben folyó
sítottuk részükre a 12 000 Ft-os pénzbeli 
támogatást, az 1993-as évre vonatkozó 
támogatási kérelmüket legkésőbb '93. 
február 15-ig a Polgármesteri Hivatal 
Társadalompolitikai Irodája (fsz 5 ajtó) 
nyújtsák be Benkő Éva és Hervai János 
ügyintézőknél. A jogszabályváltozás mi
att mindazoktól, akiknek korábban is ilyen 
ellátást megállapítottunk, támogatási ké
relmet február 15-e után elfogadni nem 
áll módunkban

A kérelem benyújtásával egyidőben 
kérjük, csatolják 1992-es évre vonatkozó 
havi átlagos nettó jövedelmük igazolásait 
a családban együtt élők jövedelmeiről A 
február 15-ig benyújtott kérelmekről a 
jogszabály módosulása folytán április 30- 
áig kell döntenünk és a döntést követően 
kerülnek a támogatások folyósítására

Február 15-e után, pénzbeli támoga
tásra vonatkozó kérelmet csak az eddig 
támogatásban nem részesülő, új kérel
mezőktől fogadhatunk el Nem változtak 
a személygépkocsi szerzés támogatásá
nak és a kötelező feleősségbiztosítás 
szabályai Felhívjuk azonban a figyelmü
ket. a kötelező felelősségbiztosítási tá
mogatásra '92-ben kiadott határozataink 
'93 március 31. napjáig érvényesek Aki 
a felelősségbiztosítási támogatással élni 
szeretne, indokolt, ha erre vonatkozó ké
relmét a pénzbeli támogatási kérelemmel 
egyidőben nyújtja be A '92-es évi ügyin
tézési tapasztalatok alapján felhívjuk arra 
is a figyelmet, hogy azokban az esetek 
ben, ahol nem a mozgáskorlátozott a 

gépkocsi tulajdonosa, hanem a vele kö
zös háztartásban élő hozzátartozója és 
autó tulajdonosa, az autó tulajdonosának 
nyilatkoznia kell, hogy a vele közös ház
tartásban élő mozgáskorlátozott hozzá
tartozója szállítását vállalja Célszerű, ha 
e támogatás-fajtánál a kérelemhez ezt a 
nyilatkozatot is csatolják

Hoffmanné dr. Németh Ildikó
jegyző

Tájékoztató a vállalkozók 
kommunális adója és az 

iparűzési helyi adó 
rendeletben bekövetkezett 

változásokról

Tisztelt Adózó Vállalkozók)

E tájékoztatónkat kérjük, ne tekintsék 
zaklatásnak, csupán segítséget kívánunk 
nyújtani az adózással kapcsolatos válta
kozói teendőkhöz.

Az Országgyűlés 1992. évi LXXVI szá
mú törvényével (megjelent a Magyar 
Közlöny 1992 évi 129-es számában) mó
dosította a helyi adókról szóló 1990. évi 
C tv-t Nagyatád Város Önkormányzata 
1992 január 1. napjával vezette be helyi 
rendeletében a vállalkozók kommunális 
és iparűzési adóját. Az adó bevezetése 
óta egy év telt el A bevezetett adókat az 
önkormányzat nem kivetéssel állapítja 
meg Mindkét adó úgynevezett önadózá- 
sos adó, tehát a bevallást a vállalkozó
nak magának kell megtennie!

A polgármesten hivatal január 31-ig 
minden bejelenkezett vállalkozó részére 
postázni fogja a kommunális adó és az 
iparűzési adó bevallásokat és a kitöltésü
ket elősegítő tájékoztatókat.

Milyen határidőig kell a bevallásokat 
elkészíteni és benyújtani a polgármes
teri hivatalhoz?

a. / A vállalkozók kommunális adója be
vallását 1993. február 28-lg,

b. / Az iparűzési adó adóbevallását 
1993. május 31-ig.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fent 
megjelölt határidőig a bevallás szerint ki
számított, az önkormányzatot megillető 
adókülönbözetet (ha a befizetett előleg 
kevesebb volt, mint az adó) a bevallás 
benyújtásával egyidőben be kell fizetni 
csekken vagy átutalással Jelezni kell az 
adózót illető visszatérítési igényt is. 
visszatértési igény alapján.

A visszatértési igény alapján a vissza
utalásról gondoskodunk Rendelkezhet 
az adózó úgy is, hogy túlfizetését az 
1993. évi adóelőlegébe számítsuk be 
Nagyon fontos azt is tudniuk, miután 
mindkét adónem továbbra is él és hatá
lyos, ezért adóelőleg fizetési kötelezett
ség is van Az adóelőleg alapját és 
mértékét az adózónak magának kell 
megállapítania az 1992 évi forgalmi, ár
bevételi és létszám adatai alapján Az 
adóelőleget mindkét adónemnél március 
15-ig kell megfizetni

Felhívjuk azonban a figyelmüket arra, 
hogy mindazok a vállalkozók, akik 1993- 
ban a 92 évihez képest jelentős mértékű 
foglalkoztatás és árbevétel csökkenéssel 
(forgalomcsökkenés) számolnak, a vár
ható változás mértékét a Polgármesteri 
Hivatal Közgazdasági Irodájának írás
ban jelentsék be. A vállalkozó érdeke, 
hogy várható forgalmát és várható létszá
mát pontosan bejelentse, mert a bejelen
tés elmulasztása a vállalkozó részére 
jelentős pénzügyi hátránnyal jár. (A hát
rányokat az adóigazgatás rendjéről szóló 
törvény tartalmazza ) Miután helyi adó
ban ez az első év, amelyben a vállalkozók 
önbevallást készítenek, jelezükk, hogy a 
Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iro
dája adóügyeket intéző munkatársai ügy
félfogadási időben segítséget nyújtanak

Mit kell tudni az 1993-as évre vonat
kozó helyi rendelet előírásairól?

A rendelet teljes egységes szerkezetbe 
foglalt szövegét e tájékoztatóban közzé- 
tesszük A szöveg az 1993 január 1-től 
hatályos rendelkezéseket tartalmazza, 
tehát a jelen évre vonatkozik

Milyen változások vannak a rende
letben?

A vállalkozók kommunális adójában 
megváltoztak az adó alapja számítási 
szabályai. Az adó alapja 1993-ban a fog
lalkoztatottak korrigált átlagos statisztikai 
állományi létszáma. Ennek fogalmát ren- 
deletünk 26. §-ának 5. pontja tartalmaz
za

Be kell számolni a létszámba — tekintet 
nélkül arra, hogy a vállalkozó fő vagy 
másodállásban vállalkozik, — a vállalko
zót, a személyes közreműködésre köte
lezettet és a segítő családtagot is. Az 
iparűzési adóban leglényegesebb válto
zás, hogy módosult a nettó árbevétel (az 
adó alapját képező nettó árbevétel) fogal
ma Az adó alapját a rendelet 13 §. (1) és 
(2 ) bekezdése, valamint 26 § 6. pontja 
tartalmazza Az adóalap számítási sza
bályok módosulása miatt az adó mértékét 
az önkormányzat 2 ezrelékkről 5 ezrelék
re emelte Több bevétele ebből várhatóan 
nem lesz! A számítás alapja szabályai 
szerinti korrekciót végezte el a testület. 
Az alkalmi iparűzési adó napi átalánya 
(piac, vásár) 300 Ft-ról 600 Ft-ra emelke
dett

Új szabály, hogy mentesek lesznek 
mindkét adó alól azok a vállalkozók, akik
nek a két adónemben az adójuk 300 Ft-ot 
nem haladja meg.

Az iparűzési adóban új mentesség, 
kedvezmény az, hogy az egyéni vállalko
zó, városi önkormányzati intézmény, 
vagy az önkormányzat által létrehozott 
alapítványba történő befizetéssel, ha a 
befizetés az adóévben adója 70%-át 
meghaladja, teljesítheti kötelezettségét.

Jelenleg ilyen alapítványok a követke
zők: Cantemus Alapítvány, — Bárdos La
jos Általános Iskola, Paracelsus 
Alapítvány — Kórház, Nagyatádi Diáko
kért Alapítvány— Városi Önkormányzat, 
Sporcsarnokért Alapítvány — Babay Jó
zsef Általános Iskola, Városi Zeneiskola 
Alapítványa.

Változtak az adóelőleg megfizetésének 
szabályai ts. Az adóbevételek folyamatos 
beszedése érdekében lehetővé vált a fi
zetési meghagyás kibocsátása

Módosította a képviselő-testület a jogi 
személyekre és egyéb önadózó szerve
zetekre a méltányossági kérdések elbírá
lásának szabályait. A változás akként 
foglalható össze, hogy abban az esetben 
mérsékelhető vagy engedhető el az adó
tartozás, ha ezzel a városi foglalkoztatás, 
a munkahelyek megőrzése biztosítható.

Hoffmanné dr. Németh Ildikó
jegyző

A képviselő-testület 1993. 
január 26-al ülésének 
tervezett napirendjei:

— Nagyatád Város Önkor
mányzatának 1992. évi költség
vetéséről szóló — többször 
módósított—7/1992. (II. 25.) szá
mú rendelete módosítása.

— Nagyatád Város Önkor
mányzatának 1993. évi költség
vetéséről szóló rendelet 
megalkotása.

— Nagyatád Város Képviselő
testületének 1993. évi munkater
ve.

— A közalkalmazottak jogállá
sáról szóló 1992. évi XXXIII. szá
mú törvényben meghatározott 
intézményi illetmény-pótlékok en
gedélyezése és megállapítása.

Felelős ararkoaxtő:
Dr. Horváth Feronc, Hubey Sándor áo 

Nagybocakai Tamaa

Fetóőa ittodá: 
Varga Vino*
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III. évfolyam 1993. február Szerkeszti: Dr. Horváth Ferenc, Hubay Sándor és Nagybocskai Tamás Díjtalan

Foto: Durgó Tibor

Dr. Katona Tamás és Khalid Amir Khan 
nagykövet Nagyatádon

Az elmúlt hónap egyik jelentős 
eseménye Dr. Katona Tamás ál- 
idiiiúikár, vaiamini Khalid Amir 
Khan Pakisztán nagykövete és 
felesége városunkban tett láto
gatása volt.

A Polgármesteri Hivatalban 
Varga Vince polgármester fogad
ta, majd tájékoztatta a város éle- 
téről a vendégeket. A 
Menekültáborban Horváth Lajos 
táborvezető vázolva a helyzetet 
elmondta: a táborlakók létszá
mát, összetételét a háború hala
dása tükrözi. Emiatt a tábori élet 
szerkezetét többször is át kellett 
alakítani. Óvoda, iskola működik 
otthoni tanárokkal. A beteg-rész-

a Gazdaasszonyképzőben fo
gadták az ott tanuló növendékek 
és tanáraik, ahoi Kunics Jozsef- 
né igazgató beszélt az új iskola
típus életéről.

A Kórház-Rendelőintézetben 
Dr. Frank Ferenc orvosigazgató 
és Németh Istvánné ápolási, Ta
kács József gazdasági igazgatók 
társaságában tájékozódott az itt 
folyó gyógyító munkáról.

A Masterfil Cérnagyárban Hor
váth István főmechanikus adott 
ízelítőt a gyár életéről, export-le
hetőségeikről, majd sétát tettek a 
gyártócsarnokban.

A nagykövet valamennyi hely
színen érzékenyen reagált a fel-

Durgó Tibor felvételei

Március 15-ei 
ünnepi program

Március 14-én vasárnap 17.30 órakor

KOSSUTH LAJOS élete — 
képeslapokon

c. kiállítás megynyitója Steiner Józsefné 
gyűjteményéből a 

Művelődési Házban.
Megnyitó beszédet mond: Spira György történész.

Március 14-én vasárnap 18 00 órakor

ÜNNEPI HANGVERSENY
az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 

tiszteletére a Művelődési Házban.

Fellépnek:
— Bárdos Lajos Általános Iskola énekkara.
— Ady Endre Gimnázium ének és versmondói.
— Nagyatádi Állami Zeneiskola növendékei.
— Jubiláte Kamarakórus
— Nagyatádi Vegyeskórus.

Ünnepi köszöntőt mond: Varga Vince polgármester.

„Nagyatád Városért” kitüntetések átadása.

Március 15-én hétfőn 9.00 órakor

MEGEMLÉKEZÉS és KOSZORÚZÁS
a Kossuth Lajos szobornál.

Ünnepi beszédet mond: Varga Vince polgármester.

Magyar 
tragédia a

Donnál

Hogy Eszék barátainak nemes cselekedetei 
örökre megmaradjanak a város történelmében, 

példaképül a mai és elkövetkező nemzdékek számára 
Eszék város polgárainak nevében

Eszék Önkormányzata köszönetét nyílvánítja ki

Nagyatád városnak

lég oázisa a tábornak. A tábor 
város a városban.

Délután ketté vált a program. 
Dr. Katona Tamás tanár-diák ta
lálkozón, majd városi fórum kere- 
tében találkozott az 
érdeklődőkkel.

Khalid Amir Khan nagykövetet

vetett gondokra. Segítségét aján
lotta fel az oktatást és a gyógyí
tást szolgáló egyes 
segédeszközök, műszerek be
szerzéséhez, illetve kedvezőbb 
alapanyagpiacok megszerzésé
hez a cérnagyártáshoz.

H.S.

Az őszinte emberségért, mélységes megértésért, 
odaadó és önfeláldozó munkáért és Eszék megvédésében, 

valamint a háború utáni újjáépítésben nyújtott sokrétű 
segítségért, minek jeléül ezt a köszönőlevelet adja ki.

Karlo Karacic
Eszék Polgármestere

Eszék, 1992. december 2

1943. január 12-én 250 ezer ma
gyar katona állt a Don partján. A hő
mérséklet mínusz 35 fokra süllyedt, 
befagytak a fegyverek, az őrök keze 
ráfagyott a puskákra, hó és hó min
denütt.

A 2. Magyar Hadsereg 208 km 
hosszúságban volt védőállásokban. 
9 óra 45 perckor megremegett a föld, 
,,rettenetes dübörgés kezdődött 
Urivnál". Megindult a szovjet táma
dás.

Magyarország katonailag készület
lenül lépett a háborúba, a vezérkar 
ennek tudatában igyekezett minimá
lis haderővel résztvenni a harcok
ban. A győztes hatalmak 
Magyarországot az utolsó csatlós
nak, a magyar népet bűnösnek ne
vezték, — mert nem szállt szembe a 
németekkel, s nem áldozta fel cnma- 
gá: — &Luk a hdld’-nak, n-elyaK;tek 
mintegy 400 milliós népei inaszakad- 
tukból futottak a német hadsereg el
ől, amely 44 nap alatt a franciákat, 27 
nap alatt a görögöket, 24 nap alatt 
Norvégiát, 19 nap alatt Belgiumot, 18 
nap alatt Lengyelországot, 18 nap 
alatt Jugoszláviát, 6 nap alatt Hollan
diát rohanta le. Mit tehetett volna hát 
a kis Magyarország?

A doni harcok kiértékelése nem fel
adatunk. Erről csak annyit, hogy a 
német hadvezetés koncként hagyta 
ott a rosszul felszerelt magyar had
sereget, amely óriási területeket vé
dett.

Nem volt mélységi tagozódása, 
mégis többször is visszaverte a szov
jet támadásokat. A 2. Magyar Hadse
reg utolsóként hagyta el Don-parti 
állásait. Az óriási túlerővel végül is 
nem bírtak és 150 ezer katonánk ve
szett el két hét alatt, csakhogy a né
met csapatok nyugodtan 
kiüríthessék Voronyezst.

Visszavonuló katonák a mínusz 35 
fokos hidegben pokoli kínokat álltak 
ki, sokan megfagytak, s talán halálos 
álmukban gyermeküket, feleségüket 
ölelték. Mások vérző, fagyott végta
gokkal araszoltak hazafelé. Elkép
zelhetjük-e a hozzátartozók 
fájdalmát, akik csak titokban gyújt
hattak gyertyát a drága halottért?

Sirassuk el hát hazánk és városunk 
hőseit, mártírjait és áldozatait, így fog 
enyhülni az eddig eltitkolt fájdalom.

„Hol nyugszunk, nem tudja barát, 
feleség, gyerek.

Elszórt testünk nyomtalanul nyelte 
magába a föld.

Szívetek őrizzen: Milliók eleven 
milliókat

Áldozatunk nem a gaz jogcíme. Jó
ra parancs."

Nagy Jenő 
Honvéd Hagyományőrző Egyesület
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„Ne veszítsünk el semmit se a múltból”

100 év építészete
Kz evangélikus templom

Az 1920-as évek végén bizonyos
sá vált: felépítik az evangélikus 
templomot. Hozzá a telket, — amely 
akkor a Lőcsei és a Beregszászi ut
cák vonaláig húzódott —, Lelbach 
Keresztély helyi földbirtokos adomá
nyozta csakúgy, mint az összes fa
anyagot is.

A templom építészeti terveit Tratt- 
ner János építész készítette.

Szilágyi Erzsébet
(1908—1971)

Foto: Durgó Tibor
Levelét nem írta meg. Tárgyi emlé

ket alig találtunk életéről.
ö a zenében élt, művész volt. 

Ránk, volt ismerőseire, tanítványaira 
vár a feladat, hogy zárkózott egyéni
ségének rejtett kieseit feltárjuk.

Iparos szülei — egy náluk lakó ze
netanárnő bíztatására — kezdték el 
kislányuk képzését. A négy leány
testvér közül ö bizonyult a legtehet
ségesebbnek. Saját erejéből, órákat 
adva végezte el — kitűnő ered
ménnyel — a Zeneakadémiát, majd 
zongora szakon a művészképzőt.

Mint okleveles zongoraművésznő 
megalapította Nagyatádon az első 
államilag engedélyezett magán ze
neiskolát.

Zárkózott volt ritkán szerepelt, 
csak egyszer adott 1939-ben kon

OnkormAnyzati hIradó nagyatAd

Az építési munkákat a Kun és Tratt- 
ner cég végezte. Felszentelésére 
1930. júniusában került sor.

Akkor még nem álltak épületek kö
rülötte. A nagyméretű telket tovább 
parcellázták, az értékesítésből be
folyt pénzek tették lehetővé, hogy 
1957-ben felújítsák.

Az É-D-i tengelyű kis templom kör

nyéke mára kiteljesedett a város tér
szerkezetében.

Az 1992. évi teljeskörű, igényes fel
újítása után — Lőczi János kőmű
vesmester hozzáértésének is 
köszönhetően —, korabeli pompájá
ban, mégis szerényen díszíti, gazda
gítja Nagyatád építészeti értékeit, a 
később épült, a népi, a szecesszió 
stílusjegyeit viselő pompázatos re
formátus templom szomszédságá
ban.

Az evangélikus templom a neoek- 
lektikus építészeti korszak eredmé
nye. Az I. világháború utáni 
stílusváltozatokból a neoromán jele
nik meg az íves ablaklezárásban, a 
dongaboltozaton, a nyomott kosárí
ven a templom-belsőben.

Méltó ehhez a környezete is. A tu- 

certet. Magas termetével, hófehér ru
hában, sötét hajával, gyönyörű játé
kával igen szép sikert aratott.

Tanítványainak az évzárókon szí
nes zenei műsorokat rendezett. Tel
jesen felolvadt a zenében. 
Növendékei előmenetele mindennél 
fontosabb volt számára. Közülük 
többen is a zenei pályát választották 
élethivatásul. Gaál Mária — akinek a 
családjában mindenki muzsikál — 
napjainkban alapított Budapesten 
Chopin klubot. Bevallása szerint volt 
tanárnője hatása ez még mindig, hi
szen Erzsébet néni szerettette meg 
vele a zeneszerzőt.

Nagyatád lakossága kevésnek bi
zonyult ahhoz, hogy csak komoly ze
nével tartósan megnyerhette volna a 
közönséget. 1945 után egy-két évig 
lelkes műkedvelők operettelőadáso
kat rendeztek a háborútól kimerült 
embereknek (János Vitéz, Marica 
grófnő).

Nagyon sok, sikeres estét értek 
meg ezek a darabok, amelyeknek 
tanácsadója, zongorakíséröje volt 
Szilágyi Erzsébet.

Magániskolájának megszűnése 
után Székesfehérvárra költözött és 
ott is élt haláláig. A nagyobb város, 
nagyobb elismerésben részesítette; 
több koncertjéről hallottunk.

Nem tudjuk, számára mit jelentett 
Nagyatád. Egy biztos, amíg közöt
tünk volt, szívvel-lélekkel dolgozott, 
városunk pedig tisztelettel, szere
tettel hajt fejet emléke előtt.

Nagy Jenöné Gyánó Ágota

OnkormAnyzati hIradó nagyatAd

lipánfa, a botanikai értékeket képvi
selő magnóliák, az új telepítésű, az 
örökzöldek királya a kék színekben 
pompázó „rakéta" boróka társasá
gában díszük az örökzöldek között is 
újdonság gömb chamaeciparisok.

Mindez a rózsaligettel így együtt!
Hubay Sándor

Durgó Tibor felvételei

Köszöntjük
Nagyatád 
ifjú polgárait

E cím alatt hónapról-hó- 
napra közreadjuk a lap 

megjelenése előtt 
születettek neveit.

Csernyik Máté

Csík Tünde

Pintér Dávid

Jáger Attila

Ignácz György

Kőnig Richárd

Böhm Richárd Tibor

Harnung Renáta

Kálovics Alexandra

Somogyi ama török kiállítása
1993. január 23-án nyílt meg a Vá

rosi Művelődési Házban a XV. Or
szágos Amatőr Képző- és

Foto: Durgó Tibor

OnkormAnyzati hIradó nagyatAd

A Kereskedők Somegy Megyei Szer
vezete (KISOSZ "5^3. március 2-án 
14.00 — rö.^Jraig kihelyezett ügyfél
fogadást tart és egyéb szolgáltatást 
nyújt a Rózsafabot vendéglőben (Zrí
nyi u. 13.)

Várjuk a vállalkozók érdeklődését.

Pályázat
A Nagyatádi Diákokért Alapítvány tá

mogatásának megpályázási célja:
Azok a nagyatádi diákok, akik szo

ciális körülményeik miatt egyetemi, fő
iskolai, valamint kimagasló tehetség 
esetén szakirányú középiskolai képzé
sükben akadályoztatva vannak, anyagi 
segítségben részesüljenek.

Pályázat benyújtásának határideje: 
1993. március 20.

A pályázatnak tartalmaznia kell a di
ák személyi adatait, iskolalátogatási 
igazolványt. A szülők jövedelmi igazo
lását.

Gara István 
a kuratórium elnöke

• • w *

Mesemondókat 
keresnek!

A TV 2 és az MTA Néprajzi Kutatóin
tézete találkozót szervez mesemon
dók részére. A találkozóra bárki 
jelentkezhet korra, nemre való tekintet 
nélkül, országhatáron belül és azon túl. 
A legjobb mesemondókat műsorfüzet
ben mutatja be a TV 2.

Azoknak a gyerekeknek, szülőknek 
és nagyszülőknek a jelentkezését vár
ják, akik szeretnek, tudnak és akarnak 
mesélni.

A jelentkezéseket — név, csoport 
esetén hányán mesélik el a mesét, me
se címe, életkor, pontos cím, foglalko
zás megjelölésével — 1993. március 
1-ig várja a

Magyar Televízió

GERHARDT PRODUCERI 
IRODA

(Budapest 1810. 
Szabadság tér 17.)

Az érdeklődőknek részletes tájékoz
tatást küldenek.

• • ♦ •

Értesítjük a Bodvicai Hegyközség 
gazdáit, hogy

Vezetőségválasztó gyűlésünket 
és évi beszámolónkat

1993. február 25-én 
d.u. 5. órakor

tartjuk a Földhivatal épületének eme
leti termében.

(Nagyatád, Baross G. u. 5. sz.)

a vezetőség

Iparművészeti Pályázat Somogy 
megyei bemutatója.

A rendezvény célja — amint azt az

1993. FEBRUÁR

MUNKALEHETŐSÉG

Dohánybeváltó Üzem
Nagyatád
Dózsa Gy. u. 17.
Tel.: 82/51-053
Tx: 13552

Felhívjuk a földtulajdonosok, gaz
dálkodók figyelmét a

DOHÁNYTERMESZTÉS

lehetőségére!

— Egy vagy több éves szerződést 
kötünk a termelőkkel

— Különböző típusú dohányokat 
adunk ki termesztésre (mes
terséges és természetes szárítá
sút)

— Magot vagy igény szerint palán
tát biztosítunk

— Rendszeres szaktanáccsal látjuk 
el partnereinket

— Növényvédelemhez 2.000 Ft/ha 
támogatást adunk

— A megtermelt dohányt garantál
tan átvesszük

— Stabil felvásárlási árakat aján
lunk

— 15 napos határidővel fizetünk

Keressen fel minket, hogy 
részletesebben 

tájékoztathassuk!
• • • *

A Nagyatádi Városi SE megkezdte 
a labdarúgó pályabérletek árusítá
sát.

A bérletek ára:

— egész éves, felnőtt 1000 Ft
— diák, nyugdíjas 600 Ft
— első félévre, felnőtt 500 Ft
— diák, nyugdíjas 300 Ft

Bérletek a Sportegyesületi Irodában, 
a Sport Büfében, mérkőzések alkalmá
val a pénztárban kaphatók.

A közelmúltban Nagyatádon járt pa
kisztáni nagykövet 1993. február 18- 
ára Budapesten a nagykövetségre 
meghívta a 2. sz. Általános Iskola és 
Gazdaasszonyképző Speciális Szak
iskola 12 tanulóját és 3 tanárát, akik 
egésznapos vendégei lesznek Khalid 
Amir Khan nagykövetnek.

Ebtulajdonosok figyelem!

Nagyatád város belterületén elkóbo
rolt, elveszett kutyáját a befogást köve
tő 8 napon belül átveheti a^ 
gyepmestertől az alábbi helyeken:

— törzskönyvezett, nemes eb Lá- 
bod-Erzsébetpuszta (volt vas
útállomás épülete)

— nem törzskönyves, házőrző eb 
Bodvicai kóbor eb-telep (dögkút 
mellett)

elnevezés is tükrözi — a megyénk
ben élő alkotók munkáinak legjavát 
felsorakoztatni az országos kiállítás 
előtt, amely márciusban Budapesten 
a Néprajzi Múzeumban lesz meg
rendezve.

Városunkat itt négy alkotó képvi
selheti:

Polák Judit kikristályosodott szín- 
és formakultúrát sugárzó igényesen 
szőtt gobelinjeivel, Wágner Ferenc- 
né aprólékos gonddal festett egyéni 
hangú olajfestményeivel; ők ketten a 
zsűri döntése alapján a bemutató dí
jazott alkotói.

Budapestre kerül még, Mezey 
Magdolna bensőséges hangulatú 
„A három jóbarát" című olajfestmé
nye és Pacskó Ferenc fából készült 
nonfiguratív kisplasztikája.

A helyi kiállításon szerepel Bacsa 
Gyuláné, Dr. Kovács Jánosné, Pos
ta József, Posta Józsetné és Tálosi 
Józsefné nagyatádi alkotó egy-egy 
munkája.

A közel 100 alkotást felsorakoztató 
tárlat február 28-áig látogatható.

Merész Emese
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Tisztelt Nagyatádi 
Polgárok!

A napi sajtóból, rádióból, televízió
ból bizonyára értesültek róla, hogy az 
Országgyűlés megalkotta a szociális 
törvényt.

Az önkormányzatnak, a törvényből 
eredően legkésőbb 1993. augusztu
sig helyi szociális rendeletet kell al
kotnia. A rendelet-alkotáshoz 
feltétlenül szükség van a városlakók 
szociális helyzetének ismeretére.

A polgármesteri hivatalnál rendel
kezésre álló nyilvántartások és azok 
adatai a megfelelő, jó döntéshez nem 
elegendőek.

A városlakók szociális körülménye
it teljes körűen nem ismerjük.

Mindezek miatt szíves segítségü
ket kérjük annak érdekében, hogy a 
városlakók szociális helyzetét tükrö
ző és annak megfelelő helyi szociális 
rendelet készülhessen.

Segítségüket abban kérjük, hogy 
postaládáikba eljuttatott, a szociális 
helyzet felmérését szolgáló adatla
pot kitölteni és a város intézményei
ben, az iskolákban, óvodákban, a 
kórházban, az öregek otthonaiban, 
bölcsődékben, a polgármesteri hiva
tal földszintjén elhelyezett gyűjtölá- 
dákba március 20-ig név és 
cím-nélkül visszajuttatni szívesked
jenek.

Az adatlap önkéntes kitöltésével és 
visszajuttatásával önök rendkívül 
nagy segítséget tudnak nyújtani ah
hoz, hogy a reális életviszonyokon, 
szociális helyzeten alapuló, az Önök 
érdekét szolgáló helyi önkormányzati 
rendelet-tervezet készülhessen. 
Megértésüket és segítségüket előre 
is megköszönjük.

Varga Vince 
polgármester 

Hoffmanné dr. Németh Ildikó 
jegyző

„Díjazott" program

Nyugdíjban is tervszerűen

N Lakitelek-Alapítvány 5-40 ezer fo
rint pénzjutalomban részesíti azokat 
a nyugdíjas klubokat, amelyek elké
szítik 1993. évi programjukat és azt 
jónak, kivitelezhetőnek találják.

Az „őszi Napfény" nyugdíjas klub 
vezetősége azonnal munkához látott. 
Mivel klubunk létszáma 100 körül 
van, már régóta foglalkoztatott ben
nünket az a gondolat, hogy kialakí
tunk kisebb csoportokat az 
eredményesebb munka érdekében, 
így történt, hogy januártól három kör
ben tevékenykedünk:

társadalomtudomány, helytörténet
honismeret és természetbarát
egészségvédelem. Mindenki 
érdeklődésének megfelelően bővít
heti, átadhatja ismereteit. Progra
munkat ,,Szabadegyetem" 
formájában részben helyi, részben 
neves vendégek előadásai alapján 
próbáljuk megvalósítani.

Témáinkból megemlítek néhányat:
A jelen jeles írói, költői, történelmi 

sorsfordulók Trianontól napjainkig 
stb. Február a farsangolás jegyében 
zajlik. Február 6-án a csurgói nyugdí
jas klubban farsangolunk együtt 
Csurgón.

Természetesen Csokonai V. Mi- 
hályból is készülünk. Nagy remé
nyekkel nézünk a Somogy Megyei 
Nyugdíjasok Buzsáki Majálisának 
elébe. Mint megyei vezető a napok
ban kerestem fel a buzsáki polgár
mestert és a művelődési ház 
vezetőjét, akik örömmel támogatják 
kezdeményezéseinket.

A Lakitelek-Alapítvány Kuratóriuma 
úgy látszik jónak találta programun
kat, mert éppen az „Elöszilveszterre" 
készültünk, amikor Ormai István át
adta azt a levelet, melyben közölték: 
30 ezer forintos támogatásban része
sítik klubunkat. Nagy az öröm a klub
ban, mi pedig igyekszünk terveinket 
megvalósítani.

Gergő Sándorné 
klubvezető

‘Tekenyő
Amikor a Rákóczi utcai házsornak 

a keleti oldalon vége szakad, a műút 
nyugatnak fordul. Az útról letérve to
vábbra is déli irányban haladva talál
juk a temető utat (ma Béke u.)

A Nagyatádi Szabó István nevével 
fémjelzett 1922-es földreform folytán 
az út jobb oldalán házhelyeket osz
tottak, s félsoros utcát építettek.

Szemben az út bal oldalán halmok
tól határolt mélyebben fekvő terület, 
rét, mintegy nagy mosóteknö illesz
kedik a környezetbe. Ez a „tekenyő". 
Még a régi időkben, valószínű az úr
béres jobbágytelkek tulajdonba véte
le idején, a népi nyelvhasználat 
ragasztotta rá ezt a nevet.

Ez is, mint több emlegetett bodvicai 
földdarab a környező, magasabban 
fekvő területek csapadékvizét gyűj
tötte össze. Sokszor hónapokon 
kersztűl a felszínen tárolva azt. 
Szántóként nem is jöhetett számítás
ba, csak mint kaszáló, rét, vagy 
ősszel legelő.

Amikor egy-egy nagyobb esőzés 
után a tekenyő megtelt vízzel, az 
aszögi (a falu déli részén lakó) gye
rekek mosóteknőket ladiknak hasz
nálva csónakáztak a vízen.

Téli jege pedig kiváló csúszkálóte
ret biztosított a tél örömeire áhítozó 
gyermekseregnek.

így zajlott ez évtizedeken, talán év
századokon át. Generációk nőttek 
fel, generációkat vittek örök nyugvó
helyre a tekenyő melletti temető
útón, mígnem a XX. század második

Tájékoztató
a gépjárműadó fizetési kötele

zettségekről.

Tisztelt gépjármű tulajdonosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az 1993. 
évben az első félévi gépjárműadót márci
us 15-ig, a második félévit szeptember 
15-ig kell befizetniük.

Ha ezt a fizetési határidőt elmulasztják, 
az afdóigazgatási eljárásról szóló törvény 
rendelkezései alapján késedelmi pótlékot 
kell felszámolnunk. A gépjármű tulajdo
nosok a polgármesteri hivataltól az elmúlt 
évben a folyamatos adófizetési kötele
zettségre kivető határozatot kaptak. A ki
vetési határozatban megjelölt évi adó 
felére van előleg fizetési kötelezettség 
március 15.-ig.

Ha a határozatuk bármilyen ok folytán 
nincs meg, adójuk a következő módon 
számítható:

A gépjármű minden megkezdett 100 
kg-ja után az adó 200 Ft.

A jármű tömegét a forgalmi engedély
ből lehet megállapítani

A 350 cm'5 hengerűrtartalmat megha
ladó motorkerékpár, a lakó és lakópótko
csi és a sátras utánfutó adója évi 1000 Ft

Az előleg befizetési kötelezettségre 
a rendkívül magas postai és admi
nisztratív költségek miatt nem küldünk 
ki értesítést és csekket. Minden ma
gánszemély gépjármű tulajdonos az 
adó befizetéséhez szükséges csekket 
a polgármesteri hivatal adóügyi dolgo
zóitól kérheti, ügyfélfogadási időben. 
Kérjük, hogy a befizetési csekkért szí
veskedjen a hivatalba befáradni.

Az eddigi ügyintézési tapasztalatok 
alapján tájékoztatjuk Önöket, hogy a 
mentességeket ismételten nem kell kérni. 
Akiknek 1992-ben gépjárműadó mentes
séget állapítottunk meg mozgáskorláto
zottság miatt, mentességük állapotuk 
fennállásáig érvényes. A mentesség csak 
a bevalláskor meglévő gépjárműre vonat
kozik. Ha a mentes állampolgár a men
tességgel érintett gépjárművet eladja és 
új gépjárművet szerez, az új gépjárműre 
a mentességi kérelmet ismételten be kell 
nyújtania.

Végül engedjék meg, hogy a város gép
jármű tulajdonosainak megköszönjük az 
1992. évi pontos adóbefizetéseit A ma
gas gépjárműszám mellett csak elhanya
golható számban kellett 1992-ben 
adóbehajtási eljárást folytatni. Bízunk 
benne, hogy 1993. évi befizetéseik is az 
1992. évihez hasonlóan alakulnak.

POLGÁRMESTERI HIVATAL 

felében a rohamos technikai fejlődés 
ezt az emléket is letörölte Bodvica, 
illetve mostmár a bodvicai városrész 
térképéről.

Az 1960-as években a termelőszö
vetkezet vette birtokba ezt a területet 
is. Hasznosítására nem volt nagy le
hetőség. A kevés jószághoz bőven 
volt jobb minőségű rét. Ezért inkább 
a környékbeliek kaszálgatták, meg a 
gyerekek játszottak ott.

A hetvenes évtizedben Nagyatád 
fejlődése virágkorát élte. A Városi 
Tanács telkeknek szemelte ki a terü
letet. Hamarosan földgyaluk, dóze
rek jelentek meg, s a déli domboldalt 
belegyűrték a tekenyőbe. Amikor a 
föld már kissé megtömörödött, ka
rók, cövekek jelezték: itt már házhe
lyek vannak kimérve.

Elsőként tanácsi segítséggel, a te
rület déli végén cigánycsaládok épít
keztek. Aztán mind több kertesházra 
vágyó nagyatádi vagy vidéken lakó 
vett itt telket, s épített szebbnél- 
szebb családi házakat.

így lett a tekenyőből a Béke utca 
keleti oldalán a bodvicai városrész 
egyik legszebb utcasora.

A fejlődés eltüntetett egy régi em
léket. De hogy az ott lakók, a bodvi- 
caiak, de főként a következő 
generációk is megismerjék a terület 
múltját, történetét, legyen szószólója 
ez a kis krónika

Horváth Ferenc
Bodvica

Judo év; '92.
1991. őszén újjá alakult a városi 

sportegyesület judo szakosztály ve
zetősége. Az új vezetőség az elmúlt 
évben a működés feltételeinek meg
határozása után sportszakmai szem
pontból két célt tűzött maga elé: az 
utánpótlás korúak rendszeres verse
nyeztetését és a cselgáncs oktatását 
tanfolyami formában.

A terv megvalósításához megfelelő 
számú versenyzői garnitúrát kellett 
kialakítani és meg kellett oldani az 
edzések tárgyi feltételeit.

A Bárdos iskola hetente négy alka
lommal biztosít edzési lehetőséget, 
így több csoportban kezdődhetett 
meg a gyermekek tanfolyamatos ok
tatása. Á már meglévő és újonnan 
övvizsgát tett versenyzőkkel sikeres 
évet hagyhattunk magunk mögött.

17 versenyen küzdöttek sportoló
ink, ezek közül 3 nemzetközi, szá
mos országos és területi rangsor 
verseny is szerepelt. Az összes ver
senyen 24 első, 25 második, 31 har
madik, 1 negyedik, 9 ötödik és 2 
hetedik helyezést értek el versenyző
ink. A második félévben az anyagi 
háttér bizonytalanná válása miatt a 
tervezett versenyek egy részére tud
tunk csak elutazni.

Kiemelkedő teljesítményt nyújtott 
Domonkos Bernadett, aki az ifj. II. 
40 kg-os mezőnyben országos baj
noki első helyezést szerzett, az Olim
piai Reménységek Tornáján 
harmadik lett.

Időközben a vezetőedzői poszton 
változás történt.

Bukovics János helyett Orsó Lász
ló látja el ezt a feladatot.

Segítője Harcos Zoltán.
Idei terveink között szerpel: a judo 

szakosztály költségvetési összegé
nek elkülönített kezelése, a tanfolya
mi rendszer szélesítése, 
felszerelések vásárlása, jó verseny
eredmények elérése. Mindezek 
szükségesek ahhoz, hogy a szakmai 
munka színvonalát emelhessük a na
gyatádi judo hírnevének öregbítése 
érdekében.

Dr. Del Fabró Gusztáv 
szakosztály-vezető

SPORTHÍREK
Jeges hangulat

Foto: Durgó Tibor

Megkezdődtek a diákolimpia tavaszi 
versenyei a nagyatádi körzetben

A Babay Iskola rendezésében zajlott le 
a kaszói sportcsarnokban a kispályás lab
darúgó teremtorna városkörnyéki döntője 
három korcsoportban, 11 csapat részvé
telével.

Eredmények:

3—4. osztályosok:
1. Babay iskola csapata
2. Segesdi iskola csapata
3. Bárdos L. iskola csapata
4. Somogyszob iskola csapata

5—6. osztályosok:
1. Kutas iskola csapata
2. Lábod iskola csapata
3. Somogyszob iskola csapata

7—8. osztályosok:
1. Tarany iskola csapata
2 Babay iskola csapata
3. Bárdos L. iskola csapata
4 Görgeteg iskola csapata

A Babay J. Általános Iskolában tartot
ták meg a városkörnyéki asztalitenisz 
döntőt, amelyen 8 iskolából 55 tanuló vett 
részt.

Eredmények:

7—8. osztályos fiú:
1. Tóth Tamás Somogyszob isk.
2. Kovács János Somogyszob isk.
3-4. Kolics Tamás Babay J. isk.

Mester Attila Bárdos L. isk.

7—8. osztályos leány:
1 Varga Krisztina Somogyszob isk.
2. Horváth Anett Baby J. isk.
3—4 Bencze Bettina Baby J. isk. 
Balatinc Eszter Somogyszob isk.

5—6. osztályos fiú:
1. Tisler Zsolt Babay J. isk.
2 Molnár János Lábod isk.
3—4 Molnár Zsolt Bárdos L. isk.

Benkő Gábor Görgeteg isk.

5—6. osztályos leány:
1. Molnár Viola Somogyszob isk.
2. Horváth Andrea Babay J. isk.
3—4. Balogh Réka Háromfa isk.

Káldi Judit Somogyszob isk.

A 2. sz Általános Iskola Diáksportköre 
tornatermi magasugró versenyt szerve
zett a város általános iskolásai részére. 
Két iskolából 32 tanuló vállalkozott a ma
gasságok legyőzésére.

Eredmények:

5—6. osztályos leányok:
1. Ákos Tünde Bárdos L isk. 110 cm
2. Kiss Andrea 2. sz. isk. 110 cm
3. Tánczos Petra 2. sz. isk. 110 cm

5—6. osztályos fiúk:
1. Molnár Tamás 2. sz. isk. 110 cm
2. Horváth Péter Bárdos L. isk. 110 cm
3. Révész Tamás Bárdos L. isk. 110 cm

7—8. osztályos leányok:
1 Simon Eszter Bárdos L. isk. 125 cm
2. Szabó Orsolya Bárdos L. isk. 120 cm
3. Büki Judit 2. sz. isk. 120 cm

7—8. osztályos fiúk:
1 .Tompa Richárd 2. sz. isk. 140 cm
2.Czibula Tamás 2. sz. isk. 138 cm
3.Gara Lajos 2. sz. isk. 135 cm

A Nagyatádi 2. sz. Általános Iskola 7— 
8. osztályos fiú kézilabda csapata sikere

sen szerepelt a Zalaegerszegen megren
dezett Apáczai Kupán. Négy megyéből 8 
csapat vett részta tornán, amelyen fölé
nyes győzelemmel az atádi csápát nyerte 
el a kupát.

A gólkirály címet Rákóczi András érde
melte ki.

Eredmények:

Nagyatád — Celldömök 21:16
Nagyatád — Szentgotthárd 28:8
Nagyatád — Zalaegerszeg 21:19
Nagyatád — Szombathely 14:11

Fekete Lajosné

Sportműsor

II. 13.00 9 óra Farsangi Kispályás lab
darúgó torna (felnőtt) 2. sz. isk.

III. 13. 9 00 óra Asztalitenisz egyéni 
verseny — Babay isk.

III. 13. 9.00 óra Ünnepi Kispályás lab
darúgó torna VSE pálya

Ili 15. 10.00 óra Emlékfutás 1848 m.
I An'inÁQ*

Ili. 10. 15.00 óra Nagyatád — Rákóczi 
(edző mérkőzés)

III. 14. 14.30 óra Nagyatád — Letenye 
NB. III. o. mérkőzés

(ifj. mérkőzés előtte 2 órával.)

Labdarúgás NB. III.

Az 1991/92-es bajnokságban azNB. III. 
Dráva csoportiába labdarúgó csapatunk 
újoncként az előkelő 6. helyen végzett. Ez 
a szereplés arra kötelezett bennünket, 
hogy célkitűzéseinket pontszámban eh
hez igazítsuk, ami 32 pont megszerzését 
jelentette. Tervünket időarányosan telje
sítettük, csapatunk az 5. helyen zárta az 
őszi szezont.

15 mérkőzésen 7 győzelem, 3 döntet
len, 5 vereség a mérlegünk, 30 — 25-ös 
gólkülönbséggel 17 pontot szereztünk.

A nyári felkészülés előtt több személyi 
változás történt. Távozott Fuisz János 
edző-ügyvezető elnök. Az ügyvezetői fel
adatokkal Vajda Józsefet, míg az edzői 
teendők ellátásával Bőzsöny Jánost bízta 
meg az elnökség. Örvendetes volt, hogy 
az eredményesen dolgozó labdarúgó 
szakosztály Kereszthegyi István vezeté
sével maradt illetve kibővült.

A játékos keretben is történtek változá
sok, távozott Szigetvári, Pető, Csepregi, 
Pecsics, Kila. Érkezett: Szabó, Patak (le
szerelt) Kulcsár Károly, Vojkovics. Az ifjú
sági csapatból a felnőtt keretbe került 
Lancsár, Kispeti, Kömpf.

A nyári felkészülést július elején kezd
tük, több edzőmérkőzést játszottunk ma
gasabb osztályú csapatok ellen is, a 
csapatkialakitás jegyében.

Az őszi bajnokság 15 mérkőzését há
rom szakaszra bontva az elsőben köze
pes 50%-os, a másodikban gyenge 
30%-os, míg a harmadikban bravúros 
90%-os teljesítményt nyújtottak a játéko
sok.

A Magyar Kupa sorozatban is jó telje
sítményt értek el a fiúk. Országos tábiara 
kerültünk, Bükön 5 :2-re győztünk

A 32 közé kerülésért a ZTE-től 2 : 1 -es 
vereséget szenvedtünk, emlékezetes 
mérkőzésen, egyenrangú ellenfélként.

Az őszi szereplés tanulságait levonva 
készülünk a ta^szi feladatokra. Január 
11. óta tréningezünk, s játszottunk már 
előkészületi mérkőzést.

Ifjúsági csapatunk Nezdei László veze
tésével a 8-ik helyen végzett. Több tehet
séges játékos van a keretben, reméljük, 
hamarosan a felnőttek között is láthatunk 
közülük néhányat.

Bőzsöny János 
edző



ÖNKORMÁNYZATI HlRADÓ NAGYATÁD ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ NAGYATÁD ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ NAGYATÁD ÖNKORMÁNYZATI HlRADÓ NAGYATÁD 1993. FEBRUÁR

Tájékoztató a képviselő-testület 
1993. január havi üléséről

A testület januári ülésén 24 na
pirendet tárgyalt.

A lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentések 
körében foglalkozott a vállalko
zók szolgáltatás-arányos bérleti 
dijának kedvezményben való ré
szesítésének megállapodás ter
vezetével.

képviselő-testület két ülése 
közti időszakában végzett 

tisztségviselői és hivatali tevé
kenységről szóló beszámoló ke
retében a képviselők 
tájékoztatást kaptak — többek 
között — Dr. Gergátz Elemér 
földművelési miniszter látogatá
sáról, Dr. Tarján Lászlóné állam
titkárral folytatott tárgyalásról, 
Dr. Katona Tamás miniszterel
nökségi államtitkár és Khalid 
Amir Khan pakisztáni nagykövet 
látogatásáról.

E napirend keretében kaptak 
tájékoztatást a képviselők a 
rendkívül megnövekedett ügyfél
forgalomról, amelynek legfőbb 
oka az útlevélkérelemeknek a tö
meges, egyidőben történő be
nyújtása.

Ezt követően a képviselő-testü
let képviselői interpellációkkal 
foglalkoztak.

ét képviselő, Gara István és 
Nagybocskai T amás interpel

lált, illetve bejelentést tett.
Gara István képviselő a volt 

pártszékház nagytermének 
hasznosításával kapcsolatosan 
tett javaslatot. Nagybocskai Ta
más képviselő javasolta, hogy a 
Polgármesteri Hivatalnál is — 
hasonlóan a Rendőrkapitány
sághoz — legyen üzenetrögzítős 
telefon, hogy munkaidő után is 
lehessen lakossági bejelentése
ket tenni. A képviselő-testület ezt 
követően módosította a város 
1992. évi költségvetéséről szóló 
rendeletét és tárgyalta az 1993. 
évi költségvetését.

Az 1991. évitől és az 1992. évi
től eltérően az ez évi városi költ
ségvetés finanszírozhatatlan 
hiányt mutat.

A város és intézményei gazdál
kodásának tervezésekor, sehol 
nem számolt az előkészítő appa
rátus az árak emelkedésével, az 
1993-ban bevezetett kétkulcsos 
ÁFA hatásával, a közalkalmazot
ti és a köztisztviselők jogállásáról 
szóló törvényből eredő béreket 
érintő önkormányzati kiadások
kal.

Az intézmények bérelő
irányzataiban csak az 1992. év
ben központi változások és az
1991. évi bérintézkedések hatá
sai szerepelnek.

Az intézmények működési ki
adásaiban 25%-os élelmezési 
norma növekedés szerepel. Ez 
az állampolgár számára azt je
lenti, hogy 1992. január 1-hez vi
szonyítva a térítési díjak 1993. 
jahuar 1 -jótö| ps%-hai növoked 
tek.

Erre azért volt szükség, mert az 
élelmezési nyersanyag költsé
gek jelentősen növekedtek. Míg 
az elmúlt 1992-es évben ennek a 
növekedésnek egy részét (felét) 
az önkormányzat át tudta vállal
ni, ebben az évben a súlyosbodó 
és romló pénzügyi helyzet miatt 
erre már nem volt lehetőség.

A város jelenlegi költségvetése 
a teljes vagyon felújításának ak
tuális állagmegóvási munkáira 
mindösszesen 10 millió forintot 
tartalmaz úgy, hogy közben az 

intézmények saját költségveté
seikben gyakorlatilag karbantar
tás címén kiadást nem terveztek!

Az intézmények számára bizto
sított működési előirányzatok mi
nimális mértékű szakmai 
eszközbeszerzést tesznek lehe
tővé. A város fejlesztési feladatai 
között az áthúzódó szennyvíz- 
tisztitómű beruházás, az áthúzó
dó kollégium felújítás, továbbá a 
kórház gép-műszer beszerzése 
és- rekonstrukciós kiadásai sze
repelnek, összesen 118 millió fo
rinttal.

A költségvetési rendelet mellett 
a tervezett hiány (önkormányzati 
szinten több mint 67 millió forint) 
mérséklésére 1993. március 31- 
ig visszavonulási tervet kell ké
szíteni. A visszavonulási terv 
készítése során a teljes városi 
intézményhálózat működését 
gazdasági szempontból át kell vi
lágítani és ennek alapján kell ja
vaslatot tenni a hiány 
mérséklésére.

A felülvizsgálat csak gazdasági 
szempontok alapján készül.

A felülvizsgálat eredményeként 
elképzelhető az is, hogy az eddig 
ellátott önkormányzati feladato
kat mérsékelni, össze kell vonni, 

képviselő-testület módosítot
ta a távhöszolgáltatási díjról 

szóló rendeletét. A módosítás 
oka az ÁFA bevezetése és a víz
díjak emelése.

1992. február 1-jótól a szolgál
tatott távhő legmagasabb díja a 
következő:
Díjtétel megnevezése:

Egység: Forint:

1./Alapdíj 

lakossági és egyéb fogyasztó 
részére Ft/m3/év

— fűtés célú felhasználáskor

130,12

— melegvíz célú felhasználás
kor

55,76

— együttes felhasználáskor

185,88

2.1 Hődíj

a. / egyéb fogyasztó részére

Ft/GJ 547

b. / lakossági fogyasztó részére

179

3. /fűtési hődíj

a. / lakossági fogyasztó részére
Ft/m3

fűtési idény 39,94

b. / egyéb fogyasztó részére

121,78
4. / Melegvíz díj

a. / lakossági fogyasztó részére

Ft/víz
m3 111,53

b. / egyéb fogyasztó részére
m3 224,14

Ugyancsak az ÁFA kötelezővé 
tétele miatt, megemelte a köz
tisztasági szolgáltatások díjait, 
amelynek tételei 1992. február 1 - 
jétől a következők:
Települési szilárd hulladék

szállítási díja:

a. / félpormentes szemétszállí
tási körzetekben

— lakossági

27.70 Ft/lakóhelyiség/hó

— közület
415,90 Ft/m3 + ÁFA

b. / konténeres szemétszállítási 
körzetekben

— lakossági

28,40 Ft/lakóhelyiség/hó

— közületi
274,50 Ft/m3 + ÁFA

c. / települési szilárd hulladék 
kezelési díj:

— lakossági

4.70 Ft/lakóhelyiség/hó

— közületi
80 Ft/m3 + ÁFA

d. / települési szilárd hulladék 
szállítási és kezelési díja össze
sen:

— félpormentes:

— lakossági

43 Ft/lakóhelyiség/hó

— közület
496 Ft/m3 + ÁFA

— konténeres:

— lakossági

35 Ft/lakóhelyiség/hó 
(az ár ÁFA-t tartalmaz) 

közület
355 Ft/m3 + ÁFA

A képviselő-testület ezt követő
en tájékoztatót hallgatott meg a 
strand, camping szolgáltatási dí
jainak módosításáról. A képvise
lő-testület a tájékoztatást azzal 
fogadta el, hogy utasította a Vá
rosgazdálkodási Intézmény ve
zetőjét: a június havi testületi 
ülésen adjon tájékoztatást a 
camping forgalmáról és tájékoz
tassa a testületet a díjmódosítá
sokról.

Szállástbiztosító Idősek 
Klubjában — a 10/1986. (IX. 

24.) EÜ. M. sz. rendelet 26. §-a 
alapján — a napi szállásköltség 
20 Ft volt, amiért étkeztetésen 
kívül minden szolgáltatás (szál
lás, tisztálkodás, fűtés, világítás) 
megillette a bentlakót.

A népjóléti miniszter e jogsza
bály egyes szakaszait hatályon 
kívül helyezte. A képviselő-testü
let a Szállástbiztosító Idősek 
Klubjában bentlakók havi térítési 
díját a mindenkori nyugdíj 50%-- 
ában állapította meg.

A képviselő-testület a további
akban a Városi Kórház-Rendelő
intézetben térítési díj ellenében 
igénybevehető egészségügyi 
szolgáltatások díjaival foglalko
zott. Élénk vita alakult ki a meg
állapított térítési díj 
méltányossági alapon történő el
engedésének és mérséklésének 
értelmezése tekintetében.

A térítési díj ellenében igénybe 
vehető egészségügyi szolgálta
tásokról és dijakról szóló sza
bályzatot a városi könyvtárban, a 
Polgármesteri Hivatal Társada

lompolitikai Irodáján, valamint a 
Városi-Kórház Rendelőintézeté
nél lehet megtekinteni.

Ezt követően a képviselők 
meghatározták, — kiegészí
téssel — az 1993. évi munka

tervüket, majd a nemzetközi 
kapcsolatok szervezésére bizott
ságot hoztak létre.

Döntöttek a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. számú törvényben meg
határozott intézményi illetmény
pótlékok engedélyezéséről és 
megállapították — minimális 
mértékben—az intézményveze
tők vezetői pótlékait, de erre az 
intézményeknek többlet-támo
gatást nem biztosítottak.

Az Aradi utcai óvoda vezetőjé
nek vezetői megbízása 1993. jú
lius 31-töl lejár, ezért a 
képviselő-testület a vezetői ál
lásra pályázatot hirdetett. A pá
lyázati felhívást a közoktatási 
közlönyben teszi közzé.

A Lakásügyi Társadalmi Bizott
ság javaslata alapján elfogadták 
az önkormányzati bérlakások 
névjegyzékét.

A közúti közlekedésről szóló 
törvény rendelkezései szerint 
a személygépkocsival végzett 

közforgalmú személyszállítás 
céljára használt járművek szá
mát a települési önkormányzat 
képviselő-testülete rendelettel 
korlátozhatja.

A képviselő-testület úgy dön
tött, hogy a városban a személy
taxi szolgáltatást végzők számát 
egyelőre nem határolja be.

A képviselő-testület döntött a 
Nagyatád, Gyár u. 64. szám alatti 
lakóházas ingatlan beépítési kö
telezettségének meghosszabítá- 
sáról, majd munkáltatói jogkör 
gyakorlását ruházta a polgár
mesterre.

Nem támogatta — a költségve
tés helyzetét figyelembe véve — 
a megyei önkormányzat azon ké
relmét, amely pécsi kollégiumi 
férőhely vásárlására vonatkozott

Ezt követően a képviselő-testü
let egyedi hatósági ügyekről és 
személyi kérdésekről döntött.

Hoffmanné Dr. Németh Ildikó 
jegyző

Tájékoztató
A bérlakásban élő nagyatádi lako

soktól több panasz érkezett.
Ennek okán az alábbi tájékoztatást 

adjuk:
A város önkormányzatának jelen

leg érvényes rendelete szerint ön
kormányzati (tanácsi) bérlakás nem 
idegeníthető el.

Az önkormányzati bérlakások kö
zül egy-két lépcsőház lakóközössé
ge vételi ajánlatot tett az 
önkormányzatnak. Ajánlatukban 
konkrét összegek is szerepelnek. A 
félreértések ebből az ajánlatokból 
származnak.

Az ajánlatot a ,,Lakásbérlök Egye
sülete " decemberi ülésén kértük.

A kérés csupán információk szer
zését szolgálta. Az ajánlatok megté
tele önkéntes volt. A vételi ajánlat 
kikényszerítése jogtalan. A bérlaká
sok értékesítésével kapcsolatos ké
sőbbi döntésekről a polgármesteri 
hivatal időben és kellő részletességű 
tájékoztatást fog adni.

Polgármesteri Hivatal

Tájékoztató a 
termelőszövetkezeti termőföldek 

részarány tulajdonának 
kiadásáról

A Magyar Köztársaság Ország
gyűlése 1993. évi II. tv-ben a földrende
ző és földkiadó bizottságokról törvényt 
alkotott.

Önkormányzatunk illetékességi terü
letén két termelőszövetkezet működik, 
a nagyatádi tsz, és a segesdi tsz. A 
segesdi tsz-nek a város ötvöskónyi vá
rosrészén vannak részarány földtulaj
donban elkülönítettföldalapjai Atörvény 
rendelkezései szerint a tsz. székhelye 
szerinti jegyzőnek kell a földkiadásokat 
lebonyolító, bizottságok megalakítása 
érdekében a közgyűléseket összehívni.

A nagyatádi tsz-nél ezt a nagyatádi 
jegyző bonyolítja, a segesdi tsz-nél Öt- 
vöskónyit illetően a segesdi jegyző.

A közgyűléseken választják meg a 
részarány-tulajdonosok a földkiadó bi
zottságokat. A választást követően a 
földkiadó bizottságok döntenek első fo
kon a tsz. részarány földtulajdonok ki
adásáról.

Nagyon fontos tudniuk, hogy a bizott
ság munkáját először a földkiadást kérő 
részarány földtulajdonosok kérelmére 
végzi.

A földkiadásra vonatkozó kérelmeket 
a polgármesteri hivatal I. emelet 116. 
ajtó szám alatt, Pintér Rezső irodaveze
tő-helyettesnél lehet benyújtani. A kére- 
lem benyújtására január 23-tól 
számított 60 napon belül van lehetőség. 
Az utolsó nap 1993. március 25-e. A 60 
napos határidő jogvesztő határidő. Ez 
azt jelenti, hogy a földkiadó bizottság ezt 
követő időponttól kérelmet nem fogad 
el, az addig kérelmet be nem nyújtott 
részarány termőföld földtulajdonosok 
földkiadási eljárást hivatalból folytatja. 
Az a részarány-tulajdonos, aki január 
23-a és március 25-e között írásban 
benyújtott kérelemmel földkiadást kér, 
annak a kérelem benyújtásakor nyilat
koznia kell arról, hogy önálló ingatlan 
kiadásként kéri e tulajdonát. Ha önálló 
tulajdonként kéri, akkor az önálló ingatta 

kialakításának költségeit is ő viseli.
Önálló ingatlan kiadásnál a földtulaj

donos a meliorációs és egyéb, a föld 
értékét növelő beruházási költségeket 
is köteles megfizetni. Ha megművelt, 
bevetett terület kiadására azonnali ha
táridővel kerül sor, a művelés mezőgaz
dasági költségeit is meg kell fizetni. 
Lehetőség van arra is, hogy több rész
arány-tulajdonos, a földkiadást együtt 
közös tulajdonba kérje. A közös tulaj
donba adás esetén a már írt költségek 
(ingatlankialakítás, föld értékét növelő 
beruházások értéke) a közös tulajdono
sok között tulajdoni arányuk szerint ősz - 
lanak meg.

Március 25-ét követően a földkiadó 
bizottság munkáját hivatalból folytatja 
tovább. A hivatalból folytatott eljárások 
során minden részarány-földtulajdonos 
földtulajdonát konkrét ingatlanra neve
síteni fogja. Ez azt jelenti, hogy a tsz-nek 
földhasználati joga, részarány tulajdon
ban lévő földre nem marad.

E földeket, ha azt a részarány-tulajdo
nos művelni nem kívánja, vagy nem tud
ja, a tsz. haszonbérleti szerződéssel 
fogja használni. Ez azt jelenti feltehető
en, hogy a tsz. földjáradék fizetési köte
lezettségek megszűnnek, és a tsz. az 
általa használt földek után a tulajdono
soknak haszonbérleti díjat fog fizetni.

Fontos tudniuk azt is, hogy azokról, 
akik nem kérik a földtulajdon kiadását 
és hivatalból nevesítjük a tulajdonukat, 
ez az állapot nem jelenti azt, hogy a föld 
mindig közös tulajdonban marad. A Pol
gári Törvénykönyv (PTK) közös tulaj
don megszüntetésére vonatkozó 
szabályai szerint a közös tulajdon meg
szüntethető. A jelenlegi PTK. rendelke
zései szerint a közös tulajdonosok 
megegyezésével, vagy ha az nem jön 
létre, perindítást követően bírósági íté
lettel. Aföldkiadási kérelmekhez a szük
séges nyomtatványokat a 
polgármesteri hivatal I. emelet 116. aj
tószám alatt vehetik át.

Hoffmanné dr. Németh Ildikó 
jegyző
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III. évfolyam 1993. március Szerkeszti: Dr. Horváth Ferenc, Hubay Sándor és Nagybocskal Tamás Díjtalan

Krlsán Miklós
A Kulturális Kamara titkára

„Fényesebb a lánc
nál a kard.”
De kardnál fénye
sebb az Eszme. 
Áldott, aki az Igaz
ságért 
Embert nem ölt, 
Az nincsen veszve. 
Áldott, kinek volt tü
relme kivárni 
Amíg az Ige testet 
ölt.
Áldott, aki az Igaz
ságért
Embert nem ölt: 
Az nincsen veszve. 
Mert láncnál ugyan 
fényesebb a kard, 
De minden kardnál 
fényesebb az Esz
me!

REMÉNYIK SÁNDOR

Durgo Tibor felvételei

Varga Vince polgármester ünnepi beszédét mondja

1993. március 15.
FÉNYESEBB

KI MIT TUD? f93
Schiff András zongoramű

vész, Gálvölgyi János előa
dóművész, Koncz Zsuzsa 
énekművész... és még sokan 
mások úgy lettek sztárok, 
hogy elindultak egy ifjúsági 
vetélkedőn, amelynek KI MIT 
TUD? volt a neve. A televízió 
nyilvánossága segítette őket 
a hírnévhez. A nagyatádi mű
velődési ház népművelői 
évek óta rendeztek helyi Ki 
Mit Tud?-okat — vajmi cse
kély érdeklődést váltottak ki 
ezek a fiatalok körében. Ezen 
a téren a TV segített: ismét 
országos versenyt hirdetett.

Február 27-én így más szín
vonalas körzeti döntőt látha
tott a népes közönség 
művelődési házunkban. 
Barcsról táncosok, zené
szek, versmondók, színját
szók érkeztek, s vetélkedtek 
a nagyatádiakkal — köztük 
Hosszú Ildikó versmondóval, 
Szabó István énekes-paro- 
distával, a ROZMARING 
néptánccsoporttal és a NA
GYATÁDI TÁNCKLUB tán
cosaival.

A mieink közül a szigorú vá
logatók Hosszú Katalin vers
mondót, a FUN KINS 
moderntánc-triót és a műve
lődési ház Színjátszó Cso
portját hívták meg a március 
27-i megyei döntőre.

Katalin a „Kései sirató” című 
József Attila—verset szaval
ta, a Dózsa György utcában 
lakó Frank család fiataljai sa
ját koreográfiájukra táncol
tak, Pauska Mária 
drámapedegógus ifjúsági 
csoportja pedig Ancsa! Éva 
filozófus „Bekezdések az 
emberről” című írására ké
szült improvizációkat muta
tott be.

Sikerük alapján bizony van 
remény arra, hogy a TV kép
ernyőjén is találkozhat velük 
a közönség — s talán nem
csak a barcsi és a kaposvári 
TV-nézők, a helyi televízió
zás lehetősége miatt, hanem 
a nagyatádiak is a TV 1-es 
programját nézve, az orszá
gos döntők alkalmával.

o.i.

A Magyar Kulturális Kamara 
Regionális Tanácskozást 

tartott Nagyatádon

Február 24-én szakadt a hó, mégis a 
megye szinte minden városából érkeztek 
a Művelődési Házba a szakemberek Mi
ért Nagyatádon volt a tanácskozás?

Azért is mert intézményünk fontos sze
repet töltött be városunk és térsége kultu
rális életében — a nemzetközi faszobrász 
alkotótelep működtetését is beleértve —, 
s azért is mert hittünk abban, hogy a 
budapesti világkiállításhoz csak az orszá 
gos kulturális szervezetekkel való szoros 
együttműködés segíti majd hozzákapcso 
lódni a mi régiónkat, a munkatársaink 
részt vettek a Magyar Kultúrális Kamara 
alakuló gyűlésén, tehát intézményünk 
alapító tagja a Kamarának, valamint tagja 
a művelődési otthoni tagozata ügyvezető 
elnökségének

A Magyar Kultúrális Kamara elnöksége 
az elmúlt években jelentős hatást gyako 
rolt a kormányzatra, ezért számos közmű
velődési program, intézmény növekvő 
összegű állami támogatást kap

Intézményünk februárban egy olyan re
gionális tanácskozást rendezett a Magyar 
Kultúrális Kamarával, amelyen a Kamara 
szakértői nem csak tájékoztatták a részt
vevőket a kultúrafinanszírozás lehetősé 
qeiről, irányairól, hanem össze is 
uyújtöttók, s a jövőben több országos és 
nemzetközi fórumon képviselik is a régi
ónkban megfogalmazott kultúrafejlesztő 
törekvéseket

Durgó Tibor a városnak az 1996 évi 
EXPO-ra történő felkészítésére, Gara Ist
ván a Dráva-parti idegenforgalom nagya
tádi irányítása alakítására, Mester Károly 
a Somogyudvarhely környéki fejleszté
sekre hozott programot

A tanácskozáson résztvevő siófoki, ka
posvári, marcali, somogyszobi — s egyéb 
településekről érkezett — kultúrális és 
vállalkozás-fejlesztési szakemberek két 
táborra oszlottak: többek szerint a fölvá
zolt programok akkor is megvalósíthatóak 
és megvalósitandóak, ha nem lesz jelen
tősége a régió EXPO hoz kapcsolásának, 
mások szennt a régió gazdasági helyzete 
miatt illúzió az idegenforgalom fejlődésé
re gondolni mostanában A kulturális in
tézmények a kérdések
megfogalmazásához tudnak kereteket 
adni, de a válaszhoz a vállalkozói szféra 
nem nélkülözhető.

Ormai István

Gáborjánl Szabó Péter
A Múv. és Közokt. Min. képviselője

Foto Durgo Tibor
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„Ne veszítsünk el semmit se a múltból”

100 év építészete
Mártírok utca 18., a volt főszolgabírói hivatal

A település középületei a század
forduló után épültek. Nem kivétel ez 
alól a volt főszolgabírói hivatal épüle
te sem, melyet 1910-ben fejeztek be. 
Eredeti rendeltetése óta többször 
cserélt gazdát, sok funkciót látott el. 
Jelenleg a Nagyatád és Vidéke 
ÁFÉSZ irodaépülete.

Stílusa szecessziósnak mondható.
Nem tartozik az építészeti remekek 

közé, de városképi szempontból 
mindenképpen jelentős, helyi védel
met érdemlő objektum. Az épület a 
városközpontban helyezkedik el, 
zártsorúan. Tömege, megjelenését

P. HAJNAL JÓZSEF ZÉNÓ
(1900—1945)

Ezerkilencszáznegyvenöt márciusa 
Otthontalan emberek hosszú sora a po 
ros úton Lelkűkben az ismeretlen borzai 
máktól való rettegés Távolról a nehéz 
fegyverek tompa moraja dübörög, fejűk 
felett vadászrepűlők kattognak Az asz- 
szonyok némán imádkoznak: Uram irgal- 
mazz!

Tizenkét éves kisfiú volt B. László, 
szemtanúja az eseményeknek: — Mikor 
a háború elérte Gyékényest, a község 
lakosságát és az oda menekült nagyatá 
diakat kihajtották a Gola felé vezető útra. 
cgy lovas bolgár tiszt kiparancsolta a me
netből az egyházi ruhás két katólikus pa
pot, és előbb a gyékényesi plébánost, 
majd Zénó atyát sorozatlövéssel az út 
szélén agyonlőtték Bennünket tovább 
tereltek, még láttam uticsomagjaikat egy 
szekéren, őket pedig mozdulatlanul az 
árokba zuhanva ... —

De ki is volt Zénó atya?
Nagyatád plébánosa, ferencrendi ház

főnök A szerzetesrend a templom építé
sével együtt került Nagyatádra — 
Czindery Ignác fóldesúr és a zágrábi fe
rencesek közötti szerződés alapján 
1740-ben két pap látta el a hívek lelki 
gondozását magyarul és horvátul. (. varii 
idiomatis populo ut illyrico videlicet et un- 
garico.)

ÖNKORMÁNYZATI HlRADÖ NAGYATÁD

tekintve horizontális, fedése nyereg
tető. Alaprajzi elrendezése középfo
lyosós.

Homlokzata egyszerű tagolású, 
tartózkodó díszítéssel. A homlokzati 
megjelenés szempontjából a vakolt 
díszítőelemek mellett fontos szere
pet játszik a nyílászárók feletti, falsík

ból kiemelkedő szemöldök díszítés, 
illetve az alsó íves könyöklő.

Az épületet eredeti tömegéhez ké
pest— É-i irányba —két alkalommal

1755-ben került tető alá a templom és 
a rendház, de 1880-ban komoly károkat 
okozott a földrengés

1945 a tragédiák éve volt ebben a tör
ténetben A visszavonuló németek fel rob
bantották a templom tornyát, 
plébánosunk pedig a vandál események 
áldozata lett.

Egy 1941 -es iskolai évkönyvből idézem 
szavait:

.Iskolánk öntudatosabb vallási életet 
teremt, magas fokra emeli a nemzeti ér
zést. Az állam igényeket támaszt és kö
veteli az (egyházi) iskolaépület 
kibővítését tantermekkel, szertárakkal, 
tornateremmel. Ha ezt nem teljesítjük a 
jövő év tavaszáig, elveszíti nyilvános jel
legét.*

Szívós munkájának bizonyítéka, hogy 
a feladat részben egyházi támogatással, 
másrészt adakozással, de megvalósult

Zénó atya nagyon intelligens, szerény, 
megfontolt ember volt. Hívei szerették, 
bár soha nem beszélt magáról. Csak 
most ismertem meg a Ferencrend szom
bathelyi levéltárának segítségével sze
mélyi adatait:

Erdélyben született, a bihar megyei 
Vaskoh (ma: Vascau — Románia) hely
ségben 1900. október 25-én 1917-ben 
öltötte magára a szerzetes ruhát 1918- 
ban tett fogadalmat, 1925-ben szentelték 
pappá Még ez évben a veszprémi szeráfi 
kollégium prefektusa.

1927: Nagykanizsán káplán, 1930: 
Szombathely, 1932: Budapesten hitszó
nok.

1933 bán: Misszió az USA Roebling 
városában — ott plébános, majd 1936-tól 
újra itthon, Esztergomban prefektus, hit
tanár és angol nyelvet oktat

1938-ban Nagykanizsán plébános — 
innen került Nagyatádra, utolsó állomás
helyére

Meghalt 1945 március 31 -én a Gyéké
nyes — golai árokparton.

Emlékezzünk meg ezen a napon a papi 
hivatás áldozatáról, és ne kérdezzük kiért 
szól a harang: Érte szól.

Nagy Jenőné Gyáno Ágota

ÖNKORMÁNYZATI HlRADÖ NAGYATÁD

is bővítették. Az első azonos pár
kány- és gerincmagasággal készült. 
Negatívuma csak annyi, hogy az ab
lakok körüli díszítés utánzata az ere
detinek. A második, stílusában oda 
nem illő, lapostetős épületrészt ered
ményezett. Nem kedvezett a hom
lokzatnak a parapetszellőzők 

elhelyezése sem.
Igényes felújítással az épületet 

sokkal esztétikusabbá lehetne tenni.
Bacsa Gyula

Köszöntjük 
Nagyatád 

ifjú polgárait
Horváth Milán

Tóth Tamás

Beregszászi Koméi 

Krafcsik Ágnes 

Bencze Ádám Imre 

Vénasz Zsombor 

Soós Rómeó Tibor 

Nagy Evelin Laura 

Grabarics Dávid ! Is ■

Paulin Marietta
I :

SOLAR CLUB
ÚSZÓISKOLA

Felnőtteknek és gyermekeknek.

Áprilistól folyamatosan a 
gyógyfürdő átriumos medencéjé
ben heti 2 X 1 órában. Foglalko
zás vezető: Horváth Gyula

Jelentkezése helyszínen és az 
52-056-os telefonon.

ÖNKORMÁNYZATI HlRADÖ NAGYATÁD

A Somogy Megyei Vállalkozói Központ 
Nagyatádi Irodája (Polgármesteri Hivatal 
7500 Nagyatád, Baross G. u. 9 I. em. 
Tel.: 82/52-000) tevékenysége az alábbi 
szolgáltatásokra, tanácsadásra terjed ki, 
amelyet ezúton ajánlunk figyelmébe:

— hazai és külföldi hitelkonstrukciók 
ra,

— adótanácsadásra,
— munkajogi kérdésekre.
— társasági alapszabály készítésére,
— cégbejegyzési eljárásra.
— a könyvvezetés szabályaira,
— üzleti tervek kidolgozására,
— hitelpályázatok készítésére,
— befektetők keresésére,
— társadalombiztosítási szabályokra,
— gazdasági szabályzókra,
— piackutatásra és elemzésre,
— vállalkozási marketingstratégiákra 

és programokra,
— bel- és külkereskedelemre,
— ingatlanok nyilvántartására és köz

vetítésére.

* ♦ ♦

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Nagyatád Város önkormányzata pályá

zatot hirdet az alábbi üzlethelyiségek 
használati illetve bérleti jogának meg
szerzésére:

1./ Piactéri .Kalmár Bolt*
2 / Kossuth utca 18. (volt Faktor bolt)
3 / Hunyadi utca 8. (jelenleg Bútor bolt)
4 / Hunyadi utca 1. (volt Somber iroda)
5 / Somogyszobi utca 17. (volt MHSZ 

rádiós klub)

Részletes felvilágosítást Nagyatád Vá
ros Polgármesteri Hivatal Városgazdálko
dási, Fejlesztési és Üzemeltetési Irodáján 
(Nagyatád, Baross u. 9. Telefon: 52-666) 
kaphatnak.

♦ * *

A magyar Autóklub Somogy Megyei 
Szervezete ingyenes diagnosztikai vizs
gálatot tart április 17-én 9 óra 30 perctől 
14 óráig a tisztiklub déli parkolójában, 
nemcsak klubtagnak

Az autóklub szervezetébe a belépés 
ekkor kedvezményes.

* « «

Lomtalanítási akció!
1993. április 22-ig Nagyatád közigazga

tási területén, — az ötvöskónyi és kivadári 
városrészben is! — Ismét lomtalanítási 
akciót szervezünk.

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

Ennek érdekében:
Április 19-re a feleslegessé vált holmi

kat, tárgyakat helyezzék ki az utca szélé 
re. (A járművek pontos menetrendje nem 
ismert). A lomtalanítás során ne helyezze
nek ki olyan tárgyakat, holmikat, amelyek
re a szállító járművek nincsenek 
felkészülve. Ilyenek a kb. 80 kg-nái nehe
zebb tárgyak, illetve a kerti munkákból 
kikerülő hulladékok (pl. szőlő és málna
vessző, ágnyesedék, stb.)

Mindazoknak, akik a lomtalanítási akció 
sikeres lebonnyolítását segítik, ezúton 
mondunk köszönetét.

Polgármesteri Hivatal
♦ ♦ *

Tisztelt Ebtulajdonosok!
Ezúttal is kérjük: kedvenceik sétáltatá- 

sát, futtatását felügyelettel végezzék vagy 
végeztessék.

Városunkban még mindig sok a gazdát
lanul kószáló eb, ezért az állategészség- 
ügyi szolgálat hathatósabb 
intézkedésekkel szerez érvényt a vonat
kozó előírásoknak.

A befogadott kutyák 8 napig a térítési díj 
befizetése után

SIMONGÁT-on
(volt vasútállomás) vehetők át.

Érdeklődni lehet az 51-221 sz telefo
non.

Megértésüket előre is köszönjük

1993. MÁRCIUS

Értesítjük a kedves szülőket, hogy az 
általános iskolai beiratások időpontja 
1993/94. tanévre az alábbiak:

1993. április 21. 8 órától — 12 óráig
1993. április 22. 12 órától — 18 óráig

♦ ♦ •

A speciális általános iskolák XVIII. 
komplex megyei tanulmányi versenyét 
1993.03. 24-én rendezték Somogyváron.

A nagyatádi 4. sz. Általános Iskola ta
nulói 1. helyezést értek el. Ezzel a Cégié 
den rendezendő országos vetélkedőn 
Somogy megyét a nagyatádi 4. sz Álta
lános Iskola tanulói képviselik.

* * *

Gara István és Kovács Géza önkor
mányzati képviselők április 7-én 17 — 18 
óra között a Művelődési Házban fogadó
órát tartanak

* * *

A .NAGYATÁDI DIÁKOKÉRT’ alapít
vány 1993. március 24-i Kuratóriumi ülé
sén elbírálta az alapítványhoz beérkezett 
13 pályázatot.

4 középiskolás diák Francia-országi ta
nulmányi kiránduláshoz

14 000 Ft egyszeri támogatást,
9 egyetemi és főiskolai hallgató részére 

1993. február 1-től június 30-ig havi
22 000 Ft támogatást hagyott jóvá.
A Kuratórium ezúton is kéri Nagyatád 

város vállalkozóit, hogy minél többen tá
mogassák az Alapítványt.

.Nagyatádi Diákokért* Alapítvány 
795-002431 számú számlán.

Gara István 
kuratórium elnöke

* * ♦

FELHÍVÁS
Nagyatád Város 
Önkormányzata

Nagyatád belvárosában, Széchenyi tér 
19—20. szám alatt, központi fekvésű, fel
újításra szoruló

üzlethelyiségeket ajánl

társas vagy egyéni vállalkozási formá
ban történő

ÜZEMELTETÉSRE
A két üzlethelyiség összalapterülete 

250 négyzetméter, amelyben több, ki
sebb alapterületű üzlet kialakítására is le
hetőség van.

Folytatható tevékenységi kör: vendég
látás kivételével bármilyen kereskedelmi 
vagy szolgáltató tevékenység.

Elkötelezettség nélküli előzetes igény
bejelentéseket Nagyatád Város Polgár
mesteri Hivatalához

1993. március 31-lg kérjük benyújta
ni.

Ennek tartalmaznia kell:
— a helyiségek hasznosításával kap

csolatos elképzeléseket,
— a felújításra szánt összeg és— az 

igényelt üzletrész nagyságát.
• • ♦

HIRDETMÉNY
Nagyatád Város önkormányzat Város

gazdálkodási Intézmény

PÁL YÁZATOT HIRDET

a Széchenyi téri parkban lévő virágüz
let, valamint a Kivadár-i fürdő tartós bér
letben való üzemeltetésére.

Érdeklődni:

Városgazdálkodási Intézmény 
Nagyatád, Szabadság u. 17.

Bővebb felvilágosítást személyes meg
keresés esetén ugyanitt vagy telefonon 
az 51-477-es számon adunk.

* * *

Kilencven éve, 1903-ban avatták fel

Kossuth Lajos
mellszobrát Nagy-Atád-on
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HIRDETMÉNY
A Nagyatád Város Önkormányzat 

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY

FELVÉTELT HIRDET
az 1993-as szezonra a Városi Strandfürdő 

üzemeltetéséhez az alábbi munkakörökben.

Idénymunkára. 12 órás szombat — vasárnap is 
folyamatos üzemeltetés 

heti pihenőnap biztosítással

— pénztárosokat
— éjjeliőröket
— ruhatárosokat
— takarítókat (ez utóbbi két munkakör összevont).

Elsősorban olyan munkanélküliek jelentkezését várjuk, 
akik a munkanélküli járadékfolyósítást már nem kapják.

Jelentkezni írásban (vagy személyesen) az előző 
munkahely, 

végzettség, életkor feltüntetésével lehet az alábbi címen:

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY

Nagyatád, Szabadság u. 17.

Bővebb felvilágosítást személyes megkeresés esetén 
ugyanitt, vagy telefonon az 51-477-es számon adunk.

Városgazdálkodási Intézmény

Tavaszvárás

Foto: Durgó Tibor

MMMMMMW

SPORTHÍREK
— Nagyatádon a téli holtszezont is ki

használták a tekét kedvelő sportbarátok. 
Februárban rendezték meg a 100 dobá 
sós egyéni tekeversenyt, amelyre 53 ver
senyző nevezett. A selejtező után a 
legtöbb fát dobó 10 versenyző került a 
döntőbe.

A döntő a versenyző-társak, ismerő 
sök, barátok buzdítása mellett zajlott le.

A 10 döntőbe jutott versenyző a selej
tezőn elért eredményét is beszámítva 
igen szoros küzdelemben harcolta ki a

„Nem jótékonyság, 
de jó ténykedés!'*

Átgondolta, mi hiányzik még lakásából? 
Mit kívánna újra, korszerűbbre cserélni?

Hűtőszekrényt, fagyasztót, mikrohullámú sütőt, fritözt, 
videomagnót, televíziót, HiFi tornyot, 

CD lemezjátszót, fénymásolót, telefont, faxot, 
szám itógépet, írógépet, 

vagy bútorokat hálóba, nappaliba, 
a dolgozószobába, szekrényt, heverőt, garnitúrát 

és mezőgazdasági gépet.

ötleteire jo választ kap katalógusainkból, s mindezeket 
többszáz egyéb műszaki és elektronikai 

cikkel együtt megszerezheti

24 HAVI, KAMATMENTES RÉSZLETRE

a bolti árnál olcsóbban.

PHILIPS, TEFAL, ITT NOKIA, SAMSUNG, LEHEL, 
CANON stb. termékek

De ha Önök inkább a készpénzvásárlás mellett 
döntenének, annak sincs akadálya.

30% előleg befizetését követően egy hónapon belül 
megrendelt termékeit megkaphatja.

Irodánkba garantáltan 
nem „gyűrűzik be” az infláció!

MITAXORGAN 
NAGYATÁD 
Korányi u. 5.

8 —16-ig (IPOSZ)

Tel.: 51-648

Nagyatád Városért

Foto Durgó Tibor

r >
HIRDETMÉNY

A Nagyatád Város Önkor
mányzat Városgazdálkodási 
Intézménye értesíti

Nagyatád város lakossá
gát, hogy az

EBEK VESZETTSÉG 
ELLENI KŐTELEZŐ 

VÉDŐOLTÁSA

az alábbi helyen és idő
pontban lesz:

Nagyatád:
Széchenyi tér 3. (volt párt

székház udvara)
április 14-én és 15-én
de. 7 — 9-ig
du. 14 — 15-ig

Henész:
volt iskola udvara 
április 16-án 
de. 7.30 — 9-ig

Göröndi út (Szikinger sa
rok)

de. 9 — 9,30-ig

Bodvica:
Italbolt udvara 
április 16-án 
de. 7,30 -9-ig

Kivadár:
Vegyesbolt — italbolt ud

var
április 16-án
de. 9 — 9,30-ig

Ötvöskónyi:
Felvásárló udvar (ABC 

mellett)
április 16-án
de 7 — 8-ig

OLTÁSI DÍJ: 170 Ft (ku
tyánként)

Egyéb állategészségügyi 
gyógyszerek (pl. galandfér- 
gesség kezelésére, stb.) a 
helyszínen térítés ellenében 
kaphatók.

Varosgazdálkodási Intéz
mény

l>

végső sorrendet

Helyezések:
1. Gyócsi Róbert 739 fa
2. Majzik Anikó 739 fa
3. Kállai József 728 fa
4. Böröcz László 713 fa
5. Iharosi István 705 fa
6 Vékony Ferenc 689 fa
7. Huros Zoltán 678 fa
8 Kern Béla 669 fa
9 Bognár Árpád 662 fa

10 Balaskó László 642 fa

— Farsang Kupa elnevezéssel kispá
lyás felnőtt labdarúgó teremtornát rende
zett a Bárdos L. Iskola diáksportköre.

A 2 sz Ált Iskola tornatermében meg
rendezett versenyen 11 csapat vett részt 
Az elődöntőkből a döntőbe jutott 4 csapat 
között dőlt el az első négy helyezés sora

1. Colibri
2. Begó I.
3 2 sz Ált Iskola
4. Begó II.

— A Városi Sportegyesület fiatal judó- 
sai kiemelkedő sikereket értek el a Nagy- 
kanizsán rendezett nemzetközi 
judo versenyen, ahol 9 csapat lépett sző
nyegre. Az atádi versenyzők négy első, 
három második, négy harmadik, egy ne
gyedik és egy ötödik helyezést harcoltak 
ki a tatamin.

Helyezések:
ifj. I 71 kg I. Major László
ifj. II. 53 kg 1. Orsós Ferenc

II. Imre Szabolcs 
IV Balogh Norbert

gyerm. 30 kg. 1. Turner Tamás
gyerm C 30 kg V Szalai Ferenc
gyerm C. 32 kg I. Kámán Ottó

II. Szabó Roland
gyerm. C. 36 kg II Hrankai Richárd
gyerm. A. 45 kg III. Ander Tamás
gyerm. B 32 kg III. Kercza László
gyerm. C 28 kg III. Németh Gábor 

III. Ludán Péter

— Március 8-án megkezdődött a városi 
amatőr teke csapatbajnokság 13 csapat
tal A sorsolás szerinti játéknapok: hétfő, 
kedd és szerda. A bajnokság június 1-ig 
tart A tavalyi verseny ki íráshoz képest 
annyi változás történt, hogy a dobások 
száma 40-ről 60-ra emelkedett.

Diáksport

— A 2. sz Ált Iskola diáksportköre 
rendezte meg a diákolimpia városkörnyé
ki tornaversenyét, amelyen 4 alsótagoza
tos csoport és 10 fő felsőtagozatos leány 
vett részt

Eredmények (csapat):
1. 2 sz Ált Isk 131,5 pont
2 Babay J. Ált Isk 127,5 pont
3 Bárdos L Ált Isk 122.0 pont
4 Háromfai Ált Isk. 119,2 pont

Egyéni eredmények (alsó tagozat):
1. Katona Diána

2 sz Ált Isk 27,15 pont
2. Nagy Szilvia

2 sz Ált Isk 26,55 pont
3 Latin Gyöngyi

Babay J Ált Isk 26.20 pont

Egyéni eredmények (felső tagozat):
1 Tánczos Petra

2 sz. Ált Isk. 27,90 pont
2 Roznik Hajnalka

2. sz. Ált. Isk 27,00 pont
3. Geck Zsuzsanna

2 sz. Ált. Isk. 26,40 pont

— Az alsótagozatosok részére kiírt já
tékos sportvetélkedő helyszíne a Szak
munkásképző Intézet tornaterme volt

tebruáToan, <rrJ 4 csapat mérkőzött meg 
egymással. Szoros küzdelemben a Ba
bay J. Ált Iskola szerezte meg az első 
helyet a 2. sz. iskola előtt, harmadik Há
romfa, negyedik a lábodiak csapata

Elsőségével a Babay J. iskola jogot 
szerzett a megyei döntőn való indulásra. 
Itt a Kaposvári Berzsenyi csapata mögött 
a dobogó második helyére küzdötte fel 
magát, s további összecsapáson vehetett 
részt Pécsen a területi döntőn. A jó csa
patmunka itt is meghozta eredményét, a 
harmadik helyen végeztek Dicséret illeti 
a csapat minden tagját és a felkészítő 
Szakály Gyula testnevelőt. A Babay J. 
iskola idén is várja a sportban ügyes, 
leendő első osztályosok beiratkozását a 
testnevelés-tagozatos osztályba.

Március 15-ei történelmi ünnepünkről 
három sporteseménnyel emlékezett meg 
a város. A kispályás labdarúgó tornára 8 
csapat nevezett, amelynek végeredmé
nye:

1. Corvin csapata
2. Gimnázium
3. Herkules
4. Napraforgó

Az 1848 méters kegyeleti futáson közel 
850 -en rajtoltak!

A Baby J. Ált. Iskola és a 2. sz. Iskola 
majdnem teljes tanulólétszámmal vonult 
ki az emlékfutásra.

Az asztalitenisz emlékversenyen a Ba
bay J. iskolában huszonhatan álltak asz
talhoz.

Helyezések:

Felnőtt:
1. Tibold István
2. Bujtás László
3. Pomozi László

Ifjúsági fiúk:
1. Bogdán Zoltán
2. Sukalacz Róbert
3. Maltasovics Attila

5—6. osztályos fiúk.
1 Tislér Zsolt
2. Molnár János
3. Molnár Zsolt

7—8. osztályos fiúk:
1. Láng Attila
2 Szőke Tamás
3. Nagy Péter — Ivelics Raymund

7—8. osztályos leányok:
1. Horváth Anett
2. Horváth Klára
3. Hetesi Mária

Fekete Lajosné

Sltábor

Az előző évek hagyományaihoz híven, 
ezen a télen is megszerveztük a nagya
tádi diákok sítáborozását. Február 10-én 
43 iskolás, 3 szülő és 4 pedagógus indult 
útnak a szlovákiai Rózsahegyre, s sze
rencsére különösebb zökkenő nélkül 
meg is érkeztünk a .kis síparadicsomba*.

Miután a szálláson elhelyezkedtünk, ki
használva a jó hóviszonyok adta terepet, 
birtokba vettük a kezdők részére kijelölt 
pályákat.

A csoport nagy része már nem először 
vett részt sítáborban, nekik kiváló lehető
ség volt a síelés komolyabb elsajátításé 
ra A kezdők sem unatkoztak, az első 
leckék okozta fáradságot leküzdve, jó 
hangulatban végezték az oktatók útmuta
tásai alapján a gyakorlatokat.

A 10 napos tábor végén mindenki elé
gedetten tért haza a téli túráról.

Gábor Judit 
a csoport szervezője

Sportműsor

NB. III. osztályú labdarúgó mérkőzés. 
1993 március 28. 16 00 óra 
Nagyatád — Barcs
1993 április 10 16 30 óra 
Nagyatád — Fonyód 
Ifjúsági mérkőzések előtte 2 órával.

Tömegsport:

1993 március 27 15.00 óra 
Fesztivál futás (5km )
Gyülekezés : Atád Áruház és Állami Biz 

tosító közötti autóparkolóban



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

ÓnkormAnyzati hIradó nagyatAd ÓnkormAnyzati hIradó nagyatAd ÓnkormAnyzati hIradó nagyatAd ónkormAnyzati híradó nagyatAd 1993. MÁRCIUS

Tájékoztató a képviselő-testület 
1993. február havi üléséről

A testület a február 23-ai ülésén 18 
napirendet tárgyalt. A két ülése kö
zötti időszakban végzett tisztségvi
selői és hivatali tevékenységről 
szóló beszámoló keretében a képvi
selők tájékoztatást kaptak — többek 
között —, hogy január 29-én a pol
gármester több képviselővel együtt 
fogadta Pető Iván SZDSZ pártelnö
köt. A vízművek üzemeltetésével 
kapcsolatosan megbeszélésre ke
rült sor a Déldunántúli Regionális 
Vízmű Vállalat igazgatójával és mun
katársaival. Elsősorban a vízművek 
üzemeltetésével, az ármegállapítási 
kérdésekkel, az amortizációval és a 
koncepciós szerződéssel foglalkoz
tak.

Az ülésre három írásbeli interpel
lációt illetve kérdést terjesztett 

be Gara István, Kovács Géza képvi
selők és Büttnerné Bodi Ágnes, Gara 
István képviselők közösen.

Gara István képviselő a volt párt
székház nagytermének hasznosítá
sára tett javaslatot. Kovács Géza 
képviselő a Koch Róbert u. 3. számú 
épület körüli járda javítására.

Büttnerné Bódi Ágnes és Gara Ist
ván képviselők közös beadványuk
ban a szennyvíztisztító bővítésének 
költségeivel, a Zeneiskola, a IV. szá
mú Általános Iskola és a Nevelési 
Tanácsadó költségvetésének téte
les megosztásával foglalkozik. A 
képviselő-testület Gara István illetve 
Kovács Géza képviselők javaslatára 
adott választ elfogadta. Utasította a 
polgármestert, hogy Büttnerné Bódi 
Ágnes és Gara István képviselők kö
zösen benyújtott interpellációjára 
adott válaszát a testület a következő 
ülésen tárgyalja meg.

zt követően foglalkozott a képvi
selő-testület az önkormányzat 

vagyonhasznosításának és forgal
mának rendjéről szóló 23/1991 (XI. 
19) számú rendelet végrehajtásáról.

Több képviselő is javasolta, hogy 
fel kell oldani azt az önkormányzati

Burics László polgári iskolai tanár 
.Nagyatád nagyközség múltja és je
lene" című helységmonográfiájának 
első oldalán a következő sorok ol
vashatók:

Ajánlom e munkát gróf Somssich 
Eszter Öméltóságának, a nagyatádi 
kultúrtörekvések buzgó Támogató
jának.

Ki volt ez az asszony, akit a még 
élők emlékezete oly nagy tisztelettel 
említ?

A kultúrtörekvések megalapozását 
az oktatásban látta Burics László, 
könyvében erről többek között a kö
vetkezők olvashatók:

háború után Kassáról Orsolyita 
apácák telepdtek le Nagyatádon az
zal a kimondott céllal, hogy itt leány

döntést, amely generálisan tiltja az 
önkormányzati bérlakások értékesí
tését.

Meghatározta a képviselő-testület 
a nem lakás céljára szolgáló helyisé
gek használati jogáért 1993-ban fi
zetendő minimális cllenérték 
mértékét, valamint az 1993. évben 
megkötésre kerülő bérleti szerződé
sek bérleti díját. Utasította a polgár
mesteri hivatalt, hogy a volt MSZMP 
székház és a munkásőrség épületé
nek hasznosítására koncepciót dol
gozzon ki; a Széchenyi tér 36. szám 
alatti eszpresszó jogi helyzetét az 
ÁFÉSZ-szel és a jelenlegi bérlővel 
rendezze, vizsgálja, hogy a vagyon 
privatizálható-e.

Utasította a polgármesteri hivatalt, 
hogy a jelenleg érvényben lévő la
kásrendeletben szabályozott va
gyon elidegenítési tilalmának 
feloldására vonatkozóan készítsen 
elő egy szabályozási koncepciót.

következő napirend keretében a 
testület közterületet nevezett el 

illetve közterületet nevezett át.
Tájékoztatót hallgatott meg a kép

viselő-testület a kórház-rendelőinté
zet 1992. évi gazdálkodásáról.

A képviselő-testület .Nagyatád Vá
rosért" kitüntetést adományozott:

— Ködmön Imre középiskolai ta
nárnak az ifjúság oktatásában vég
zett fáradhatatlan munkájáért, a 
matematika oktatásban, a tanulók 
versenyeredményeiben és a felvételi 
sikerekben megnyilvánuló oktató 
munkájáért.

— Durgó Tibornak a város életé
nek, eseményeinek következetes 
megörökösítéséért, a faszobrász al
kotótelep történetének képi doku
mentálásáért, élő lexikonságának 
elismeréseként.

— Horváth Ferencnek a bódvicai 
városrész történetének feldolgozá
sáért, a közéletben kifejtett fáradha
tatlan tevékenységéért, a bódvicai II. 
világháborús emlékmű megvalósítá
sában kifejtett munkájáért.

— Takács Ferencnek az ötvöskó- 

Somssich Eszter
iskolát nyitva a nőnevelést irányít
sák.

Az egyházközösség szívesen kap
csolódott bele az iskolafelállítás kér
désébe, bár nagy nehézségbe 
ütközött nemcsak a szerzetesnők el
helyezése, de az iskolaépület meg
szerzése is.

A kérdést megoldotta a nemeslel- 
kü Somssich Eszter grófnő, aki a 
Baross Gábor utcában 2 házat és 
iskolaépület emelésére alkalmas tel
ket vett s azokat a nagyatádi róm. 
kath. hitközség örök tulajdonába ad
ta."

A fennmaradt levelekből kiderül, 
hogy az 1921 -es állami támogatású 
iskola tanárait anyagilag továbbra is 
támogatta. Tanáraikkal jó baráti kap

nyi városrész népi hagyományainak 
ápolásáért, aktív közéleti tevékeny
ségéért.

— A .Bárdos Lajos" Általános Isko
la kórusának és vezetőinek a gyere
kek zenei kultúrájának magas szintű 
műveléséért. Nagyatád Város jóhíré
nek öregbítéséért.

zt kővetően a képviselő-testület 
módosította a piacok és vásárok 

rendjéről szóló 11/1991 (IV. 23) szá
mú rendeletét.

A külföldi állampolgárok részvéte
lével zajló un. .lengyel-piac” ügyé
ben a testület nem foglalt állást, 
mivel erről magasabb rendű jogsza
bályok intézkednek és határoznak 
meg feladatokat az illetékes hatósá
goknak illetőleg a rendészeti szer
veknek

Döntött a képviselő-testület az 
iparterületen (Taranyi ut) lévő telep
helyek értékesítéséről, lemondott a 
piac vásártéren levő Nagy József és 
felesege Huszár Andrea tulajdonát 
képező ingatlan elővásárlási jógáról, 

éleményezte a Somogy Megyei 
Gabonaforgalmi és Malomipari

Vállalat kezelésében lévő nagyatádi 
belterületi földek értékét,döntött a 
Nagyatádi Gépipari Vállalat kezelé
sében lévő, a szakmunkástanuló ok
tatást biztosító épületek, gépek, 
berendezések és egyéb eszközök 
megvételéről.

A Kepviselő-testület lemondott a 
volt szovjet 18 lakásos épülettel kap
csolatos elővásárlási jogáról; módo- 
sította a Kiszely utcai PB. 
gázcseretelep bérleti díját; a Városi 
Könyvtár igazgatói állására — mivel 
a jogszabály szerint a jelenlegi 
könyvtárigazgató határozatlan idejű 
vezetői megbízását határozott idejű
vé kellett átalakítani — pályázatot ír 
ki.

Ezt követően a képviselő-testület 
egyedi hatósági ügyekben döntött.

Hoffmunné Dr. Németh Ildikó 
jegyző

csolatban állt.
Építtetője a kispusztai kastélynak. 

Személyesen ő festette a kivadári 
kápolna előtt álló Szent Erzsébetet 
ábrázoló majolika képet. A két világ
háború között működő Katolikus Nő
egylet elnöke. Fényképek tanúsítják, 
hogy szombaton délutánonként ma
ga köré gyűjtötte a kispusztai sze
génygyerekeket. Uzsonnával kínálta 
őket, s foglalkozott velük. A Párizsi 
Világikállításon aranyéremmel is
merték el a kispusztai mintatehené
szetét.

A háború alatt és a háború után a 
sebesülteket es a betegeket ápolta. 
Rendszeres adományokkal támo
gatta a franciaországi Mentőn váro
sában működő sérült gyermekek 
intézetét.

Büttnerné Bódy Ágnes

Tisztelt henészl, slmongátl 
Ingatlantulajdonosok!

A múlt évben is már több
ször fordultunk a lap hasáb
jain Önökhöz a Rinyán túli 
városrész földgázellátásá
nak lehetőségeivel kapcso
latban. Sajnos akkor a 
kiépítésre vonatkozó elkép
zeléseink nem jártak ered
ménnyel, az érintett 
ingatlantulajdonosoknak 
mintegy 47%-a tartott csak 
igényt a gáz bevezetésére.

Most ismét itt a lehetőség! 
A Hunyadi utcától a Honvéd 
utcáig — Rinya patak és Ma
lom árok feletti átvezetéssel 
— megépülhet KÖGÁZ beru
házásában az elosztóveze
ték.

Hangsúlyozzuk, mert fon
tosnak tartjuk: a vállalat költ
ségén akkor épül meg a 
gázelosztó vezeték, ha ezzel 
párhuzamosan a városrész 
összes beépült utcájában — 
önkéntes lakossági hozzájá
rulással — az elosztóhálózat 
is kiépül.
Az előzetes számítások 

alapján az egy ingatlanra jutó 
bekerülési költség — teljes 
részvétel esetén 40.000 Ft. 
Természetesen e költséget a 
résztvevők száma és a konk
rét kivitelezési költség is be
folyásolja, azaz növelheti, 
illetve csökkentheti. A közölt 
költségből a megvalósulás 
után — közműfejlesztés tá
mogatása címén — 15% 
visszatérítésre kerül.

A vezetékhálózat tervezése 
és kivitelezése a KÖGÁZ le
bonyolításában valósulna 
meg. A tervezés elindításá
nak feltétele: az érintett ingat- 
lantulajdonosok legalább 
60%-ának előzetes jelentke
zése 1993. április 30-ig.

Ismerve gazdasági nehéz
ségeinket, ha most meghiú
sul a gázvezeték építés, 
belátható időn belül erre nem 
lesz újabb lehetőség. Önök is 
tudják, hogy a gázbevezetés
sel az ingatlanok értéke nem 
40.000 forinttal, hanem en
nek többszörösével nő.

A gázvezeték kiépülése 
után jelentkező új fogyasztók 
a bekerülési költség két-há- 
romszorosának befizetése 
után építhetik ki leágazóve
zetéküket, és lehetnek gázfo
gyasztók.

Kérjük az ingat
lantulajdonosokat, hogy az 
Őket felkereső szervezők lá
togatását ne vegyék tolako
dásnak, és az ismételten kért 
nyilatkozaton jelezzék rész
vételüket.

Bocsa Gyula 
irodavezető

FÖLDÜGYEK
Árverési hirdetmény

Nagyatád városban a Somogy Megyei 
Kárrendezési Hivatal 1993. április hó 28- 
án (szerdán) délelőtt 10 órakor földárve
rést tart Baross Gábor u. 5. II. emeleti 
nagytermében

Az árverésen a nagyatádi Tsz. és a 
Délsomogyi Mezőgazdasági Kombinát 
alábbi felsorolt helyrajzi számú és műve
lési ágú területei kerülnek árverésre:

Helyrajzi szám:

Nagyatádi Tsz: 
0391/5/a 

Terület (ha) 
25,6340

Művelési ág 
szántó 

AK érték 
615,23

A táblát földmérési jel elhelyezését biz
tosító használati jog terheli.

Helyrajzi szám Művelési ág
0391/5/a legelő

Terület (ha) AK érték
0,5543 2,33

0383 szántó
7,4368 194,10

A táblát vízvezeték szolgalmi jog terheli

0381/1 szántó
1,5941 55,47

0367/a erdő
0,3139 0,53

0367/b erdő
1,2502 2,13

0367/c mocsár
0,4971 0,15

0367/d szántó
33,7954 674,71

0367/f árok
0,1771 0,05

0367/g szántó
5.7999 90,48

0369 erdő
34,0863 113,76

Délsomogyi Mg Kombinát

0116/3 szántó
8,9328 173,16

0492/3 szántó
3,4444 53,73

0496/2 szántó
7,8357 134,60

0135 szántó
29.1159 316,41

A táblát szolgalmi jog terheli

0143 szántó
47,3640 626,39

0499 szántó
22,3910 584,41

0509 szántó
14,3767 80,51

063 szántó
48,7866 1151,13

070 szántó
49,1732 828,05

0542/a szántó
47,2161 1260,39

0542/b erdő
0,3172 0,29

0542/c legelő
0,6700 2,81

0546/a erdő
8,6949 7,83

0546/b rét
0,5090 4,58

0546/c szántó
0,5590 3,13

0546/d rét
1,4184 12,77

0546/f erdő
1,1000 0,99

0546/g erdő
0,2130 0,19

FaMB* riwHwtttó:
Dr. Murim Fwc, Hubai Sándor M 
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TAVASZI FESZTIVÁL ’93
lök eseményeket teremtettek vá
rosunkban. Elhozták tudásukat, 
művészetüket, munkájuk ered
ményeit, legyenek azok gyönyö
rű népi faragások, ének, tánc,

Fesztivállal várta a tavaszt 
március második telében Na
gyatád. Borongós, esős, hűvös 
volt az évszakváltás, de barátsá
gos, jókedvű, gazdag volt a fesz

A Royale kórus tagjai énekeinek

Dr. Czoma László országgyűlési képviselő megnyitja a népi faragók kiállítását

tivál. Az lehetett, hiszen városunk 
lakói szeretettel, érdeklődéssel 
fogadták a művészeti csoporto
kat, szereplőket, kiállítókat, akár 
nagyatádiak voltak, akár pedig 
más városból, -országból érkez
tek hozzánk.

A fesztivál egybefogta nemzeti 
ünnepünk hagyományos prog
ramjait, olasz testvérvárosunk 
„Gioia" tánccsoportjának vi- 
szontlátogatását, a szomszédos 
megyékkel kialakuló együttmű
ködés eredményét jelentő népi 
faragók kiállítását, a zalai folkló
restet, s a fesztivál idején viszo
nozta a művelődési ház 
vegyeskórusának olaszországi 
vendégszereplését a reanai Ro- 
jale Kórus is. Ök valamennyien, 
és történész, politikus vendége
ink, a nagyatádi fiatalok, szerep

vagy okos gondolat, évtizede 
gyűjtött Kossuth képeslap, vagy 
elmúlt évszázadok muzsikája.

A nagyatádiak felfigyeltek a 
mindennapokból kitűnő fesztivál
ra, rendezvényeire. Részvételük
kel, érdeklődésükkel, tapsukkal 
igazolták ismét, hogy igénylik, 
szeretik az igényes, emberközeli 
művelődési lehetőségeket.

Köszönet illeti a szervezésben 
segítőket, a közreműködőket, s 
azokat a vállalkozókat, szerveze
teket, akik támogatásukkal lehe
tővé tették a programsorozat 
színvonalas megrendezését.

A közönség, a támogatók, a 
szervezők és a szereplők össze
fogásával 1994-ben is lehet Ta
vaszi Fesztivál Nagyatádon.

o.i. N. László Endre író, néprajztudós, az aranymosás kiállítás anyagának gyűjtője

A Zalaegerszegi KISZÖV Táncegyüttes műsorából San Vitoból jöttek táncolni Durgó Tibor felvételei

Városszéli kastély
A Kispuszta-i Somssich kastély ál

lapotáról már beszámoltunk e hasá
bokon. Örömmel vettük a hírt: a 
„Diófa” Magyar — Olasz Kft „szemé
lyében” vevőre talált a tsz ingatlan a 
9,5 hektár területtel együtt. Azért is 
örömteli a hír, mert már csak jelentős
ráfordítással, becsültén több tízmillió 
forint felhasználásával lehetett volna 
megmenteni is, tudtuk meg Horváth 
Istvántól a Nagyatád Szövetkezet el
nökétől.

A fafeldolgozó részleg rendbetéte
le már zajlik, így a kivitelezési munka 
önmagában is munkalehetőség a he
lyi Vertikálnak, nomeg később a lét
rehozott termelőegység is azzá lesz.

Ezt követően a lóistállóra kerül a 
sor, majd a kastély következik. A kas
télypark maga a közeljövőben védett 
lesz, fakivágásra viszont majd csak a 
tervezet szerint kerülhet sor.

Reméljük, hogy a városközeli, jobb 
sorsra érdemes kastély ezzel hozzá 
méltó kezekbe került.

H.S.

Befejezés előtt a 
kollégium-bővítés

A kollégiumi férőhelyek zsúfoltsá
gának enyhítése érdekében az 1992. 
szeptemberében elkezdett munka ez 
év májusának végén befejeződik. 
Nem csak a tetőtér beépítése tette 
szükségessé a héjazat cseréjét — 
avultsága miatt néhány éven belül 
egyébként is elkerülhetetlen lett vol
na.

Ami pedig az új cserépfedés alatt 
kívülről nem látszik: negyven diák el
helyezésére alkalmas tíz négyágyas 
szoba a kapcsolódó-kiegészítő helyi
ségekkel együtt, a tetőtér mintegy 
60%-os beépítésével lett kialakítva.

A 15 millió forintos beruházást az 
önkormányzat a pályázati lehetősé
gek sikeres kihasználásával valósítja 
meg, így csak a bekerülési érték 
257o-a a saját rész.

Reméljük, hogy módunk lesz a mű
szaki átadás után részletesen is be
mutatni az „új" létesítményünket.

P.L.

Vegyeskórusunkról
A Városi Művelődési Ház szponzo

rálásával három éve 32 fővel alakult 
meg vegyeskórusunk. Pauker Zoltán 
karnagy irányításával és odaadó lel
kes munkával 33 kórusmúvet sajátí
tottunk el. Repertoárunkban 
megtalálhatók Verdi, Mozart, Bárdos 
művek mellett egyházi dalok is, ame
lyek közül válogatva az első évben 
három, a másodikban öt, a harmadik
ban ennek kétszerese fellépést tudott 
vállalni énekkarunk. Az 1993-as év 
különösen mozgalmasan indult: há
rom hónap alatti 10 fellépéssel! Sze
repeltünk a környező falvak jeles 
napjain épp úgy, mint a barcsi dél-so
mogyi kórustalálkozón, vagy az 
olaszországi dalfesztiválon.

Részvételünkkel igyekeztünk szí
nesebbé tenni Nagyatád város ün
nepségeit is.

Munkánkat oklevelekkel, plakettek
kel, tapssal ismerték el. További ter
veinkben a fellépések számának 
növelése nélkül teljesítményünkfoko- 
zása fogalmazódik meg. Szereplése- 
ink során tapasztalt hibák 
kijavítására, a tisztább hangképzés
re, egységesebb, pontos hangalko
tásra, a közösségi munka magasabb 
szintre emelésére fektetjük a fő hang
súlyt.

Nagyon szeretnénk, ha a jelenlegi 
43 fős taglétszámot 15 fővel növel
hetnénk, ezért szívesen fogadjuk az 
énekléshez kedvet érzőket. Reperto
árunkat felújítjuk, bővítjük, hogy a 
minket megbecsülő közönségünknek 
újat, találóbb műsorokat tudjunk leg
közelebb nyújtani, ezzel együtt városi 
rendezvényeink további színvonal
emeléséhez is sikeresebben tudjunk 
hozzájárulni.

Szeretnénk elérni, hogy Nagyatád 
Somogy déli térségének zenei cent
rumává váljon, városunk rangját is 
emelve.

Szentkirályi Antal
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„Ne veszítsünk el semmit se a múltból”

HÍREK

Ma már nehéz felidézni azokat a 
motivációkat, amelyek a ház megva
lósítása folyamán hatottak, működ
tek, hiszen ez 20 évnél régebben 
történ. De mégis világosan él ben
nem az az érzés, amelyet az akkori 
Nagyatád, nagyközség megindított 
bennem és az egyfajta tisztelet volt 
a helység és a népe iránt. Mert eb
ben a községben kifejeződött egy 
tiszta vonzódás a fejlődés, a termé
szetes jó befogadása itánt. A község 
affinitásban volt a környezeti szép
pel, „megszenteltségi-állapot"-ot vi
selt magán, amely az akkori létének 
rendezését és egyúttal a kitörési 
energiát hordozta.

A Művelődési Ház a település vá
rossá válásának alapján és kiinduló
pontját jelentette. Örökké élni fog 
bennem az a kép, amely a Művelő
dési Minisztérium jóváhagyási eljá
rása után rögződött bennem. Amikor 
az örömtől a lépcsőket kettesével,

az ÁLDOZATOK 
és MÁRTÍROK 

(1944—1945)

Foto: Durgó Tibor

Mivé foszlott drága emlékük? Hová 
tűnt emlékezetük? Elfelejtésükben ne
künk is részünk van, ezért emlékezzünk!

1944. áprilisától az éjszakai órákban 
összeszedték a zsidó családokat. Elő
ször a zsidó templomba kísérték őket, 
majd az alsó téglagyárba. Végül a barcsi 
gyűjtőhelyre kerültek, ahonnan Ausch- 
witz lett utolsó állomásuk. Ók, a szenvedő 
ártatlanok voltak. A 270 áldozat emlékét 
őrzi a Mártírok útja és az omladozó em
lékmű felirata a temetőben: NE ÖLJ!

1944. augusztus 9-én délelőtt fél 12- 
kor bombatámadást szenvedett Nagya
tád. A Kossuth utcában hullott bombák 
kilenc ember életét követelték. Meghal
tak: Antal Károlyné, Kovács Amália, Per- 
ger Ferenc, Perger Ferencné, Rezsony 
Rózsa, Mather Vilmos, MatherErnesztin, 
Radeczky Gézáné Peti Margit, Radeczky 
Katalin, Peti Istvánné Horváth Lídia, Tóth 
Jánosné. A temető békessége vigyázza 
örök álmukat. A vegyes házasságban 
élők a Baross utcai Landler házban voltak 
elszállásolva. (Ma ez az ipariiskola terü
lete) 1944 november 2-án 21 óra körül a 
Zöldi különítmény SS fegyveresei tarkó

100 év építészete
A Művelődési Ház

hármassával szedtük lefelé. És már 
kint az utcán Hamvas Jánosból ki
szakadt a tömör jelentés: „megvan"!

Én ott tudtam, hogy ő nem csak a 
házra gondolt, hanem arra is, hogy 
Nagyatád város lesz!

A tervezési programból sokat „fa
ragtak" a Minisztériumban. De úgyis 
megfelelő nagynak ítéltük a megma
radt lehetőségeket. Nagy örömöt 
okozott, hogy a nagyterem akuszti
kája az akkori lehetőségek viszony
latában kimagasló lett. Viszont 
szégyeltem, hogy a klubtermek meg- 
világításához az akkori magyar 
üvegipar csak ipari üveget, a Copilit 
üveget tudta szállítani. így került a 
homlokzatra egy kulissza-motívum, 
amely az ablakszerkezeteket elrej
tette.

A Művelődési Ház a húszéves 
igénybevételt kiválóan kiállta. Sem

lövéssel végezték ki a jó férjet, a szeretett 
feleséget, a drága édesanyát Landler 
Aladárt, Landler Aladámé sz. Berger Jú
liát, Burányi Györgyné sz. Weisz Máriát, 
Vastag Sándorné sz. Stem Ilonát, Sykora 
Lászlóné sz. Krausz Erzsébetet.

Emléktábla, vagy emlékfa nem jelzi 
mártíromságukat. 1944. december 1-én 
minden 16. életévét betöltött férfi köteles 
volt jelentkezni a helyőrségi laktanyában. 
(A mai József Attila kolégiumban ) A fia
talokat Somogyszobon át Böhönye felé 
indították útnak. A többszázból nagyon 
sokan nem térhettek vissza otthonukba. 
Jelképes kopjafa, sírkereszt nem lett állít
va az eltűntek emlékére.

1944. december elején elkövetkezett a 
kétségbeesés harca E helyzetben első
ként megkezdődött a rablás. (Sorra kerül
tek a hivatalok, gabonaraktár, 
gyógyszertár, fonalgyár, konzervgyár). 
Másodszora lakosság szinte emberfeletti 
szenvedése, ami ezen a frontszakaszon 
december 11-től bekövetkezett. Iszonya
tos volt a szilveszteri tűzharc. Ezen az 
estén és éjszakán 4000 gránátot és aknát 
lőttek Nagyatádra. A rémült lakosság 
óvóhelyre menekült; ahol nem volt pince, 
ott a szoba közepén ástak bunkert. Egyre 
több lett a civil áldozatok száma is. A 
december 19-ei támadás után a Steiner 
házból 34 személyt sikerült kimenekíteni. 
Egyszál pallón keltek át a Rinya patakon 
Simongátra.

1945. január 30-tól a hadi munka is 
kötelező lett: közlekedő árkok ásására 
került sor. A védtelenek sorait ritkította az 
állandó harci tevékenység, amely kö
nyörtelenülszedte az áldozatokat Febru
ár 18-án már temetni is veszélyes volt 
Turóczi Gézáné Szetsey Irma bátor Anti
gonéként, Német Vendel, Bárdos Pál pe
dig kocsira helyezték a halottakat.

A 18 ismeretlen halott közös sírba lett 
elhantolva a temetőben, amely ma is 
gondozott

Szalafai József kálváriája megrendítő, 
ő is áldozat volt. A Don-parti összeomlás 
után 6-7 km hosszú menetoszlopban vo

műszaki, sem technikai szintjei nem 
akadályozzák a mai „üzemelést". 
Hogy „nagyobb lehetne"? Ez termé
szetes és örvendetes is, hiszen azt 
jelenti: betöltötte a várossáfejlődés 
rendezését és további igényeket te
remtett.

Az épületet magasigényű és kultú
rált környezet veszi körül. Amikor ott 
jártam, a város „kimosakodva" várta 
a tavaszt...

Azt a húsz évvel ezelőtti tiszteletet 
ismét éreztem; mert az a hely még 

Durgó Tibor felvételei

mindig hordozza a megszenteletség 
eredendő állapotát, ahol az embert 
az emberi jövőbe vetett hit reménye 
és biztonsága veszi körül, mint Ba- 
bay József Rózsafabotjában a Ri- 
nyán átvetett palló, amelyen járni és 
átkelni lehet, vakon is.

Fretvogel Mihály
építész tervező

nult társaival. Három repülőgép kezdte el 
bombázni a tömeget. így légnyomást 
szenvedett és korházba került Később 
kalandos úton tért haza Lőcsei utcai ott
honába. Egy besúgó információja alap
ján február 7-én elvitték Somogyszobra, 
majd Körmendre. 1945. március 3-án a 
körmendi nagylaktanya udvarán kivégez
ték. szökés bűntette miatt, pedig csak 
beteg ember volt. Utolsó órájában a sira
lomházban magatartása mindenkire 
megrendítő hatással volt; példaadó mó
don Istennel kibékülten halt meg.

Nemes Imre sorsa is szomorú. Mikor 
kikerült a Don-kanyarba családjának sok 
levelet irt. de nem írhatta meg a valóságot 
a cenzúrázás miatt Azonban feleségé
hez írt versei megmaradtak.

Ne kérdezd kértek azt, hogy hot vagyok 
Hisz enné! többet úgysem irhatok 
itt vagyok messze távol keleten 
De itt is szeretlek Téged kedvesem!

Ő jeltelen sírba került 1942-ben. Fel
esége könnyes fájdalma, fia árvasága az 
élet végéig tartó gyász megindító.

Egyébként is tragikus volt sorsa a fel
robbant aknák áldozatainak: Bojtor Fe
rencné Szollár Erzsébet, Bonyhádi 
Katalin, Bonyhádi Sándor, Dudás Pál, 
Horváth Imre, Mayer Antal, Páti János, 
Sánta Ferenc, Zsidai Árpád.

Még nem teljes a névtelenek, a front
harcos katonák, a civil áldozatok, az el
hurcoltak, a kivégzettek száma

Mérhetetlen szomorúság uralkodott a 
dies irae vészteli napjaiban Nagyatádon. 
Az elmúlt 48 év alatt a túlélőket: szülőt, 
feleséget, gyermeket unokát mindenkor 
emlékeztette a lélekharang, a csend, kő, 
fa, virág, koszorú, mécses az emberhez 
méltó kegyeletre

A ma élők reménye, hogy városunk 
közepébe is belopakodhat az EMLÉKE
ZET.

,,A holtak kötelessége felnyitni az élők 
szemeit." (Maeterlinck)

Győré Béiáné Sípos Ilona

Április első napjaiban Budapesten 
járt a művelődési ház Jubilate kóru
sa. A közel harminc fiatal lány a IV. 
Nemzetközi Kórusversenyen éne
kelt cseh, japán, több német és más 
magyar kórusok között kategóriájá
ban. A Pauker Zoltán karnagy vezet
te énekkar szereplését bronz 
minősítéssel értékelte a nemzetközi 
zsűri és szép műsoruk, tudásuk alap
ján további munkára ösztönözte 
őket.

• * ♦

Motorsport
Korábbi lapszámaink egyikében je

leztük már, hogy bontogatja szárnya
it a nagyatádi motorsport. Tavaly év 
végén húsz megszállottal megala
kult a művelődési ház Motoros Club
ja Varga János elnökletével. Azóta 
meglátogatták a csúrgóiak motoros 
kiállítását és -vásárát.

A taglétszám növelése mellett a 
motor-állomány gyarapítása is a cél 
— mondja Tóth László vezetőségi 
tag. A strandi majálison 8—10 vete
rán motorral szerepelnek; miközben 
kersik ezek, a BMX és az új típusú 
kerékpárok gyakorló terepét. Ehhez 
mindenképpen számítanak az isko
lásokra is. Későbbi terveik között a 
gokart is szerepel.

• • •

Tájékoztatjuk a Tisztelt állattartó
kat, hogy 1993. május 24-től lesz is
mételten bevezetve — a külön

■ Pályázati felhívás
* Nagyatád Város
* önkormányzata

: pályázatot hirdet
J a Nagyatád, Szent István parkban
■ (volt Szabadság park) lévő

: „órás”
! HIRDETÖOSZLOP

bérbevételére

’ Bérleti díj:
■ 0,5m2-ia 50 Ft/hó
I 0,5—2,0 m-ig 100 Ft/hó

J Részletes felvilágosítás:
* Polgármesteri Hivatal

Városgazdálkodási,
■ Fejlesztési és
' Üzemeltetési Irodáján
1 Nagyatád, Baross G. u. 9.
■ Tel.: 52-666 kapható.

L...................................................... J

Köszöntjük
Nagyatád

ifjú polgárait
Ludas Áron

Málek Márk

Wirth Márk
Fuisz Martin

Pavlovics Lilla

Kacsar Tamás

Helyes Vivien

Balogh Dominika

Boda Dóra Szabina

Simon Mercédesz

Hrankai András János

Dömötör Ivett

Dömötör Adrienn 

jogszabályban meghatározott álla
tok részére —, az állatok tulajdonjo
gának és az állategészségügyi 
forgalomképességük igazolására 
szolgáló marhalevél. Az eljárással 
kapcsolatban részletes tájékoztatás 
a Polgármesteri Hivatal hirdető-táb
láján tekinthető meg.

Városgzdálkodásl, Fejlesztési és 
üzemeltetési Iroda

250 éve 1743-ban épült meg Kisa- 
tádon a Szt. Rókus Kápolna.

a * *

A költészet hete 1993. április 11— 
18. Muzsika, vers üdítse lelkedet!

Shakespeare
w e e

Azt mondják, a költők addig jók, 
amíg a gyermek tekintetével, s meg
hökkenésével tudják nézni a világot.

Illyés Gyula
* * *

Vásárnap: május 23-án!
Az eddigi hagyományok szerint 

Nagyatádon minden negyedév kö
zépső hónapjának utolsó vasárnap
ján tartjuk az országos 
kirakódóvásárt. Ez legközelebb má
jus 30-án — Pünkösd napján — len
ne esedékes.

A pünkösdi ünnepekre tekintettel 
az önkormányzat úgy döntött, hogy 
májusi vásár egy héttel korábban — 
23-án — lesz megtartva.

Nagyatád Város 
önkormányzata 

pályázatot hirdet 
az alábbi helyiségek használati 

illetve bérleti jogának 
megszerzésére:

1. Piactéri „Kalmárbolt'*

2. Hunyadi utca. 1. 
(volt SOMBER iroda)

3. Somogyszobl utca 17. 
(volt MHSZ rádiós klub)

Részletes pályázati feltételekről 
felvilágosítást a Polgármesteri 

Hivatal Városgazdálkodási, 
Fejlesztési és 

Üzemeltetési Irodája ad. 
Nagyatád, Baross G. u. 9. 

Tel.: 52-666

Lapzárta után...
A város bűnügyi helyzete miatt, a 

közelmúltban a körend-közbiztonság 
fenntartása érdekében akciószolgálat 
keretében a Vám- és Pénzügyőrség, 
az APEH és más, ebben illetékes szer
vek közreműködésével — amelyről a 
helyi önkormányzatnak nem voltak is
meretei — a rendőrség idegen rendé
szeti ellenőrzést tartott a város piacán.

A város polgármestere részére utó
lag eljuttatott információból azt is meg
tudhatjuk, hogy az akció legfőbb célja 
volt: a lehető legalacsonyabb szintre 
visszaszorítani a hazánkban illegálisan 
tartózkodó és -tevékenykedő nem kí
vánatos külföldi állampolgárok szá
mát. Ezért az ebben érdekelt állami 
szervek folyamatos ellenőrzésére le
het számítani.

A képviselő-testület az április 8-ai 
ellenőrzésről nem tudott. Mindezek mi
att — a lakosság folyamatos, jobb tá
jékoztatása érdekében — 
felterjesztéssel fordult a Megyei, az 
Országos Főkapitánysághoz és a Ma
gyar Köztársaság Belügyminiszteré
hez kérve, hogy javuljon a helyi 
önkormányzatok előzetes tájékoz- 

. tatása .
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„NAGYATÁD VÁROSÉRT"
kitüntetettjei: a kórus és a karvezetők

A Bárdos Lajos iskolában régi hagyo
mánya van az énekkarnak Ehhez az első 
lépcsőt a szaktantermi (kabinet) oktatás 
adta meg Gyűjtő munkával sikerült pár 
év alatt Somogy megyében elsőként ki
alakítani az ének-zene szaktantermet 
1965-ben (könyvtár, kottatár, folyóirattár. 
lemeztár, hangszerek, népművészeti tár
gyak) Kodály szavaival éke már csak jól 
képzett, buzgó tanerőkre volt szükség, 
akik jöttek is sorra. Megalakult a kamara
kórus, nagy kórus, zenekar tánckar Sze
replésük bronz, ezüst, arany oklevelek 
sorát eredményezte 1974-ig. 1976-tól a 
normál tagozatos kórus az ÉNEKLŐ IF
JÚSÁG versenyeken folyamatosan arany 
minősítéssel állt helyt. Második lépcső
ként 1982-ben az elért eredmények jutal
mául, kiemelt összeget kapott az iskola 
az ének-zene tagozat beindítására 1982 
őszén megnyílt az első zenetagozatos 1. 
osztály 36 beiratkozott gyermekkel. A 
nagykórus mellett megalakult a kicsinyek 
kórusa is.

Tanárok: Dr. Vargáné Zag Ágota, aki 
1976. óta él a városban. Pécsett született, 
harmónikus családi miliőben nevelkedett 
Komlón végezte el a Kodály Zoltán ének
zene tagozat 8 osztályát és a gimnáziu
mot. Tanára és példaképe az országos 
hírű Tóth Ferenc tanár úr. aki számára 11 
éven át megadta a zenei alapokat A ze
neiskolában zongora tanárnője Apagyi 
Mária volt, aki jó anyaként is támogatta a 
zenei tehetséggel megáldott növendéke
ket.

Kapcsolata ma is bensőséges két TA
NÁRÁVAL.

Szombathelyen végezte el a matema
tika és ének-zene szakot A nagykórus 
vezetője, az ének mellett matematikát ta
nít és osztályfőnök is

Kitüntetései:
1981 — 1987-ben Szocialista Kultúrá

ért,
1982-ben Miniszteri dicséret, 
1993-ban a Bárdos Társaság emlékp

lakett.
Pauker Zoltán 1982 óta tevékenykedik 

a városban. Kaposváron született, itt vé
gezte el az általános iskola 8 osztályát. A 
zeneiskolában Nyakas József tanár úr 
tanította Iskolai tanulmányait a pécsi Ze
neművészeti Szakközépiskolában foly
tatta, itt tett érettségit is. A főiskolán 
elvégezte az ének, történelem szakot, 
ahol Tillai Aurél tanár úr oktatta. Majd

A városközpont telöi érkezve a Rákóczi 
utca baloldalán haladva érünk a 78-80-as 
házszámmal jelzett telkekhez. Tulajdono
saik már régidők óta Sárdinecek voltak. A 
bő gyermekáldás folytán a név viselői 
annyira elszaporodtak, hogy csak ragad
ván y nevek (melléknevek) adásával tud
ták megkülönböztetni a családokat.

így kapta az e porta birtokosa a Sárdi- 
nec .Csik" nevet. A ragadványnév ügyes
kedő emberre utal. Szójárás is volt 
Bodvicán .fürge mint a csik". Noha a már 
általam is ismert Csik Jancsi bácsi meg a 
fia a Ferkó nem nagyon illette meg e 
ragadványnevet.

E Sárdinec Csik portájának kertje volt 
Bodvica legmagasabb pontja A tulajdo
nos melléknevéről a területet is .csik- 
dombnak" nevezték A domb nem csak 
magasságával, hanem a Rinya felé lejtő 
meredekségével is magára vonta a figyel
met. A lejtő végül ellaposodott, s így futott 
a réteken át le a rinyáig.

A telekhatárt ásott gödrök úgynevezett 
kenderáztatók jelezték, amelyek egész 

Budapesten elvégezte a felsőfokú 4 éves 
karvezetői tanfolyamot, amelynek veze
tője Párkai István tanár úr volt A zenetör
ténet előadójaként Földes Imre tanár úr 
értékes eőadásait hallgatta. 1974-től 
1982-ig a csurgói Csokani Vitéz Mihály 
Gimnázium tanáraként működött. A 
nagykórus vezetője, éneket és történel
met tanít.

Kitüntetése.
1990-ben  Zeneművészek Különdíja 

Debrecen,
1993-ban Bárdos Társaság emlékpla

kett
Az énekkar repertoárja gazdag és vál

tozatos, egyházi és világi művekből tevő
dik össze, a reneszánsztól a XX századig 
terjed

Azért éneklik szívesen a reneszánsz 
műveket, mert belőlük az életöröm, a tisz
taság árad A reneszánsz kórusmúvészet 
aranykora, énekes korszak, amelynek 
képviselői: Lassus, Marenzió, Martini és 
Palestrina Nagyon kedveltek a klasszi
kus stílus mestereinek, sokszor népda
lokra emlékeztető művei is, amelyek az 
egyszerűség, az igazság és a termé
szetesség a .szépnek" alapelvei szerint 
hatnak Hiszen egy-egy népdal és egy- 
egy beethoveni téma egymáshoz méltó 
testvérek Megemlíthetők még Mozart al
kotásai, mivel zenéje feledtet minden 
egyebet A romantikus szerzők műveinek 
tolmácsolásában kiválóan érvényesíti a 
kórus az emberi érzelmeket, ezek öröm, 
bánat, szenvedély és magány. Erkel, 
Liszt, Smetana, Verdi alkotásai nemcsak 
gyönyörködtetnek, hanem a szív megin
dítására is törekszenek

Bartók, Bárdos, Kodály, Szőnyi művei, 
a mindennapi élet miniatűr ékszerei a 
zenei antikvitás dobozában, készen ad
ják magukat. Egyúttal a magyar nép ne
mes dallamainak terjesztésével a zenei 
közízlést emelik Balázs Árpád olyan nép
szerű kórusmuzsikát nyújt, amely bármi
lyen szituációban is megállja a helyét és 
a kórus, pódium nélkül is tudja énekelni.

Karai József művei az élet nehézségét 
új zenei formában jelenítik meg. Szólni 
kell még a sikerszámokról is, amelyek 
fergeteges tapsot kapnak. Kell, hogy min
dig legyen öröméneklés, ami továbbviszi 
a mindennapi munkát.

Ezek:
Verdi: Szabadság kórus (magyar, 

olasz nyelven).

Csikdomb
évben posványos vizet tároltak. Ezekben 
áztatták a házilag feldolgozandó kendert 
Ma már csak nyomai látszanak e kender- 
áztatóknak, telekhatár funkciójuk azon
ban megmaradt

A csikdomb méltán keltette fel a tél 
örömeire áhítozó fiatalság figyelmét.

Mikor mindent belepett a hó, a falusi 
ifjúság szórakozási lehetőségei beszű
kültek. A szánkózás adott némi lehetősé
get, hogy egy kicsit kibújjanak az épületek 
fogságából. De az iskolába járó gyerekek 
is szívesen töltöttek egy-egy órácskát a 
dombon, tanulás közbeni pihenőként.

így lett sok-sok generáción át kedvelt 
téli szórakozóhely a csikdomb Bodvica 
ifjúsága számára.

A szánokat régen otthon fából ácsolták 
A neki való fát már erdőírtás közben kivá
lasztották Hazaszállítás után faragták, 
sziókéselték, vésték, majd összeszerel
ték. A kész alkotmányt aztán eltették szá
radni. Az így készült szánok örökségként 
maradtak fiúról-fiúra, mígnem azokat is 
kikezdte az idő vasfoga.

Bárdos: Szellő zúg — Kodály: Esti dal 
(áhitat),

Bartók: Levél az otthoniakhoz — ifj. 
Somorjay: Trubadurdallam mollban — 
Orff: Taps rondo

Az énektagozatos kis és nagykórus az 
ÉNEKLŐ IFJÚSÁG versenyeken arany 
minősítést szerzett. Többször készült rá
dió és TV-felvétel is.

1988-ban az ének-zene tagozatos kó
rus bemutatta Szőnyi Erzsébet: Didergő 
király c. meseoperáját, amelyet a TV mű
sorára tűzött. 1989 ben a TV Zenebutik 
adásában szerepelt az énekkar nagy si
kerrel. 1990-ben Debrecenben a Bartók 
Béla Nemzetközi Kórusversenyen IV. he
lyezést. valamint a Zeneművészek Kü- 
löndíját kapta meg a kórus — a kortárs 
kórusmúvészet kiemelkedő előadásáért. 
Ugyan ebben az évben, november hó
napban részt vettek Görögországban az 
I. Athéni Kórusversenyen, ahol .Ezüst- 
Diplomát" nyertek

1991- ben a kórus .Arany minősítést" 
szerzett az ÉNEKLŐ IFJÚSÁG országos 
versenyén, és ezzel lehetőséget kaptak 
rádiófelvételre. Debrecenben pedig a bu
dapesti Páduai Szent Antal templomban 
adott koncertet a kórus, nagy szakmai és 
közönségsikerrel.

1992- ben, július hónapban az Orszá
gos Filharmónia rendezésében a Kőrös
hegyi templomban szerepeltek

1992. szeptemberében az énekkar 
egyenesadású rádiófelvételen volt híva 
talos az olaszországi VELENCE — 
MESTRÉBE 1993. áprilisában az olasz 
kisváros SAN VITO meghívására ven-

Durgó Tibor felvételei
dégszerepeltek nagy sikerrel a MADON
NA ROSA katedráidban

A dicsérő szavakban soha sen volt hi
ány — ... Milyen sok tehetség, munka, 
szorgalom, kitartás bátorság áll a bizton
ság mögött és milyen sok pedagógiai 
tudás a kórus vezetői részről!"

A zene mint érzékletes matematika, 
nagy fegyelmet követel a gyermekektől 
és egy régi szólás érvényesül a kórus
ban:

.Tegyük jobbá magunkat zenével!"
Szerencsések ők, mert nekik minden 

napra jut egy szép dal, egy kis muzsika 
Amit tolmácsolnak egy évtizede a szép
ség — erkölcs és híd a boldogsághoz, 
amely apró örömökből fakad, s ezt meg
osztják egymás között így valósulhat 
meg a lelkekben a harmónia, a derű — 
Kodály szerint

Győré Béláné Sipos Ilona

A tél beálltával, ha leesett az első hó, 
a pajták rejtekéből előkerültek a szánok, 
s uccú a fiatalság máris a csikdombon 
találta magát

Főként vasárnaponként nem csak is
koláskorúak, hanem már végzős fiúk, lá
nyok, sőt még fiatal házaspárok is 
mentek egy két órát szórakozni a friss, 
havas levegőre. .Egészséges dolog kicsit 
meghempergőzni a friss hóban" tartotta a 
mondás. Tény, hogy pár órai kinntartóz- 
kodás után piros volt az arc mint a rózsa!

Nagyobb legények nemegyszer foga- 
tos szánt húztak ki, s arra húszán, har
mincán is fölkapaszkodva ereszkedtek 
le, a kenderáztató befagyott vízén is átro
bogva. valahol a réteken kötöttek ki.

Nehézséget a szándombra való föl
vontatás jelentette Alaposan megizzad 
tak az ebben résztvevők, akik mindig a 
fiatalabb potyautasok közül kerültek ki.

(folytatás a következő számban)
Horváth Ferenc

Bodvica

Életét köszöni a sportnak
(45 éve kezdte sportpályafutását Tóbi József)

Nagyatádon él egy olyan ember, aki az 
ökölvívás megszállóba volt közel húsz 
éven át. Tóbi József nyugdíjas rendőr 
fiatal éveiben szívesen atlétizált, amit egy 
országos bajnokságon 3000 méteres sík
futásban elnyert harmadik helyezése is 
fémjelez Szerette a labdarúgást is, de az 
örök szerelem mindvégig az ökölvívás 
maradt.

1948-ban kezdte el e sportot űzni. 
1953-ban területi bajnokságot nyert pe
hely súlyban, majd az országos ifjúsági 
bajnokságon 3. lett. 1954-ben a Keszthe
lyen rendezett ifjúsági csapatbajnoksá
gon a második helyezést szerezte meg az 
akkori Nagyatádi Traktor ökölvívó csapa
ta, amelynek tagja volt. A Traktor Sport- 
egysületek országos bajnokságán 
háromszor nyerte el a bajnoki trófeát.

1956-tól a Kaposvári Dózsa sport
egyesület színeiben versenyzett tovább. 
Itt az akkor elismert szakvezetők: Szekfy 
László, Dőry András, majd később Her- 
gert Jenő egyengették a sikerhez vezető 
úton Eredményeként 1959-ben felnőtt 
országos bajnokságon bronzérem, majd 
1960 bán az országos vidék bajnoki cím 
tulajdonosa.

Négyszer volt tagja a magyar váloga

Március 27-én lett megrendezve az Atádi 
Négypróba verseny sorozat első eseménye, a 
Fesztivál Futás. 47 bátor fiatal dacolt a hóesé- 
ses zord idővel és futotta le a kijelölt 5 km-es 
távot.

Helyezések: alsótagozat

leány: Göncz Diána Kutas 
Hú: Kiskó Gergely 2. sz. iskola 
felsőtagozat
leány: Lacza Anita 2. sz. iskola 
Hú: Kösz Miklós Bárdos iskola 
középiskolás leány: Novothny Zita 
Ady Gimnázium 
Hú: Török Csaba 
férfi: Horváth Gyula 
női: Szöllösi Anikó

Judó hírek:
— Domonkos Bernadett, a Városi Sport

egyesület versenyzője kiugró sikerrel szerepelt 
a Magyar Köztársaság Kupa ifjúsági II. osztály 
női mezőnyében. Valamennyi mérkőzését ip- 
ponnaJ nyerte 40 kg-os súlycsoportban, ezzel 
fölényesen lett az aranyérem boldog tulajdono
sa.

— A Baján rendezett Pajtás Kupa országos 
gyermek ,C" korcsoportos versenyen 4 sportoló 
vett részt, s közülük hárman értékes helyezé
sekkel tértek haza.

34 kg I. helyezett Kálmán Ottó
32 kg III. helyezett Buvári Ottó
32 kg V. helyezett Szabó Roland

— Április 23-án Zalaegerszeg volt a házigaz
dája a jigoro kano nemzetközi judóversenynek, 
ahol az NVSE 16 versenyzővel képviseltette 
magát.

Eredmények: 1980-81 -82. évben születtek 
összevont korcsoport

45 kg II. hely Horgas László
60 kg III. hely Vucskics Márk

1983-84-85. évben születtek összevont 
korcsoport:

33 kg I. hely Del Fabró Zsolt
I. hely Hrankai Richárd

II. hely Hunyadi László
30 kg III. hely Németh Gábor
33 kg III. hely Kálmán Ottó
33 kg V. hely Szabó Roland

Buvári Ottó

A húsvét utáni kedden indult a városi kis
pályás labdarúgó bajnokság. A benevezett 15 
csapat mérkőzéseit a Városi Sportegyesület ké
zilabda pályáján játsza. Mérkőzésnapok: hétfő
től péntekig naponta 17.00 és 18.00 órai 
kezdéssel. Várjuk a sportbarátokat a csapatok 
búzdltására.

Kérjük, hogy a VSE FÜVES LABDARÚGÓ 
PÁLYÁJÁN NE KÖZLEKEDJENEK!

Fekete Lajosné

Sportműsor:
NB. III. oszt, labdarúgó bajnokság 
május 9.17.00 óra 
NVSE — Paks 
május 23.17.00 óra 

tottnak, kétszer az olimpiai keretnek! Hat
vanban kéztörés miatt nem vehetett részt 
a Római Olimpián.

1961-ben a Bukarestben rendezett 
Belügyi Spartakiád versenyen újra a har
madik helyet szerezte meg. 1965-ben a 
Duna Kupán első, majd Komló város baj
noka. Hatvanhatban elnyeri Kaposvár vá
ros pehelysúlyú bajnoka címét.

Hosszú pályafutása alatt a kor hazai és 
nemzetközi öklözőivei mérkőzött meg. 
Legyőzte Baranyait (Vasas Dinamó), Vé
nát (MTK) és Bognárt (Újpest). Két Euró
pa bajnokkal is megküzdött, egyiket, a 
lengyel Dubovszkit le is győzte.

Sikeres sportpályfutása alatt bejárta az 
ország szinte valamennyi városát, külföl
dön Lengyelországban, Németország
ban, Albániában, Jugoszláviában 
öklözött. Arra a kérdésre: mit köszön a 
sportnak, Tóbi József így válaszolt:^ 
életemet". Az ifjúkori sportszerű életmód 
egészségvédő szerepéről beszélt és ar
ról, hogy a sport által volt jó kapcsolata az 
emberekkel, különösen a nagyatádiak
kal.

Mit üzen az egykori élsportoló a mai 
fiataloknak? legfontosabb: becsü
letesen élni. A szülőknek szót fogadni és 
tisztelni az időseket."

Tóbi József 45 évvel ezelőtt kezdődött 
sportolói pályafutását a május 1 -jei majá
lison a városi strandon ünnepelheti a vá
ros, amikor is bemutató ökölvívó 
mérkőzést vívnak a felső-ausztriai WELS 
város és Baranya-Somogy ökölvívói.

A köszöntők között lesz a Somogy Me
gyei Sporthivatal képviselője, valamint 
Hergert Jenő is, aki e bemutató ökölvívó 
mérkőzés egyik fő szervezője.

Szarvas József

NVSE — Bóly
A felnőtt mérkőzések előtt 2 órával ifjúsági 

mérkőzéseket játszanak.

Kispályás labdarúgás
1993. április 6-tól hétfőtől péntekig naponta 

17.00 és 18.00 órakor kispályás labdarúgó mér
kőzések a sorsolás szerint a Városi Sport
egyesület kézilabda pályáján. Csütörtökön a 
Gimnázium pályályán.

Tavaszi sportnapok — kerékpártúra
1993. május 16. 9. óra

Május 1 -i sport műsor:
9.00 óra Kispályás labdarúgó kupa — NVSE 

kézilabda pálya
nevezés: 8.00 órától. Nevezési díj 200 Ft.
13.00 óra Évadnyitó úszóverseny a városi 

strandon
nevezés: a helyszínen.

1993. május 22 — 23.
Nemzetközi búvárúszó verseny

A Városi Tenisz Baráti Kör értesíti a város 
teniszt kedvelő polgárait, hogy évadnyitó ülését 
1993. április 29-én 18.00 órakor tarja a VSE 
sporttelep büféjében. Az érdeklődőket várjuk

„Karatesport Nagyatádon”
A Nagyatádi Kyokushin Karate Klub 1987. 

november 3-án alakult meg a nagyatádi műve
lődési házban, 15 fővel. Az ázsiai önvédelmi 
sporttal és mozgásművészettel ismerkedő fiata
lok képességeinek megméretésére már az 
1988. januári, nagykanizsai „ÖV’-vizsgán sor 
került. Akkor 9 fő jutott túl sikerrel a vizsgán. 
Azóta már a nagyatádi művelődési ház klubja is 
rendezett ilyen vizsgát (1991-ben, 1992-ben is, 
majd legutóbb idén február 20-án). A felkészü
lés a heti háromszori edzéseken (a Babay iskola 
a helyszín), valamint a velencei, esztergomi, 
csopaki edzőtáborokban történt, s az eredmény 
nem maradt el, hisz ma már 54 nagyatádi fiatal
nak van — különböző színű — öve.

Ahhoz, hogy valaki 10kyut kapjon, 1 sikeres 
övvizsga szükséges. A 9 kyuhoz 2, a 8 kyuhoz 
3 övvizsga kell, és így tovább.

A Nagyatádi Kyokushin Karate Klub övfoko
zat szerinti összetétele jelenleg:

10 kyu: 23 fő — fehér öv 1. fokozat
9 kyu: 5 fő — fehér öv 2. fokozat 
8. kyu: 6 fő — kék öv 1 fokozat 
7 kyu: 5 fő — kék öv 1. fokozat 
6 kyu: 7 fő — sárga öv 1. fokozat 
5 kyu: 3 fö — sárga öv 2. fokozat 
4 kyu: 2 fö — zöld öv 1. fokozat 
3 kyu: 2 fő — zöld öv 2. fokozat 
2 kyu: 1 fő — barna öv

Az utóbbiak a siker kovácsai: Horváth Mihály 
(2 kyu) klubvezető edző, Fodor Csaba (3 kyu) 
és Bognár Zoltán (3 kyu) segédedzők.

A klubot fenntartó, működtető művelődési 
ház és a klubtagok adják össze az edzőhely 
terembéréhez, az övvizsgákhoz, edzőtáborok
hoz, a sportruházathoz szükséges pénzt.

Képességeikről bemutatót lát majd a MAJÁ
LIS közönsége a Városi Strandon május 1 -én 
délután.

O.l.
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Tájékoztató a képviselő-testület 
március havi üléséről

A képviselő-testület március 30- 
án tartott testületi ülésén 16 napi
rendet tárgyalt.

elöntést hallgatott meg a lejárt 
határidejű határozatokról, ame

lyek között a városi ünnepek megün- 
neplésének kérdéseivel és a 
zeneiskola működési költségeinek 
kiegészítésével foglalkozott.

A zeneiskolának 860 ezer forint 
költségvetési forrást biztosított.

A testület meghallgatta és elfogad
ta a polgármester és a jegyző beszá
molóját a testület két ülése közti 
időben végzett tevékenységéről.

Az interpellációk és kérdések napi
rend keretében három képviselő tett 
fel kérdést, illetve interpellált.

Lakossági jelzés alapján e körben 
foglalkoztak a képviselők a Magyar 
Távközlési Vállalat városi nyilvános 
távbeszélőállomások elhelyezésé
vel kapcsolatos közterülethasználati 
díjának kérdésével.

Döntöttek a képviselők abban is, 
hogy a közelmúltban hozott közterü
leti elnevezések változásával kap
csolatosan az Önkormányzati 
Híradóban folyamatosan megjelenik 
az új közterületi elnevezésekben 
szereplő utca névadók személyének 
és életútjának bemutatása.

Ezt követően a testület az 1992. évi 
költségvetés végrehajtását, zárszá
madását tárgyalta meg.

A városnak 1992-ben 1,041.662 
ezer Ft bevétellel szemben 
1,003.607 eFt kiadása volt.

A képviselők megállapították, hogy 
1992-ben a város költségvetési 
egyensúlya biztosításához 10 millió 
Ft rövidlejáratú hitelfelvételre volt 
szüksége, amelynek lejárata, visz- 
szafizetési időtartama 2 hónap volt. 
Visszafizetésére az 1993-as költ
ségvetési évben került sor.

Az önkormányzati költségvetési

Vizeki Dr. Tallián Andor
1864—1940

A Talliánok somogyi eredetű 
ősrégi nemesi család sarjai.

A nemesi címet 1610 január 1 - 
én II. Mátyás király adományoz
ta. Ök mindig nagy szerepet 
vittek Somogybán, közülük hat 
személy volt alispán. Az egyik 
előd Vizeki Tallián György 1781 
— 1859 a templom alatti kriptá
ban van eltemetve, a márvány
táblán olvasható a név.

Tallián Andor Pécsett született, 
a középiskolát és a jogot e város
ban végezte el. 1887-ben Tabon 
volt szolgabíró, majd 1894-ben 
Nagyatádon foglalta el a főszol
gabírói hivatalt. Ebben az időben 
az iparos osztály szellemi szintjé
nek emelése került előtérbe. A 
megoldást egy társulati alapon 
létesített polgári iskola felállításá
val vélték elérni. A Polgáriiskolai 
Egyesület megalakult, amelynek 
aktív tagja volt Tallián Andor is. A 
polgári fiúiskola 1903-ban meg is 
nyílt.

Érdemének tartották, hogy a 
széthúzás, az Ö kedves, békés 
modora által teljesen megszűnt. 
Egész atádi működése idején a 
társadalom minden osztályát a 

szervek jóváhagyott pénzmaradvá
nya az 1992-es költségvetési évre 
összesen 46.697 eFt volt.

Az intézményektől a képviselő-tes
tület a pénzmaradványt nem vonta 
el, azt évi működésük finanszírozá
sára haszználták fel.

Ezt követően a képviselők az 524. 
számú Ipari és Kereskedelmi Szak
iskola és Kereskedelmi Szakközép
iskola igazgatójának előterjesztését 
tárgyalták.

Az iskola a kereskedelmi szakkö
zépiskolai oktatás bővítését tervezi, 
szeretne az iskolában V. évfolyamot 
indítani, amelynek eredményeként a 
tanulók technikus minősítést kapná
nak. A képviselők előzetesen egyet
értettek azzal, hogy a Művelődési és 
Közoktatási Minisztériumnál az in
tézmény kezdeményezze a techni
kus képzés engedélyezését.

Ezután a képviselő-testület az ön
kormányzat tulajdonában lévő bérla
kások értékesítésére kidolgozott 
előzetes elképzeléseket tárgyalta 
meg. Az írásos előterjesztésben sze
replő előzetes elképzelések rendkí
vül élénk vitát váltottak ki. A vita 
eredményeként a testület a követke
ző feladatokat határozta meg:

lő kell készíteni a testület júni
usi ülésére egy szabályozási 

vázat olymódon, hogy azt a társada
lmi szervezetekkel, Lakásügyi Tár
sadalmi Bizottsággal, a 
bérbeadóval, a jogi tanácsnokkal 
egyeztetni kell.

A város tulajdonában lévő bérlaká
sokat az elidegenítés, forgalomké
pesség szempontjából kategóriákba 
kell sorolni. Mérlegelni kell a bérkije
lölési jogú és az önkormányzati vál
lalati bérlakás kategóriába tartozó 
lakások jogi helyzetét. Meg kell vizs
gálni, hogy a szociális lakásigények 
kielégítésére milyen mértékű lakás

közös célok megvalósítására irá
nyította. 1902-ben vármegyei fő
jegyzővé nevezték. 1918-ban 
megkapta a másodosztályú pol
gári hadi érdemkeresztet. 1919- 
ben választották alispánná, 10 
évig látta el a hivatalt. Közéleti 
működésének jubileuma alkal
mával Nagyatád képviselő-testü- 
lete az 1913 évi január 2-án 
tartott díszgyűlésen a nagykö
zség DÍSZPOLGÁRÁVÁ válasz
totta meg. A munka örök 
embereként közéleti munka nél
kül sohasem volt.

1928-ban nyugalomba vonult. 
Kaposvár társadalma felemelő 
ünnepség keretében búcsúztat
ta. Ez alkalommal a kormány tag
jai, a miniszterek meleghangú 
levélben emlékeztek meg érté
kes működéséről. Magas korá
ban is a régi frisseséggel 
dolgozott, nem magának, hanem 
a köznek.

A hagyománytisztelet alapján a 
képviselő-testület 1993. február 
23-ai ülésén közterületet; utcát 
nevezett el róla.

A Ságvári utca a Tallián utca 
nevet viseli.

Győré Béláné Sípos Ilona 

keret fenntartása szükséges; aztán 
miként lehet figyelembe venni fizeté
si eszközként a kárpótlási jegyet. Eb
ben ki kell térni a lakás vételára 
megfizetési módjára és foglalkozni 
kell a részletfizetés szabályozásával 
is.

Információszerzés és a tárgyilagos 
összehasonlítás érdekében a város 
különböző területein lévő jellemző 
egy, kettő és háromszobás lakások 
és egy-két családi ház értékbecslé
sét—összehasonlító adatok szerzé
se végett — meg kell rendelni. (Nem 
a teljes lakásállományra, hanem jel
lemző 1-2 lakásra).

Ezt követően a képviselők módosí
tották a város 1993.. évi költségveté
sét. Erre azért volt szükség, mert a 
város költségvetésének tervezése
kor számos ténylegesen megjelenő 
kiadást nem vettünk figyelembe. 
(Közalkalmazotti törvényből eredő 
kiadások, ÁFA, árnövekedések, 
stb.) A módosítás folytán a város 
költségvetési hiánya nőtt. A képvise
lő-testület úgy ítélte meg, hogy a vá
ros alapvetően működési 
kérdésekben nem tud megfelelő 
pénzellátást biztosítani, ezért módo
sította rendeletét.

Szükségessé vált a szociális tör
vény hatálybalépése miatt a törvény
ben foglalt és a képviselő-testület 
döntési hatáskörébe utalt szociális 
törvényből eredő feladat- és hatás
körök rendezése.

z önkormányzat szervezeti és 
működési szabályzatáról szó

ló rendeletét módosítva, a hatáskör 
gyakorlás átruházásában döntött a 
testület.

Eszerint a polgármester dönt a 
szociális törvény hatálya alá tartozó 
ügyekben. A házi étkeztetéssel, házi 
gondozással és az idősek átmeneti 
otthonával kapcsolatos hatáskörö

Kiállítás az aranymosásról
....Arany, arany, arany, 
mintha drág volnál. 
Éjjel-nappal mosunk, 
mintha sárga volnál.
Alig láthatjuk meg 
munkánknak jó végét, 
elviszi a vámos 
minden eredményét..."

(Aranyászdal részlete)

A Nagyatádi Tavaszi Fesztivál ide
jén nyílt meg „Az aranymosás törté
nete a Kárpát-medencében” című 
kiállítás Nagyatádon, a Széchenyi tér 
3. számú épület félemeletén.

Ma már nagyon kevesen tudják, 
hogy hazánk, illetve a történelmi Ma
gyarország Európa .aranyországa" 
volt a szó legszorosabb értelmében. 

ket a helyi szociális rendelet megal
kotásáig a gondozási központ veze
tője — az önkormányzati 
intézményvezető — gyakorolja.

Élénk vita mellett többségi szava
zással, rendeletben szabályozták a 
polgármesteri hivatal köztisztviselői
nek a munkavégzésére vonatkozó 
szabályokat.

A megalkotott rendelet alapján a 
polgármesteri hivatalban változat
lan ügyfélfogadási Idő mellett a 
munkaidő pénteken 13,30-ig tart!

A rendeletet a polgármesteri hiva
talban és a könyvtárban mindenki 
megtekintheti.

Döntöttek a képviselők a Megyei 
Vállalkozási Központtal kötendő 
megállapodás kérdésében is.

elhatalmazták a polgármestert, 
hogy a Megyei Vállalkozási

Központtal az előzetes megállapo
dást kösse meg. Hozzájárultak, 
hogy az önkormányzat 250 ezer fo
rint erejéig a vállalkozási alapítványt 
támogassa.

Ezt követően a szemétszállítási dí
jak fizetésével és a szemét szállítás
sal kapcsolatos kérdéskört 
tárgyalták meg.

A szemétszállítás vállalkozásba 
adásával kapcsolatosan felvetett 
képviselői indítvánnyal nem értettek 
egyet. Utasították a VG Intézmény 
vezetőjét, hogy az önkormányzat 
köztisztasági rendelete alapján 
megkezdett munkát tovább folytas
sa és a szemétszállítási díj beszedé
sére és kezelésére vonatkozó 
előterjesztését tegye meg a testület 
júniusi ülésére. A testület ezután a 
személyiségi jogvédelem alá tartozó 
egyedi ügyekben döntött.

Hoffmanné Dr. Németh Ildikó 
jegyző

Bányáinkból, folyóink élő és őshor
dalékából került ki földrészünk ara
nyának nyolcvan százaléka. A 
kiállítás a legősibb kitermelési mód
dal, az aranymosással foglalkozik. 
Megismerhetjük az aranyászok szer
számainak és munkaeszközeinek 
széles skáláját. Az aranyász eszkö
zök fölött képsorokon látható az 
aranymosás egész munkafolyama

ta, amely legeredményesebb a Duna 
és a Dráva fövenyén volt.

A kiállítás június 10-ig látogatható 
hétfőn, szerdán és csütörtökön 10— 
13 és 15—18 óráig, vasárnap 15— 
18 óráig a Tűzoltóság melletti 
épületben.

(-)

FÖLDÜGYEK
Ismételten felhívjuk Nagyatád 

város lakossága figyelmét, hogy 
1993. április 28-án délelőtt 10 
órakor a Somogy Megyei Kárren
dezési Hivatal az 1991. évi XXV. 
tv. 20. §. (1) bekezdése alapján 
Nagyatád, Baross Gábor u. 5. II. 
emeleti tanácstermében földár
verést tart.

A földárverésen az érdeklődők 
személyi igazolvánnyal, kárpót
lási jeggyel és a kárpótlást-meg- 
állapító határozattal vehetnek 
részt.

Aki más képviseletében jelenik 
meg, a fentieken felül meghatal
mazást kell, hogy vigyen magá
val.

Tájékoztatjuk továbbá az érde
kelteket, hogy a Földrendező Bi
zottság javaslatot tett a Somogy 
Megyei Kárrendezési Hivatal ré
szére, hogy a következő árverés
re valamennyi kárpótlási 
termőföldet jelölje ki. Ezzel a ja
vaslattal biztosítani lehetne, hogy 
a kárpótlási jeggyel rendelkezők 
számukra a legmegfelelőbb terü
leten vásárolhassanak termőföl
det.

Földrendező Bizottság

Peruidíj
Már közre adtuk a hírt: Eke Hen

rietta, az ipari iskola növendéke 
ezüstérmes lett a Peru-i Nemzet
közi Gyermekrajz Pályázaton.

Foto: Durgó Tibor

N kollégista Henrietta Somogy- 
hárságy-i elsőévesfodrásztanuló.

Még nyolcadikos korbeli rajzai
ból küldték el válogatott munkáit. 
Telefonon tudta meg a jó hírt — 
szüleitől.

Amerika fölfedezése volt a té
ma. Ehhez készítette el vízfesték
kel a tengerparti részletet. A 
temperát is szereti; kedvenc té
mája a természet, például a ma
gányos fa különösen. Minderről 
nagyon szerényen beszél. — Sok 
sikert kívánunk.

(-y.-r)
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III. évfolyam 1993. május

A művelődési ház és a strand már 
harmad ízben rendezett közösen ma
jálist május elsején a Zrínyi utcai 
strandon. A kialakult hagyományok
nak megfelelően ünnepélyes és szó- 
rakoztató sportprogramok, 
művészeti bemutatók és vásári for
gatag nyitotta meg a strandidényt a 
verőfényes napsütésben, ideális 
környezetben.

A többezer vendéget többszáz 
vendéglátó-vásározó-rendező szol
gálta, és közel ezer közreműködő 
szórakoztatta. Beleznai László ötlete 
nyomány a majális ünnepi esemé
nye az volt, hogy Tóbi József nagya
tádi ökölvívót, a Kaposvári Dózsa 
egykori olimpiai válogatott kerettag
ját Somogy és Baranya megye fiatal 
bokszolói ökölvívótornával köszön
tötték. Spanics Katalin somogyszobi 
keramikus alkalmi kupát készített, 
amelyet az ATÁD SPED adományo
zott Tóbi Józsefnek, akit sportveze
tői és munkáltatói nevében 
Lognichky Attila a Somogy Megyei 
Testnevelési és Sporthivatal ver
senysport-szakreferense, Hergert 
Jenő (Tóbi utolsó edzője) a megyei 
ökölvívó szövetség főtitkára, vala
mint Nagy László nagyatádi városi 
rendőrkapitány is megajándékozott 
az ünnepélyen. Ott volt a szorító mel
lett Sárdi József úr is, aki az ötvenes 
években a Nagyatádi Traktor ökölví
vó-edzője volt (ebben a csapatban 
öklözött Tóbi és Palaics János is,

Szerkeszti: Dr. Horváth Ferenc, Hubay Sándor és Nagybocskai Tamás Díjtalan

NAGYATÁD MAJÁLIS ’93.

utóbbi a Polgármesteri Hivatal alkal
mazottja ma.)

Az ökölvívó tornát elsőosztályú bí
ró vezette, a vezető pontozóbíró 
Szarvas József volt, aki a 80-as 
években vezetőedzője volt a nagya
tádi ökölvívó szakosztálynak.

A sokszínű programban a Pécsi 
Nemzeti Színház színművészei, ka
posvári diszkótáncosok, Bognár Pé
ter budapesti bábművész mellett 
amatőr művészcsoportjaink is fellép
tek: a művelődési ház NAPRAFOR
GÓ bábcsoportja, táncklubja, 
majorettjei, a Bárdos Lajos Általános 
Iskola FÜRJECSKE és VADRÓ
ZSÁK néptánccsoportja, a FUN 
KIDS moderntánc-együttes (a Ki Mit 
Tud '93 nagyatádi sikercsoportja), a 
2. sz. Általános Iskola tornacsoportja 
és majorettjei. Sikert aratott a műve
lődési ház karate klubjának bemuta
tója, az Ebtenyésztők 
Egyesületének rendezésében a ku
tyák ügyességi játéka. Sok fiatal örö- 
mére színpadra lépett a 
GODFATHER rockegyüttes is.

Volt DAIHATSU autóbemutató, ve
terán motorok kiállítása (1950-es 
BMW, 1955-ös NSU 1956-os CSE
PEL, 1960-as TÜNDEés DANUVIA), 
tűzoltóautó-bemutató és ügyességi 
játékok sorozata is.

A strandavató GYÜMÖLCS KU
PA úszóversenyen az általános isko
lások indulhattak, s a legjobbak Füle 
Tibor zöldség-gyümölcs-kereskedő 

ajándékcsomagját kapták. A legtöbb 
jó helyezést a Bárdos-iskolások ér
ték el. Vidám versengésként rendez
te meg a majálison a sörivó-versenyt 
az AMSTEL sörsátornál Murányi Jó
zsef vendéglős, valamint a csusza
evőversenyt a TRADE MIX KFT. A 
legfiatalabbak pónilovon ügethettek, 
a legbátrabbak Nagy József légi köz
lekedési vállalkozó helikopterén 
utazva nézhették meg a várost fölül- 
nézetből. A majálist a RIVERSIDE 
BIG BANG és a BA-ROCK EGYÜT
TES műsora, valamint a vállalkozók 
és a vállalatok által fölajánlott, na
gyon értékes díjakat kisorsoló tom
bola zárta. Élvezetessé tette az 
ökölvívódiadalt az is, hogy Joó Sán
dor, a Magyar Rádió sportriportere 
közvetítette a mérkőzéseket. A mű
sorközlő szerepét kiválóan oldotta 
meg az egész délutánon a sokoldalú 
és jó humorú disc-jockey Szabó 
Gyula. A nagyatádi majális lefőbb 
szereplője, a strandidény-nyító ta
vaszünnep igazi sztárja a kedves és 
jókedélyű nagyatádi polgárok voltak.

Ormai István

Foto: Durgó Tibor

MÚZSÁK
Az idei, XIV Balatonboglári Kollégiumi 

Diáktalálkozó ,,MÚZSÁK" pályázatára 
beérkezett 87 diákíró, költő 372 alkotása 
A találkozóra megjelentetett Múzsák c. 
diákantológiában, a nyertes válogatott 
művek között szerepeltek városunkból 
Kreskai Szilvia 3. f. osztályos, valamint 
Fazekas Beáta 4. f. osztályos egész
ségügyi szakközépiskolás kollégista ta
nulók versei.

Mindketten évek óta foglalkoznak 
versírással, amiben sok örömük telik. Íze
lítőül egy-egy vers.

A vágy
Égő csillag vagyok egy szívben 
mely remélve töredék soha nem 
lesz.
Sebezve világítok, s égetek 
ha hozzám érnek...
fűzként szikrákat szórok, 
s betöltőm a légüres teret 
s majd sok csillag lesz belőlem. 
Vagy mégsem
...csak egy csillag vagyok...

Fazekas Beáta

Régi mese
Gyertyafénynél száll az ének, 
ős regéje szép mesének; 
gyermekkorunk álmokra, 
csillagfényes tél-éjszaka.
Égő fűzből száll a pernye, 
öreganyó ül mellette 
s barátságos szeme lángja 
mosolyog az unokákra. 
Vihart kavar az éji szél, 
öreganyó már nem mesél, 
gyenge keze ölén pihen, 
élet nem ég szemeiben. 
Lassan pirkád, hajnal hasad, 
kongatják a harangokat.
Öreganyó elment éjjel, 
de meséit szórta széjjel, 
s évezredek tél derekán 
lassan száll a szélnek hátán.

Kreskai Szilvia

Alapítvány 
rászoruló 
tehetségeknek

k nagyatádi Családsegítő Szolgá
lat alapítványt hozott létre a város
ban élő családok, elsősorban a 
nagycsaládban élő rászorultak tá
mogatására.

( Az alapítvány neve: Pro Familia 
Nagyatád, Székhelye: Nagyatád, 
Széchenyi tér 3., alapítója Nagyatád 
Város Önkormányzat Gondozási 
Központ Családsegítő Szolgálata, 
Számlaszám: 795-002448).

— Az alapítvány elsősorban azo
kat kívánja támogatni, akik 
olyan családban élnek, ahol 
három vagy ennél több gyer
mek nevelkedik és ahol erre a 
család szociálisan rászorul.

Támogatni kívánja azokat a csalá
dokat is:

— ahol a szülő egyedül neveli a 
gyermekét vagy gyermekeit és 
a támogatás szociális vagy 
egészségügyi okból indokolt;

— ahol olyan tehetséges gyermek 
vagy gyermekek élnek, akik 
céljaikat azért nem tudják meg- 
valósítani, mert családjuk 
anyagi helyzete erre nem nyújt 
lehetőséget.

Az alapítvány nyílt, ahoz bárki 
csatlakozhat.

Az alapítványi vagyon felhasználá
sáról az öttagú kuratórium havonta 
dönt.

Kérjük mindazokat, akik az alapít
ványt támogatni szeretnék, pénzei
ket a megadott számlaszámra 
szíveskedjenek befizetni.

Nagyatád Családsegítő 
Szolgálat
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„Ne veszítsünk el semmit se a múltból"

100 év építészete HÍREK

A város tere a Széchenyi tér egy 
több dimenziós világ, s egyre inkább 
a település fóruma, ami maga is, vél
hetően védelem alá kerül.

Nagyatád kevés történelmi emlé
keinek egyike, a védett parkot kere
tező keleti térfalban elhelyezkedő 
múemlékjellegű barokk templom és 
— volt ferences kolostor (rendház) 
épület-együttese, amely meghatáro-

Mezey Károly
(1874-1951)

„Az ipari munkásság egészséges gon
dolkozásé, szélsőséges irányzatnak nem 
hódol." — Burics László írta 1933-ban 
megjelent monográfijájában.

Mezey Károly egy nagyatádi iparos

A gyermekkönyvtárban 
szavaltak

Hagyományunkhoz híven az idén is 
megrendeztük a költészet — napi szava
lóversenyünket, amelyre április 27-én ke
rült sor. Az általános iskolai tanulók között 
meghirdetett versenyen 58 kisdiák jelent
kezett. A verseket és az irodalmat kedve
lő népes tábor mellett, a zsűri kitartó és 
minden apró részletre odafigyelő munká
ja sem hanyagolható el. A rendezvény 
nem jött volna létre külső segítség nélkül.

Szép számmal ponzoráltak bennünket: 
Denke Zoltán, Czimbalek János, Zóka D. 
Zoltánná magánkereskedők, Horváth Im
re HI-FI MAX, Széchenyi téri presszó, 
Négy évszak butik, Vili. Kér. Kft., Dömök 
Kft., Rózsafabot Vendéglő, Sikdivat, a 
Könyvesbolt, akik értékes könyvjutalom
hoz juttaták a tehetséges fiatalokat.

A felsőtagozatosok szavalatai kiugró 
magas pontszámokat értek el.

Eredményeik és az őket nem kis rész
ben felkészítő pedagógusok nevei:

A katolikus templom
zó térszerkezeti elem. Az 51x14 m- 
es alaprajzú kelet-nyugati tengelyű 
római katolikus templom 1761 -ben^ 
és tizenkilenc évig épüttr'msT 253 
éves. 36 méter magásTklasszicista 
tornyát — Csuzy Pál jóvoltából — 
1844-ben toldották hozzá egytor- 
nyos kivitelben, bár az alapító levél 
kéttornyú templomot ígért. Ekkor ké
szült el teljesen. Homlokzatait hang- 
súlyos párkányok és lizénák 
tagolják.1880-ban földrengés ron
gálja meg, 1891-ben tatarozzák.

1930-ban a meglévő harangok 
mellé további három kerül és új orgo
nát kap.

A háború nagy kárt okozott ebben 
is. —A ’70-es évek elejétől áldozatos 
munkával, jelentős tanácsi segítség
gel most már jut a templomra is, amit 
itt helyben személyesen dr. Klempa 
Sándor bíboros örömmel nyugtáz. 
Puskás Lajos esperes, plébános so
kat tesz, hogy a tető a tetszetős csor- 
nai kettős hódfarkú, piros 
cserépfedéssel elkészüljön; most 
már nem ázik be. Arról már nem ő 
tehet, hogy a talajvíz elleni szigetelés 
nem hozta meg a várt eredményt.

Elkészült a régi/új toronyóra is. — 
A közelmúlt évek jelentős esemé

család gyermeke volt. Édesapja aszta
losmester, unokái szerint „Mátyás, a vi
lágjáró" jelzőt érdemelte ki. A múlt század 
szokásának megfelelően — vándorle
gényként végigjárta Európát, hogy a 
mesterséget minnél jobban elsajátítsa. 
Templomokban műemlék épületekben 
rajzolta a faragott oszlopokat, hazatérte 
után ezt hasznosította a belső építészet
ben.

Sok gyermeke közül Károly szívesen 
folytatta volna apja foglalkozását, de egy 
gyermekkori balesetnél úgy megsérült a 
lába, hogy csak ülőmunkára vállalkozha- 
tot. így lett szabóinas, majd Budapesten 
segéd Ott figyeltek fel tehetségére, és a 
Katolikus Legényegylet támogatásával 
Münchenbe került. Két és fél évig dolgo
zott városban, elsajátítva az igényes 
munka mellett a német nyelvet is. Közben 
benevezett a párizsi világkiállításra, és 
megtörtént a csoda: a kis vándorló ma
gyar szabólegény — az általa készített 
felöltővel — második díjat nyert! Utána 
pár évig Franciaországban maradt — 
franciául is megtanult.

A századforduló után édesapja halála 
miatt hazatért Nagyatádon alapított csa
ládot feleségével hét gyermeket nevelt 
fel.

5—6. osztály:
1. Szél Zoltán Babay J. Ált. Isk

Bácsainé Kiniercz Judit
2. Peresztegi Nóra 2. sz Ált Isk

Novics Józsefné
3. Kovács Zsuzsanna Bárdos L. Ált. Isk.

Farkas Zoltánná
7. osztály:

1. Kövezsdi Zsanett Babay J. Ált. Isk. 
József Jánosné

Kovács Petra Babay J. Ált. Isk. 
József Jánosné

A hetedikeseknél olyan szoros volt a 
verseny, hogy két első helyezett született.

Beriász Béla a 4. sz. Ált Iskolából szó
beli dicséretben részesült, felkészítő ta
nára Boda Ferencné
8. osztály:

1. Klauz Lilla 2. sz Ált Isk.
Bacsa Antal

2. Alsecz Anita Bárdos L. Ált Isk.
Fejér Zoltán

3. Major Rita Babay J. Ált. Isk.
József Jánosné

Az alsótagozatosoknál már nem volt 
ilyen egyértelmű a mezőny. 

nye: dr. Kisnemes János plébános 
megszállottan folytatja a nemes cse
lekedetet. Közmegelégedésre ké
szülnek el a templombelső díszes 
szekkói, s más díszítő elemek, ame
lyek a kor hangulatát idézik. (A kolos- 
tor épületéről augusztusi 
lapszámunkban számolunk be).

Hubay Sándor
Durgó Tibor fotoi

Keze alól itthon is csak igényes munka 
került ki: Üzletfelei nemcsak a környékről 
keresték fel, hanem az innen elszárma
zottak Bécsből, sőt Amerikából is vele 
készíttették alkalmi ruháikat.

A helyi Iparoskör pénzügyi ellenőre 
volt. Családja emlékeiben úgy él, mint a 
szelídség, jóság megtestesítője. Kislá
nyának, amikor az lázas beteg volt, me
leg, dörmögő hangján meséket mondott, 
később papírt, ceruzát hozott, rajzra bíz
tatva az ügyes gyermeketm aki meg is 
fogadta a tanácsot. Mezey Magdolna 
amatőr festő, gyönyörű képei több hazai 
kiállításon szerepeltek.

Lányai szerint csodálatos ember volt 
Tisztességes, vallásos, feleségét tisztelő, 
gyermekeit szerető. Sérült lába ellenére 
gyakran kirándult népes családjával. In
dulatosnak soha nem látták. Gyermekei a 
kor lehetőségei szerint, a helyi polgári 
iskolában tanultak Halála után édesany
juk örökölte az ipar folytatásának jogát, és 
ez szinte az egész családnak megélhe
tést biztosított a nehéz időkben.

Életútja az iparosok régi jelmondatát 
példázza:

„ISTEN ÁLDJA A TISZTES IPART" 
Nagy Jenőné Gyánó Ágota

Rangsort nem lehetett felállítani, ezért 
a zsűri két csoportban értékelte az el
hangzott szavalatokat.
I. csoport:

Gáspár Hanna Bárdos L. Ált. Isk 
Czebeiné Ács Zsuzsanna

Varga Márk Bárdos L Ált. Isk
Mayer Károlyné

Ludán Kinga Babay J. Ált. Isk. 
Kovácsné Mrekva Zsuzsanna

Jánosa Gábor 2. sz. Ált Isk.
Gábor Judit

II. csoport:
Beriász Attila 4. sz Ált Isk.

Mohán Jenőné
Alsecz Gábor Bárdos L. Ált. Isk. 

Fáncsi Józsefné
Pintér Lívia Bárdos L. Ált. Isk. 

Arnoldné Oh Zsuzsanna
Hoffmann Klaudia Babay J. Ált. Isk. 

Kovácsné Mrekva Zsuzsanna
Reméljük a varaany végén mindanki gaz

dagabb latt agy—agy varaal, gondolattal
Köszönjük a szavaló versenyen való rész

vételt, a felkészítő pedagógusok munkáját, 
az irodalmat támogatók segítségét.

Gyermekkönyvtár

Május 15-től azok a lakossági fel
használók, akik háztartási tüzelőola
jat használnak fel, bevásárlásaikat 
csak utalvány alapján végezhetik. Az 
utalvány iránti engedély-kérelmet a 
Polgármesteri Hivatal Városgazdál
kodási, Fejlesztési és Üzemeltetési 
Irodához kell benyújtani.

* * *

Tájékoztatjuk a mezőgazdasági 
termelőket, hogy a külterületen hasz
nált földek művelése után — bizo
nyos feltételek mellett — 
támogatásban részesülnek. A támo
gatás igényléséhez szükséges 
nyomtatványok a Polgármesteri Hi
vatal Városgazdálkodási, Fejlesztési 
és Üzemelési Irodáján beszerezhe
tők, ahol az érdeklődők a feltételekről 
további részletes tájékoztatást kap
hatnak Perényi Miklósné ügyintéző
nél.

• • •

Hetedik alkalommal nyílik meg a 
2. sz. Általános Iskola rajztagozatos 
oszttályainak kiállítása május 17-én 
17.30 órakor a Művelődési Ház kiál
lítótermében. A gyermekrajzok júni
us 10-ig tekinthetők meg.

A Magyar Kultúrális Kamara már
ciusi tájékoztatója is hírül adja, — 
amiről e hasábokon mi is beszámol
tunk —, hogy az MKK és a Városi 
Művelődési Központ szervezésében 
Nagyatádon megtartott idei első regi
onális tanácskozást széles érdeklő
dés kísérte. A legközelebbi 
regionális összejövetel székhelye 
Szombathely lesz.

A MH Nagyatádi Helyőrségparancsnokság

pályázat útján meghirdeti eladásra

az alábbi HM kezelésű üres szolgálati lakásokat:

Nagyatád Aradi u. 15. ép. 3/1 1,5 szobás 48 m2 1.026.000.—Ft
Nagyatád Aradi u. 7. ép. fsz. 2. 1,5 szobás 47 m2 910.000.—Ft

A pályázati feltételekről a meghirdetés megjelenésétől számított 30 
napig lehet érdeklődni a Lakóházkezelő Gondnokságon munkaidő
ben:

Nagyatád, Aradi u. 10/a. ép. fsz. 1. sz. Hornyák Zoltánnál.
Tel.: 351-026

Köszöntjük 
Nagyatád

ifjú polgárait
Kovács Péter 

Kozics Nikolett Zsuzsanna 
Lukács Edina Krisztina 

Nádas Viktor 
Koósz Bettina 
Szalai Mártó 

Mátés Alexandra 
Mátés Alex 

Vidék Gábor

Jól gondozott megtrágyázott, 
15000-öl 

málnás eladó.
Ára a becsült termés értéke. 

Érdeklődni: 
Nagyatád Bocskai u. 8.

Gratulálunk!
Polák Juditnak és Wágner Ferencné- 

nek, akik a XV. Országos Amatőr Képző- 
és Iparművészeti Kiállításon Szolnokon, 
munkáikkal országos díjat nyertek. Az or
szágos kiállítást megelőzte, városunkban 
a művelődési házban februárban rende 
zett megyei bemutató, ahonnan sikeres 
szereplés után kerültek az alkotások az 
országos kiállításra. További sikeres al 
kotómunkát kívánunk mindkettőjüknek!

ÉVFORDULÓK

Május 2-a Anyák napja
„A szeretet lángját ők serkentik, s 

ők őrzik minden tűzhelyen, ők a jó
ság papnői, soha ki nem alvó hévvel 
egymást váltva, kéz a kézben, végig 
az egész földgolyón!

Gyergyai Albert
• * *

1913-ban 80 éve telepítették a fonal
gyárat Nagyatádra.

• * *

150 éves Egressy Béni megzenésíté
sében a SZÓZAT.

Négyszobás családi ház, kábel 
TV-vel, gázos központi fűtéssel 

eladó.
Nagyobb állattartásra, gazdálko

dásra alkalmas melléképületekkel 
Kisebb nagyatádi lakást beszámí 
tok.

Horváthné Somogytarnóca, Sza
badság u 48 sz.

Nagyatád, Szabadkai u. 17/a.
Kertes családi ház eladó
Érdeklődni a helyszínen: szombat 
vasárnap
Megtalálható a Cérnagyér és a Tű- 
zép közötti szakaszon.

A Nagyatádi Konzervgyár

bérbe adja
Nagyatád, Somogyszobi u. 

28. sz. alatti

bolthelyiségét
1 éves

(ami meghosszabítható) 
időtartamra.

Információt a fenti címen, 
illetve a (82) 352-077/203 

telefonon Czájder György úr 
ad az ájánlátokal is 
részére kérjük eljuttatni 
legkésőbb 1993. június 

11-éig.

A lakosság napi ellátását is 
biztosító ajánlatokat a 

bérbeadó előnyben részesíti.
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„NAGYATAD VAROSÉRT”
kitüntetettje: Ködmön Imre

Személyében a város első közép
iskolája és kiváló matematika oktató
ja kapott elismerést.

Szolnokon érettségizett a Ver
seghy gimnáziumban. Kitűnő osz
tályfőnöke: Komlósi Albert 
matematika tanár példáját követte — 
Ködmön Imre is a matematikát és 
ábrázoló geometria oktatását válasz
totta élethivatásul.

Tanári diplomáját a debreceni Kos
suth Egyetemen szerezte. Somogy
ba véletlenül került, megismerkedett 
feleségével, a felejthetetlen Évával, 
akit nemrég — életerejének teljében 
— ragadott el a szörnyű betegség, 
nagy veszteségére családjának, az 
iskolának, az egész városnak.

1962-ben, az akkor felépült új isko
la volt első munkahelye — azóta, 
harmincegyedik éve dolgozik ugyan
ott. Eddig öt osztálynak volt négy 
évig, egészen az érettségiig osztály
főnöke.

Tanítványait különböző erőpróbá
kon, főként a továbbtanulásban segí- 
tette. Megyei tanulmányi 
versenyeken szinte minden évben 
szerepeltek a gyerekek, közülük a 
legtehetségesebbek tovább is jutot
tak.

A tanár úr és az iskola egyik büsz
kesége Baké Tibor, aki rendkívüli ké
pességei és nevelői biztatása 
alapján, matematikai lapokban meg
hirdetett versenyen országos hírű 
eredményt ért el. Meghívták a Mate-

San Vitoban énekeltünk

Foto: Durgó Tibor

Iskolánk kórusa baráti meghívást 
kapott az olaszországi testvérváro
sunkba, San Vitoba.

Végre elérkezett a várva várt nap, 
a tavaszi ünnep kezdete! A jókedvű 
énekkaros had — utunk során — 
megcsodálta Ausztria gyönyörű tája
it, az Alpok meredek szikláin lezúdu
ló vízeséseket. A hófedte csúcsok 
látványa után az olaszországi nap
sütötte sk vidék kápráztatott el ben

(folytatás az előző számunkból)
k kis szánokon egyedül vagy páro

sával ereszkedtek fiúk, lányok s volt 
nagy hahotázás, ha útközben a szán 
felborult, utasai pedig gurultak a hó
ban, vagy éppen besüllyedve mos
datták egymást. Igazi öröm 
cselekvőknek, nézőknek egyaránt. 
Ifjúkorom szép emlékei közé tartoz
nak az ott töltött órák, mert igazi vi
dámságot jelentettek.

Ismerem az öreg Csík János bá
csit, fiát a Ferkót, aki generációnk 
korában voltak tulajdonosai a csik- 
dombnak. Tudomásom szerint soha 
nem fordult elő, hogy egy szóval is 
tiltották volna a telkükön való szán
kózást. Úgy gondolom: ezt apáról fi
úra szálló szolgalmi jognak tartották, 
s talán büszkék is voltak rá, hogy a

Foto: Durgó Tibor

matikai Olimpiai keretbe, tagja lett a 
csapatnak.

Harmadik osztályos gimnazista
ként ösztöndíjjal az Amerikai Egye
sült Államokba került, ma is ott él, — 
tanul tovább.

Eredményesen versenyző diákjai 
voltak még: Banicz Károly, Zóka Gá
bor és persze mások is. Sokan vá
lasztották a pedagógusi pályát, 
Nagyatádon is találkozhatunk velük. 
Az egyetemre való előkészítésre kü
lönös gondot fordítottak. Nagyon 
szerencsés helyzet, hogy van mate
matikai fakultáció, főként az utolsó 
két évben, amikor a diákokat szinte 
az egyéniségükre szabottan készítik 

nünket. Olaszországi barátaink nagy 
türelemmel és szeretettel üdvözöltek 
bennünket. Másnap olasz diáktársa
inkat — ifjúsági hangversenyen — 
hangulatos kórusművekkel és meg
lepetésekkel köszöntöttük. Délben a 
polgármester és a vendéglátó ének
kar képviselői ünnepélyesen fogad
tak bennünket a szenátusi 
nagyteremben. Megtisztelve éreztük 
magunkat az ünnepélyes fogadtatás 

csikdomb a tulajdonunk, s Bodvica 
ifjúsága az ö dombjukon éli boldog 
téli világát.

Aztán a Csik-család öregjei elhal
tak, a fiatalok szétszéledtek az or-

Csikdomb
szág különböző tájain. A telek új tu
lajdonosok kezére került, akik már 
nem szívesen művelték a merede
ken lejtős domboldalt. Talán a szán
kózást sem nézték jó szemmel. 
Egyszer csak megjelentek a nagytö
megű föld mozgatására alkalmas 
földgyaluk, s napok alatt letolták a 
dombot mélyebb részeibe. Eltűnt a 
csikdomb, beilleszkedett a tájba. 

fel. A jelentkezőkből felvettek ará
nya — amely nagyon magas — kivá
lóan illusztrálja a közös munka 
eredményényességét.

Ködmön tanár úr soha nem sajátít
ja ki a sikert, de őt idézve:„lmád ta
nítani”, a gyerekek dicséretes 
teljesítménye számára nagy boldog
ság.

Mik a tervei? Ameddig tud; tanítani. 
És végül, az első munkahelyéről, a 
nagyatádi Ady Endre gimnáziumból 
szeretne nyugdíjasként elbúcsúzni.

További munkájához még sok si
kert, gyermekeihez, unokáihoz bol
dogságot, és békés elégedett 
nyugdíjas életet kívánunk.

Nagy Jenőné Gyánó Ágota

során. Délután a város közelében 
fekvő Villa Manin különleges törté
netével ismerkedtünk meg.

A háromnapos program fénypontja 
az esti hangverseny volt, amelyet a 
Madonna Rosa csodálatos akuszti
kájú és hatalmas méretű templomá
ban tartottunk. Kórusunk több mint 
két órás programmal örvendeztette 
meg a lelkes olasz közönséget. Az 
ünnep percei felejthetetlenek voltak.

A jól ismert Bárdos, Kodály, Bartók 
művek mellett a népszerű és ferge
teges sikerű olasz művek is megszó
laltak a repertoárunkban. Sikerünket 
a közös éneklés — olasz nyelven — 
koronázta. A lelkes, újjongó közön
ség állva, hosszú percekig tartó 
tapssal jutalmazta esti programun
kat.

Az ezután következő éjszakai ven
dégfogadáson a felnőtt kórustagok 
családtagként fogadtak bennünket 
és rögtönzött koncerttel köszönték 
meg a mindannyiunk számára felejt
hetetlen estét.

Hazafele sokat beszélgettünk ar
ról, hogy mivel tudnánk viszonozni 
ezt a sok kedvességet, türelmet, 
családias hangulatot. Reméljük jövő 
májusban vendégül láthatjuk a mi 
városunkban őket.

Simonics Georgina 
kórustag

A mai egyik tulajdonos Dán József 
úgy örökítette meg a csikdomb ne
vet, hogy ebtenyészetének a csik- 
dombi jelzőt (kenelnevet) jegyeztette 
be az Országos Ebtenyésztők Egye
sülete nyilvántartásába.

Néhanapján, ha kertünkbe kime
gyek valamilyen munkát végezni, el
ei nézek a volt csikdomb felé. 
Ilyenkor mindig ifjúságom jut eszem
be! De szépek is voltak azok a téli 
szánkázással töltött órák, napok paj
tásaim körében.

íme egy régi Bodvica-i emlék el
tűnt, mint ahogy a falu is városrész 
lett. De, hogy e gyermekparadicsom 
az örök feledés homályába ne merül
jön, emlékét őrizze ez a kis krónika 

Horváth Ferenc 
Bodvica

— A Polgármesteri Hivatal sportirodája a 
tavaszi sportnapok rendezvénysorozat 
keretében rendezte meg a gyalogtúrát, 
amelyen 61-en vettek részt. A megismé
telt 5 km-es futáson 121 -en álltak rajthoz. 
Legtöbben a Babay iskolából (60 fő) és a 
2. sz. Általános Iskolából (42 fő) indultak

— Május 1 -én 8 kispályás labdarúgó-csa
pat nevezett a hagyományos kupára Két 
csoportban 4—4 csapat elődöntőt ját
szott, ahonnan az első és második helye
zett jutott a döntőbe.
A torna végeredménye:
1. Corvin köz csapata
2. Hercules
3. „Május 2."
4. Gimnázium

— Ugyancsak május első napján nagy 
érdeklődés közepette zajlott le a harma
dik alkalommal rendezett „Gyümölcs Ku
pa" évadnyitó úszóverseny a városi 
strandon. Nyolcvanan neveztek 15 ver
senyszámban. Az általános iskolásoknak 
meghirdetett versenyen a helyi iskolák és 
a lábodi iskola tanulói vettek részt. Verse
nyen kívül 2 budapesti és egy kaposvári 
induló is volt a mezőnyben.
Minden versenyszám első három helye
zettje Füle Tibor vállalkozó által felajánlott 
gyümölcs csomagot vehette át. Az isko
lák pontversenyében ismét a Bárdos is
kola került a dobogó legmagasabb 
fokára, így a kupa további védője maradt 
és elnyerte a Polgármesteri Hivatal által 
felajánlott 5.000.—Ft-ot is.

1—2 o. 50 m. leány mell:
1. Illés Mónika Babay iskola
2 Csegzi Dalma Bárdos L. iskola 
3. Beleznai Judit Bárdos L. iskola
3—4 o. 50 m. leány mell
1 Weiszenberger Nóra 2 sz. iskola
2 Böczkös Barbara 2. sz iskola
3 Latin Györgyi Babay J. iskola
3—4 o. 50 m. leány gyors:
1. Illés Mónika Babay J. iskola
2. Weiszenberger Nóra 2. sz. iskola
3. Takács Viktória Babay J. iskola
5—6 o. 50 m. leány mell:
1. Ormai Dianna 2 sz iskola
2. Lendvai Eszter Bárdos L. iskola
3—4. Kozma Adél lábodi iskola 

Pécsek Zita Babay J. iskola
5—6. o. 50 m. leány gyors:
1. Lendvai Eszter Bárdos L. iskola
2 Pécsek Zita Babay J. iskola
3. Perger Judit Bárdos L. iskola
7—8. o. 50 m. leány mell:
1 Balogh Zsuzsanna Bárdos L. iskola
2. Sípos Melinda 2.sz. iskola
3. Andrási Júlia Budapest (vers, kiv.)
7—8. o. 50 m. leány gyors
1 Büttner Orsolya Bárdos L. iskola
2. Simon Tünde Babay J. iskola
3. Perger Judit Bárdos L. iskola
1—2 o. 50 m. fiú mell:
1 Szíjártó Bálint 2. sz iskola
2 Büttner Tamás Bárdos L. iskola
3. Békési Dávid 2. sz. iskola
1—2 o. 50 m. fiú gyors:
1. Szíjártó Bálint 2. sz. iskola
2. Büttner Tamás Bárdos L. iskola
3. Andók Márton Babay J. iskola
3—4. o. 50 m. fiú mell:
1 Fekete Tamás Kaposvár (vers kiv )
2. Lendvai Kamill Bárdos L iskola
3. Csegzi Botond Bárdos L iskola
3—4. o. 50 m. fiú gyors:
1 Lendvai Kamill Bárdos L. iskola
2. Csegzi Botond Bárdos L. iskola
3. Kakas Roland Babay J. iskola
5—6. o. 50 m. fiú mell:
1. Szász Mihály 2. sz. iskola
2. Antalfi Gergő 2. sz. iskola
3. Kocsis Péter Bárdos L. iskola
5—6. o. 50 m. fiú gyors:
1. Szász Mihály 2. sz. iskola
2. Horváth Tamás Bárdos L. iskola
3. Futó Ferenc Bárdos L. iskola
7—8. o. 50 m. fiú mell:
1. Szász András 2. sz. iskola
2. Berecz Tamás 2 sz iskola
3. Novothny Tamás Babay J. iskola

7—8. o. 50 m. fiú gyors:
1—2. Novothny Tamás Babay J. iskola 

Kurják Péter Bárdos L. iskola

3. Berecz Tamás 2. sz. iskola
3x50 m-es vegyes váltó: (nevezett 7 
csapat
1 Bárdos L iskola I. csapata

(Kurják, Horváth, Futó)
2. Babay J iskola csapata

(Illés, Novothny, Kajdi)
3. Bárdos L. iskola II. csapata

(Kocsis, Lendvai, Kovács)

Az általános Iskolák pontversenyé
ben:
1. Bárdos L. Általános Iskola
2. 2. sz. Általános Iskola
3 Babay J. Általános Iskola
4 Lábodi Általános Iskola

e • •
— Siófokon rendezték meg a megyei ké
zilabda diákolimpia elődöntőjét, ahol vá
rosunkat a 2. sz. Általános Iskola csapata 
képviselte A négy csapat közül az atádi 
csapat szerezte meg az első helyezést, 
így részt vett a Csurgón rendezett megyei 
döntőn. Itt Boros Bálint csapata 13—10.- 
re kikapott a berzenceiektől, de így is 
kiérdemelték az előkelő második helye
zést.

— A Somogy megyei Kézilabda Szövet
ség és a Dél-Somogyi Sporttanács a 2. 
sz. iskolában bonyolította le a Somogy 
megyei bajnokság első déli területi serdü
lő döntőjét, ahova az előzetes felmérések 
szerint 9 csapatot vártak. A megjelent 
három csapat körmérkőzésen döntötte el 
a helyezéseket
Mérkőzés eredmények:
2 sz iskola — Segesd 22:0
2 sz iskola — Gyékényes 26:10 
Segesd — Gyékényes 14:17 
Helyezések:
1.2. sz Általános Iskola
2. Gyékényes
3 Segesd

— Befejeződött a diákolimpia nagypályás 
labdarúgó bajnokság (III. kcs.) mérkőzés 
sorozata.
Az őszi — tavaszi végeredmény:
1. Bárdos L. iskola 15 pont 27:1
2. Babay J. iskola 13 pont 35:3
3. Lábodi Ált. Iskola 2 pont 5:20
4. Somogyszob Ált. Isk. 2 pont 2:18
5 Segesd Ált. Iskola 2 pont 229

FELHÍVÁS!
A Polgármesteri Hivatal ÚSZÓ-

tanfolyamot indít kezdők és hala
dók részére. A tanfolyamra 6—14 
éves korú gyermekek jelentkezé
sét várjuk.

Tanfolyam díja: 500.—Ft. 
Tanfolyam Időtartama: 10 nap. 
Tanfolyam helye: Gyógyfürdő, 

átriumos medence 7—9 óráig 
Turnusok:
1993. június 22-től július 2-ig. 
július 6-tól július16-ig.
július 20-tól július 30-ig. 
augusztus 3-tól augusztus 13-ig.
Egy csoportban maximum 20 gyer

meket lehet beíratni.
Jelentkezni a sportirodában le

het ügyfélfogadási időben:1993. 
június 10-lg.

SOPRTMÜSOR:
NB lll-as labdarúgó bajnokság 1993 jú
nius 6 17 óra.
Nagyatád—Bonyhád 
Június 13. 17 óra
Nagyatád—Kaposvári Gazdász 
Ifjúsági mérkőzések a felnőtt mérkőzések 
előtt 2 órával.

Megyei Triatlon diákolimpia:
1993 május 29. 11 óra 
Városi Strand

Tavaszi sportnapok:
—úszás (negyedik próba) 
1993. június 5-én (10 óra) 
Városi Strand
Nevezés: a helyszínen, 20.—Ft a neve
zési díj.

Fekete Lajosné
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A MARHALEVÉL 
ISMÉTELT BEVEZETÉSÉRŐL

LŐVE STORY
A régi gazdák által már ismert fogalom 

volt a marhalevél mint hatósági bizo
nyítvány, amelyet az 1993. évi XVI. 1993. 
május 24-ét követően újból bevezetett. A 
marhalevél a ló, szamár, öszvér, szarvas
marha, bivaly, sertés, juh és kecske, va
lamint zárt körülmények között 
tenyésztett vadon élő állatok (pl. szarvas, 
őz, dámvad) tulajdonjogát, és állategész
ségügyi forgalomképességét igazolja.

Nagyon fontos minden állattartónak 
tudnia, hogy május 24-ét követően min
den, a fenti állatot tartónak kérnie kell 
a marhalevél kiállítását.

A marhalevél csak akkor adható ki, ha 
az állatot egyedileg és tartósan megjelöl
ték. A megjelölést állatorvos, vagy te
nyésztő egyesület vagy szövetség, illetve 
annak munkatársa végezheti, aki arról 
igazolást ad ki.

A sertést, a juhot, a kecskét az állattar
tó fülcsipkével, fém vagy műanyag füljel
zővel, tetoválással, fagyasztással maga 
is megjelölheti, ilyen esetben a marhale
vél kiállításakor jegyzőkönyvi nyilatkoza
tot tesz.

Mikor köteles az ál la tartó marhalevelet 
váltani?

— Ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, 
bivaly állatoknál, ha azok 1 hónapos 
életkorukat betöltötték, és életko
ruktól függetlenül, ha állatvásárra vi
szik, más településen tartják, vagy 
legeltetik, szállítani akarják, közfo
gyasztásra szánják, vagy az állat 
tulajdonjoga változik;

Sertés, juh, kecske esetén akkor,
— ha állatvásárra viszik, vagy más te

lepülésre viszik át—legeltetni, vagy 
más településen tartják,

— ha eladják, elajándékozzák, elcse
rélik, tehát ha az állat tulajdonjoga 
bármilyen módon változik,

— ha az állatot szállítani kívánják, köz
fogyasztásra szánják, vagy közvá
góhídon vágják.

Czindery Ignácz Ferenc
1 . . .—1768.

1573-ban Czindery Pál nyerte adomá
nyul Miksa királytól, mindkét helységet 
Atádot és Kis-Atádot.

Az idők folyamán gyakran cserélt gaz
dát, majd 1722-ben a nagy atádi uradal
mat Czindery Ignácz Ferenc Varasd 
megye alispánja, Zágráb és Kőrös megye 
hiteles jegyzője, királyi tanácsos kapta 
meg III. Károlytól. Mint földesúr 1731-ben 
letelepítette a szentferencrendieket, hogy 
a horvát és magyar anyanyelvű lakosság 
részére az igehirdetés nehéz munkáját 
vállalhassák.

Az első adminisztrátor a Kanizsáról ér
kezett P. Klubosovszky Antonius volt. A 
templom tölgyfából épült, a lelkész lakás 
fából és sövényből készült zsuppfedeles 
házikó volt, amelyben korábban az urada
lom kondása lakott. 1733-ban Czindery 
megszánta a szerzetes atyákat és ideig
lenesen egy erősebb, háromszobás, 
konyhás éléstárral ellátott lakást építtetett 
nekik téglából, mész hiányában egyszerű 
sárt alkalmaztak.

(Ekkoriban 15—20 házból állott Atád) 
Majd 1734. július 22-én kiadott adomá
nyozó levélben területeket adományozón 
a templom, a temető (amely az északi 
oldalon volt) a kert, a gyümölcsös az ud
var, a legelő, a kaszáló és 15 hold szán
tóföld számára.

1743-ban Czindery Kisatádon megépí
tene a Szent Rókus kápolnát, a temetővel 
együtt, ami 1802-ben betelt

1751-ben került sor a rendház alapkö
vének letételére, majd a keleti szárny fel
építésére. 1761-ben a déli szárnyat és a 
templom szentélyét kezdték el építeni. P. 
Kamenyák Gergóniusz alatt épült fel a 
rezidenc!a nagyobb része, az ő gondos
ságát dicséri a krónika A kicsi helységben 
hamar megindult a virágzó polgári élet. Az 
uradalom, a plébánia, a kolostor és a 
földrajzi fekvés az, amely az embereket 
ide vonzotta és fellendülő települést léte
sítőn.

A haza iránti hűséget, a magyar nyelv 
szolgálatát látták el a hazafias ference

Kérnie kell a fenti állatokra akkor is, ha 
az állategészségügyi igazolásuk ideje le
járt, és a városból ki akarják vinni, vagy 
szállítani. Ha a városból az állatot nem 
viszik ki, az állategészségügyi igazolás 
lejárat után is érvényes. Lehet egyedi és 
csoportos marhalavelet is kérni.

Kinek kell a marhalevél kiállítását és a 
kezelést kérni?

Fő szabály, hogy az állat tartójának kell 
kérnie. Ha az állat tulajdonjoga változik, 
akkor az eredeti tulajdonosnak kell kér
nie, a tulajdon változás helye szerinti pol
gármesteri hivatalban. Ha valamilyen 
megbízott vásárol állatot, akkor külön 
szabály vonatkozik erre, ezért érdeklőd
jenek a polgármesteri hivatalban.

Be kell jönni a hivatalba akkor is, ha a 
marhalevél elveszett vagy megsemmi
sült Külön szabályok vonatkoznak az ál
latok irányítására is . Az irányítás azt 
jelenti, hogy a városból az állatot ki akarja 
vinni, vagy a bárhol lévő vásárra viszi.

Akinek ilyen gondja van, a kivitel előtti 
utolsó munkanapon keresse a hivatalt.

A marhalevél kiállítása és -kezelése díj
köteles, amelyet a változáskor kész
pénzben kell befizetni.

A polgármesteri hivatalban a marhale
vél kezelői feladatokat a Városgazdálko
dási, Fejlesztési és Üzemeltetési Iroda 
dolgozói végzik, a hivatal második eme
letén

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a jogsza
bály hatálybalépésével egyidejűleg a sza
bálysértési felelősségre is intézkedtek a 
jogalkotók.

Bízunk benne, hogy a szankciók alkal
mazására nem kerül sor, mert hisszük: a 
hivatal és az ál la tartók között jó együttmű
ködés alakul ki

Kérjük, hogy az ezzel kapcsolatos bár
milyen gondjukkal és -kérdéseikkel keres
sék a Városgazdálkodási, Fejlesztési és 
Üzemeltetési Iroda munkatársait.

Polgármesteri Hivatal

sek. A korai jegyzőkönyv megállapította, 
hogy a templomnak vagyona, vagy törzs
jövedelme nincsen, hanem akik a templo
mot építették, azok fenn is fogják tartani, 
kegyúri kötelmeiket teljesítve. Közben 
lassan halad az építkezés, bár Czindery 
Ignácz tele volt jóakarattal, de a nehéz 
gazdasági idők akadályozták őt és utóda
it: Czindery Rókust, majd Czrindery Pált 
is. (Az utóbbi Somogy megye alispánja, 
tehetséges zenész és költő volt Pálóczi- 
Horváth Ádám jó barátja. Nagyapját és őt 
is a templom alatti kriptában temették el. 
A márványtáblán fel van tüntetve).

A jótevők mellett, a költségek előterem
tését az atyák is vállalták azzal, hogy 
kéregettek, gyűjtögettek. 19 éven át épült 
a barokk templom, csak 1780-tól kezdő
dött meg a belső részének díszítése

Egy feljegyzés szerint: „Nagy—Áfádon 
a zárdában van a Czindery családtól ala
pított intézet, amely kórház nevet visel 
ugyan, de a benne élők csak táplálást és 
semmi orvosi ügyeletet nem élveznek A 
tőkékre, költségekre és számadásokra a 
kormány gyakorolt felügyeletet."

A Czindery, Festetich, Tallián család 
tagjai rokonságban lévén, egymásközt 
házasodva, sokat tettek Nagyatádért Az 
1944-45-ös ostrom nem kímélte a temp
lomot. A szentély tető nélkül tátongott a 
fölrobbantott torony omladéka összedön- 
tötte a templom két utolsó bolthajtását 
1945 őszén P. Ambrus Máté serény ve
zetésével megindult az újjáépítés. Csodá
latos összefogással 450 ember jött össze 
a 80 évestől a 8 évesig. Az építészeti 
munkát Vogronics Jenő építész vezette. 
A befejezéshez államsegélyt nyújtott né
hai id dr Antall József újjáépítési minisz
ter. így 1947 Pünkösd napján ünnepség 
keretében volt a felszentelés.

1991-ben megszépült a barokk temp
lom.

A képviselő-testület 1993. február 23-ai 
ülésen közterületet; utcát nevezett el róla. 
A Kilián utca a Czindery nevet viseli.

Győré Béláné Sípos Ilona

Foto Durgó Tibor

Cserkészavatás

Foto: Durgó Tibor

K „Bárdos-napok" kiemelkedő eseményeként május 6-án ismét cserkészavatás 
volt Nagyatádon. A Magyar Cserkészcsapatok Szövetsége képviseletében KlaF 
bán Sándor és Matics Emil budapesti cserkésztisztek közreműködésével 22 fiatal 
vállalta eskütételével, hogy Pintér Ernő csapatvezetővel nem csak szervezetileg, 
hanem életvitelükben is megmutatkozóan csatlakoznak az újjászerveződő ifjú
sági mozgalomhoz.

„... Enyém a föld, és enyém a folyó, 
enyém a paraszt és az aranymosó!"
— mondja önhitten az arany. NLE

A Kárpát-medence aranya
(a kiállítás margójára)

Ez a Nagyatádon még június 10-ig 
látható kiállítás a látogatókkal megis
merteti népünk múltjának egyik leg
kevésbé ismert fejezetét; a folyami 
ősi mesterséget, amely egykor, de

Foto: Durgó Tibor

még a múlt században is családok 
ezreinek a megélhetését biztosította 
a Kárpát-medencében.

Ha az aranymosó szót hallja, a leg
több ember lelki szemei előtt a vad
nyugati aranyásók jelennek meg, 

hiszen őket gyakran mutogatják a 
westernekben, egy hazug romantika 
„hőseiként”... Pedig a kettő között 
óriási a különbség!

A nagy aranylázak (Kalifornia, 
Alaszka stb.) idején nincstelenek és 
kalandorok ezrei özönlöttek Ameri
kába, azzal a reménnyel, hogy ott 
szinte egyik napról a másikra rpeg- 
gazdagszanak. Az arany nagyon 
gyorsan elfogyott, s vele a gazdag
ság reménye is.

A Kárpát-medence híres aranyász- 
dinasztiái viszont mindig is tisztában 
voltak azzal, hogy a folyóinkból mos
ható sárarany ugyan egyiküket sem 
teszi milliomossá, viszont — ha is
merik az ősi mesterség csínját-bin- 
ját, és nem félnek a nehéz munkától 
— évszázadokon keresztül biztosítja 
családjuk megélhetését, mindenna
pi kenyerét. Mert ez nem kaland volt, 
hanem mesterség!

A kiállítás látogatói megtekinthetik 
az ősegyszerú, de a maguk nemé
ben mégis tökéletes aranymosó esz
közöket, szerszámokat, az elejétől a 
végéig követhetik az aranymosás 
folymatát.

(Folytatás a következő számban)

FOLDUGYEK
Ötvöskónyi városrészben 1993. 

május 26-án 10 órakor a Napközi 
Otthonban földárverés lesz a Se- 
gesdi Ú Élet Szövetkezet erre a 
célra kijelölt földingatlanaiból. 
Részletesebb tájékoztatást a Pol
gármesteri Hivatalban Pintér Re
zső irodavezető-helyettes ad.

• * •

Kárpótlási jegy 
tulajdonosok 
figyelmébe

Sajnálattal értesültünk több for
rásból is, hogy sokan 65—70 %- 
os áron értékesítik kárpótlási 
jegyüket. Korábban már jeleztük, 
hogy mire használhatják fel érték
papírjaikat. A rövid, ismételt tájé
koztatáson túl rendszeresen 
(tehát havonta) beszámolunk az 
új lehetőségekről is.

1. Földvásárlás: alanyi jogon 
(tehát nem vásárolt, hanem hatá
rozattal) kapott kárpótlási jeggyel 
az állandó lakhelyen illetve a föld 
elvétele szerinti helyen történő ár
verésen.

2. Lakásvásárlás: alanyi jogon 
szerzett kárpótlási jeggyel (füg
getlenül a kárpótlás jogcímétől) a 
jelenleg is önkormányzati lakás
ban lakó, ha a lakás eladását 
meghirdetik.

3. Életjáradékra váltás: alanyi 
jogon szerzett kárpótlási jeggyel 
életkortól függő, havi fix összegű 
életjáradék váltható.

4. Részvénybeváltás: bármi
lyen jogcímen szerzett (tehát vá
sárolnál is) kárpótlási jegyért 
vásárolható.

Május 30-ig PILLÉR Ingatlan 
befektetési jegy vásárolható 3:4 
átváltási aránnyal (3000 Ft értékű 
kárpótlási jegyért 4000 Ft értékű 
befektetési jegyet adnak), tehát 
125%-ért!

5. Felhasználható továbbá az 
ÁVÜ által eladásra felajánlott üz
letrészek, ingatlanok vásárlásá
nál, MRP keretén belüli vállalatok 
kivásárlásánál, valamint egzisz
tencia és privatizációs hitelfelvé
tel esetén saját erőként (a 
vásárolt jegy is, kamattal növelt 
értéken).

Naprakész, részletes informáci
ót az ÁVÜ ügyfélszolgálati iroda 
ad. Az alábbi számon hívható: (1) 
269-8990

Nagybocskai Tamás

Felelte Merkewtá: 
Or. Horváth Ferenc, Hu boy Sándor áe 
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Feleite kiadó;
Varga Vince
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Nagyatádi Nyomda Ktt. özemében
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Világ- és európa- 
bajnokok a nyári strandon 

Könnyűbúvár uszonyos úszó bajnokság

Durgó Tibor felvételei

Nagyatád második alkalommal adott 
otthont Somogy megye könnyűbúvár 
uszonyos úszó nyílt bajnokságának, 
afmely az ország második legnagyobb 
ilyen jellegű versenye.

16 országból 25 egyesület 200 sporto
lója csillogtatta meg tudását e nem min
dennapi sportágban. Többek között dán, 
orosz, francia, ukrán, holland, szlovák, 
cseh, szlovén, lengyel és természetesen 
magyar versenyzők csaptak össze, s egy 
— két versenyszámban országos vi
szonylatban is kiemelkedő eredmények 
születtek. A hazai és külföldi versenyzők 
között szerepeltek világ- és európa csúcs
tartók isi

A csapatverseny végeredménye:
1. Novoszibirszk,
2. Kaposvár A csapata,
3. Minszk,
4. Bratislava.
A magyar színeket képviselő Petőfalvi 

Lilla újra bizonyította kiváló tehetségét, 4 
versenyszámban lett aranyérmes.

A férfiak mezőnyében Katona Roland 
szerepelt kiemelkedően. A verseny dijait

kaposvári és nagyatádi szponzorok aján
lották fel. Nagyatád város diját Varga Vin
ce polgármester adta át az ifjúsági leány 
50 méteres búvárúszás győztesének, a 
kaposvári Bajzik Szikiénak.

F. L.-né

Köszönjük, hogy segítettek!
Ezúton is szeretnénk köszönetét mondani azok
nak, akik segítettek bennünket abban, hogy az 
Aradi utcai óvoda gyermekei ideális körülmények 
között ismerkedhetnek meg a sportjátékok öröme
ivel, hogy nagymértékű támogatásukkal hozzájá
rultak feltételeink javításához.

Gyermeknapon, a mini-sportpálya átadásakor sze
retettel gondolunk a Fantázia Bt. vezetőjére Antal 
Józsefre, a HOIFOG Kft. vezetőire Horváth István
ra és Forró Gáborra.

A gyermekek és szülök nevében:

Az Aradi útcai Óvoda vezetője és a 
nevelőtestület

Szimpozion 
’93.

Tizennyolc évvel ezelőtt 1975. június 
2-án nyitotta meg kapuit a Nagyatádi 
Nemzetközi Faszobrász Alkotótelep a 
magyar és külföldi szobrászok részére

Azóta nagy utat tett meg A világban 
ismertté vált, ez a Magyarország egyetlen 
nemzetközi nagyléptékű faszobrász alko
tótelepe, amely páratlan szépségű szo
borparkot épített fel az elmúlt csaknem két 
évtized alatt.

Nagyatád több mint hétszázéves törté
netében először fordult elő, hogy utcáin, 
terein, holland, olasz, angol, japán, mexi
kói stb. szobrászok sétáljanak, és ezen a 
művésztelepen monumentális faszobro
kat alkossanak.

Az idén július első napjaiban kezdődik 
a 19. alkotó évad, amikons a pihenőház 
és a műhelyek mögötti plein-air műhely
ben az önjáródarú beemeli a hatalmas 
farönköt, újra csattog a bunkó a szob
rászvésőn, és felsüvíthet a motoros fű
rész jelezvén: ismét nyűhetjük a fát, hogy 
további műalkotásokkal gazdagodhasson 
nemzetközi alkotótelepünk

Eddig több mint hatvan művészt láthat
tunk vendégül, akik Tokióból, Montreál- 
ból, Párizsból és Rómából, vagy 
Tbilisziből és Hanoiból érkeztek ennek a 
kis országnak, számukra ismeretlen kis
városába, hogy a tizenöt hektárnyi gyö
nyörű „gyöppön" itthagyják alkotásaikat, 
üzeneteiket

Az alkotó-idény végén aztán a művé
szek hazatérhettek és a Nagyatádon ké
szült alkotásaik fotosorozatait 
megmutathatták a baráti és szakmai kö
rökben: így egy-egy szobrász további tu
catnyi fontos emberrel ismertethette meg 
távoli ország városkáját és ezzel is sze
rezvén jó hírnevet ..Hungáryának és Na- 
gyatád-Citynek" egyaránt.

De mi sem természetesebb, hogy a 
külföldiek népes tábora mellett a magyar 
képzőművészeti élet képviseltette magát 
és elküldte alkotó ..fiait-lányait" hozzánk 
Az eddigi harminc fős mezőnyből négy 
Kossuth-díjas és hét Munkácsy-díjas 
szobrász hagyta itt kvalitásos alkotásait

Úgy gondolom: mivel az alkotások dön
tő többsége az absztrakt XX századi kor- 
szakát jelenítik meg, erről is 
kötelességem rövid információt adni Ez 
a nonfiguratív (alaknélküliségü) képző
művészeti irányzat fő jellemzője, hogy az 
emberi környezet külső jelenségformáit 
leképző vagy ezekre utaló motívumokat 
mellőzve, csak a geometria, vagy az eset- 
leglegesség törvényeit követik dekoratív 
hatású kompozíciókban.

Éppen ezért ezek megértése általában 
problematikus, mivel formaelveik az ad 
absurdum határáig visznek Ennél fogva 
szinte törvényszerű a táriatvezető közre
működésének igénye. Hogy két évtized 
milyen nagy idő egy ilyen művésztelep 
életében, mi sem bizonyítja jobban: olyan 
nagynevű európai kitekintésű magyar 
művészek hunytak el, mint: Martyn Fe
renc, Vilt Tibor és Samu Géza, akiket még 
sikerült vendégül látnunk. Ma már emlé
keiket — hogy nálunk éltek és alkottak—, 
csak a fotódokumentáció és a poszta- 
mensre emelt szobraik őrzik.

Nyáron e szép környezetbe kilátogat
va, élvezve a jó levegőt, — a táj hangula
tát, csoportos látogatás során kérjék 
táriatvezető közreműködését, hogy a lá
tottak váljanak méginkább maradandó él
ménnyé.

Durgó Tibor
a Nagyatádi Nemzetközi Faszobrász 

Alkotótelep Szimpozion fotosa
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„Ne veszítsünk el semmit se a múltból”

100 év építészete
A Városi Könyvtár

HÍREK

A Széchenyi tér — Mártírok utca 
sarok-épülete az 1920-as években 
épült, a korra jellemző szecessziós 
stílusban. E stílus jellemzője a stí
lusok keveréke, a funkció elsődle
gessége melletti szabad 
formaválasztás. Egyértelműen rene
szánsz stíluselem a laternás kupola, 
klasszicista barokk vonás a szim
metrikusan elhelyezett attika, annak 
ballusztráddal (oszlopos korlátláb
bal) történődíszítése. Több építésze
ti kor jellemző jegyeként 
megtalálható volt rajta a tört sarok
homlokzat ion oszlopfejes pilasztere 
(falsíkból enyhén kiülő lemez), a nyí
lások fölötti íves szemöldökpárkány, 
•az erősen kiülő főpárkány. Ezen 
utóbbi fríz (képszék) részében volt 
látható a „Járási Takarékpénztár" Durgó Tibor felvételei

felirat. Ilyen volt.
A II. világháború végéig takarék

pénztárként működött, ezt követően 
különböző célokra vették igénybe 
(volt ruházati üzlet, füszért elosztó, 
— még ömlesztett só tárolására is 
használták. ) Majd, 1948-tól ismét 
pénzintézet. 1973-tól kapott benne

helyet a mai könyvtár, bár a zenei 
részleg helyén egy ideig még vas
bolt, majd patyolat működött. Az 
1980-as évek elején történt a hom
lokzat lecsupaszítása. A tetőszerke
zet (háborús lövedéknyomokat őriz) 
elhasználódott állapotban van, csak 
a cserépfedés lett lecserélve, — saj

nos ez is palára.
Az Intézmény és a Városszépítő 

Egyesület összefogásával 1990-ben 
lett újjáépítve a kupola fölötti torony
dísz. A kupola előtti zsolnai — porce
lán kaptár jól szimbolizálja a régi 
funkciót, — de talán a jelenlegit is. Az 
épületbelső a változó igénybevéte
leknek megfelelően többször módo
sult.

Eredeti állapotban a trezorhelyi
ség, valamint egyes ablak-ajtókere
tek maradtak meg, — köztük az 
opálüvegbe maratott „főkönyvveze
tő’* feliratú ajtószárny. Az átalakítá
sok tüzép-típusú „nyílászáróin” túl 
idegen elem a galéria acélvázas ke
retes lépcsője, korlátja is.

Jelenlegi feladatát, — labirintus
szerű elrendezése, zsúfoltsága elle
nére — jól ellátja a „Szabó-Burits 
féle takarékpénztár” — könyvtár tö
megformálásánál, karakteres megje
lenésénél fogva dísze a térnek mai 
állapotában is. Azt már csak remélni 
lehet, hogy egyszer régi pompájlá- 
ban láthatjuk viszont.

Városunk vendége volt Csurka István országgyűlési képviselő.
Foto: Durgó Tibor

Értesítjük a város lakosságát, hogy a városi szeméttelepen változatlanul 
díjmentesen lerakható a háztartásban keletkezett kisebb mennyiségű hulladék, 
esetleges lakásfelújításból származó építési törmelék, kerti hulladék, lom.

Kérjük, hogy a város tisztaságának megőrzése, a környezet védelmének érde
kében ne táplálják az utóbbi időben többször megszüntetett, s mégis újraéledő 
Illegális szemétlerakó helyeket.

Egyben értesítjük az érintett lakókat, hogy az intézményünk által kihelyezett 
szabványos 110 l-es kukákat használják a hulladék kihelyezésére. Július 1-től 
azokból az utcákból, ahol az edénykihelyezés megtörtént, csak szabványos 
edényből (műanyag, alumínium, horganyzott lemez) szállítjuk el a szemetet. 
Zsák, doboz, vödör, lavór, stb. edényzetet nem ürítünk ki.

Az edényzet kihelyezése a beszerzés ütemében folyamatos, ezért a rendelke
zés az „ellátatlan" utcákra nem vonatkozlkl

Városgazdálkodási Intézmény

Illatát meződnek, harmatját egednek, 
altatja az esti csend

e e •

.....  csak a könyv kapcsolt múltat a 
jövőbe!"

Június 4-től ünnepi könyvhét.

Évfordulók
120 éve, 1873-ban Kaposvár várossá 
alakult, visszakapta polgármester rangú 
vezetését, Somogy megye székhelye lett.

• e •

65 éve (1928-ban) létesítették a tüdőbe
teggondozó intézetet, ahol minden nap 
ingyenes rendelés volt.

90 éve megnyílt a polgári fiúiskola I. osz
tállyal. Átmenetileg az áll. elemi iskola 
épületében (a mai Kisegítő iskola) nyert 
elhelyezést. 1904-ben már állandó és a 
célnak megfelelően átalakított helyiséget 
kapott (itt ma az OTP épülete áll).

90 éve (1903-ban) leplezték le Kossuth 
szobrát a Széchenyi téren.

135 éve született Dankó Pista nóta
szerző.

• • •

Június 10-én 368 éve született Apáczai 
Csere János filozófus, pedagógus, író

Sárdi (Sárdinecz) Ferenc
(1883-1941)

120 éve született Nagyatádon.
Édesapja Sárdinecz József jónevű ipa
rosként élt Nagyatádon, aki három fiú 
édesapja volt. Az elemit a helyi állami 
iskolában végezte el. Majd Erdélybe ke
rült Zalatnára, ahol szobrászati iskolát 
végzett. Közben baleset érte. így került 
sor jobb lábfejének amputádójára. Csak 
bottal, ortopéd cipőben tudott közlekedni. 
Mint őstehetség Budapesten folytatta ta
nulmányait, ahol elvégezte a 4 éves Ipar- 
művészeti Főiskolát. Okleveles 
iparművészként először Nyitrára került ta
nárnak. Itt tanított és szobrásztodon 12 
évig. 1919-ben visszatért Somogyba, 
ahova ezer szál kötötte

A nagyatádi polgári fiúiskola megnyitá
sa után tanári katedra várta. 22 éven át 
tanlton rajzot, kézimunkát, mezőgazda
ságtant és szobrászkodon. Életműve 
kettős: mint TANÁR egyéniség szerény,

csendes, de határozott személyiség volt. 
Nevelve oktató tanár, aki csak jóra, szép
re, nemesre felhívó szavát hallatta. Ellen
tétben állott mindennel, ami hangos, 
feltűnő és felszínes. Kis családját: közeli 
hozzátartozóit és nagy családját: tanítvá
nyait mindig segítette szellemiekben és 
anyagiakban. Főleg a tehetséges fiatalo
kat, mert a szeretet vezérelte.

Élete az igazi MŰVÉSZÉ LET példaké
pe volt. A művészetet nem tekintette má
sok részére elérhetetlen magasságnak, 
sem üzletnek. Felfogásában a művészet 
szentély volt, ahol az arra hivatottak csak 
tiszta lélekkel, nemes egyszerűséggel és 
áldozatos munkával dolgozhattak. Sárdi 
Ferenc ennek a szentélynek valóban el
hivatott papja volt. Bár az a világ nem az 
ő világa volt, mégis mindenkor kereste 
benne a szépet és jót. Ha megtalálta szo
borba véste és mintázta Az édesanya 
mosolyától a kérgeskezű munkás izmáig, 
a szép és nemes vonások sok-sok válto
zatába lehelt életet.

A Széchenyi téri parkban 1924-ben el
helyezett Hősök emlékszobrát Sárdi Fe
renc tervezete. Kivitelezte barátja és 
osztálytársa Orbán A. Az első világhábo
rú 102 hősi halottjának bevésett neve 
olvasható a Városszépítő Egyesület jó
voltából a táblákon. A szobor érzelmileg 
megragadó alkotás. A szemlélőnek fel

idézi Várnai Zseni: Katonafiamnak c. köl
teményét is: „Ne lőj fiam, mert én is ott 
leszek!"

A Faluszövetség 1923. évi kiállításán 
aranyéremmel tüntették ki. 1938-ban el
készítette az intézet ország zászlójának 
kicsinyített mását a tanári szobának és a 
tantermeknek

A Tankerületi Főigazgatóság a hálás 
köszönet mellett, magas elismerésben is 
részesítette Műveinek egy része a front 
alatt eltűnt, csupán töredék maradt meg 
a rokonok tulajdonában Sárdi Ferenc a 
Berzsenyi Társaság rendes tagja, az ipa 
rostanonc iskola felügyelő bizottságának 
tagja, a Keresztény Nőegylet, a Tüdőgon- 
dozó Egyesület, a Turul Sportegylet pár
toló tagja, a Turul Bajtársi Szövetség 
Végvár törzsének dominiusa volt.

„ Csendes éle tótján harcos volt, 
mert harcolt a magasabbrendü, 
szebb eszmékért és ebből a 
harcból győztesen került ki.
53 évesen 33 évet töltött el a 
tanári pályán, majd megtért 
az örök Abszolotumhoz, 
mindenki lelkében pótolhatatlan 
űrt hagyva."

(Nekrológ)

Győré Béláné Sípos Ilona

Eladó 2 és fél szobás, étkezős, 69 
m2-es lakás 22,500 Ft-os négyzetméte
renkénti áron. Érdeklődni lehet:

Nagyatád. Jókai u. 3. fsz. 5. számon 
este 18-20 óráig.

Nagyatádon Kossuth u. 3/AIII/6 szám 
alatt 2 szobás, telefonos lakás egy évre 
kiadó

Érdeklődni: délután 18 óra után az Ara
di u. 18/A-ban vagy napközben a Városi 
Könyvtárban Hortobágyi Ferencné-nél.

FIGYELEM —FIGYELEM!
A Jókai üzletsoron rövidesen új modern 
vendéglátóipari szolgáltatást is nyújtó 
fodrászszalon, és fodrászkellék kereske
dés nyílik. Igényes munkahely iránt ér
deklődők jelentkezését várom! 
Érdeklődni lehet: Nagyatád, Zalka Máté 
u. 13.fsz. 2. sz. alatt, vagy telefonon: 
(82/352-545)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nagyatád Város önkormányzata pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati 

tulajdonban álló üzlet és irodahelyiségek határozatlan idejű használati, 
illetve határozott idejű bérleti jogának megszerzésére

Köszöntjük
Nagyatád

ifjú polgárait
Horváth Zoltán 
Kanizsai Kitti 

Szabó Renáta Anna 
Musztács Zsaklin

Helyiségek Használati ill. bérleti 
jogért fizetendő összeg

Bérleti díj Ft/m2/év+ÁFA 
kereskedelmi szolgáltató 
tevékenységnél

Hunyadi u. 8.
83,9m2 
telefonnal

586 300—Ft 2 600 — 850.—

Kossuth u. 18.
233m2

2 éves bérleti jog 
igénybevételi díj nélkül 2.600 — 850 —

Somogyszobi u. 17.
53,56 m2

535 600 —Ft mely az 
épület felújítására fordítható

vendéglátó tevékenység 
(büfé-falatozó) bérleti díj 
egyedi elbírálás alapján

A részletes pályázati feltételek Nagyatád Város Polgármesteri Hivatal Vá
rosgazdálkodási, Fejlesztési és Üzemeltetési Irodájánál tekinthetők meg. 
(Nagyatád, Baross utca 9. Telefon: 352-666)
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„NAGYATÁD VÁROSÉRT”
Nagyatádon született. Édesapja 

Durgó Imre a textilkereskedelemben 
dolgozott. Jól beszélt németül is, hi
szen évekig Bécsben élt. Az 
édeanyja jóvoltából harmonikus csa
ládban nevelkedett.

Az elemit, valamint a polgári iskolát 
is Nagyatádon végezte el. 1943-tól 
1947-ig a Kaposvári Felsőkereske
delmi Iskolában tanult és érettségi
zett. Nagy szorgalommal gyakorolta 
a német és az angol nyelvet is. En
nek később nagy hasznát vette. 
1947-től elsőként édesapja mellett 
dolgozott kisiparosként, mint kelme
festő. (Sokat tudna mondani a legré
gibb kisiparról a kékfestőiparról, 
továbbá arról is, hogyan lehet fenyő
fából textilt előállítani).

1958-ban az OTP atádi fiókjánál 
hitelügyi előadóként dolgozott. 1968- 
tól a Nagyatádi Községi, majd Városi 
Tanács Igazgatási Csoport vezetője 
— nyugdíjazásáig. Nem véletlenül 
lett a magát szerényen tituláló robo- 
tos foto-dokumentátorból fotómű
vész. Amikor tíz évesen a jó éwégi 
bizonyítványért ajándékba egy öt 
pengős fényképezőgépet kapott 
édesapjától, ez meghatározó volt 
életében.

így elsőként lefotozta a templom 
felé vezető rózsasétányt, a fürdőt a 
magyar zászlócskával, a Hősök 
szobrát, a rokonokat. Ez volt a cso
da, a nemes szenvedély kezdete, ha 
nem is tudatosan.

1952-1955 között tagja lett a műve
lődési ház fotoszakkörének. Atádot 
és az itt élő emberek életét bemutató 
felvételei nagy sikert arattak.

A 70-es évek közepéig a 122 alko
tás 1/3-a már díjazott volt, — oklevél 
és diploma elismeréssel. 1974. no
vember 4-én sor került a faszobrász 
alkotótelep dokumentálására, az ok
irat aláírója Makrisz Agamemnont 
volt. 1975. nyarától megindult a ven
dégművészek alkotómunkája a tele
pen.

TŰZVÉDELMI HÉT Nagyatádon!
Jól ismert, hogy a tűzesetek, káre

setek növekvő tendenciát mutatnak. 
Nagyatádon és vonzáskörzetében 
az elmúlt évek növekvő tűzesetei is 
felhívták a tűzoltóság figyelmét, 
hogy fokozottabb mértékben, min
den korosztályra kiterjedő általános, 
alapvető ismereteket adjunk ismé
telten közre, amelyek elősegítik ott
honunk, testi épségünk és 
környezetünk biztonságát.

E célból a Nagyatádi Művelődési 
Központban Tűzvédelmi Kiállítás 
nyílt május 25-től 30-ig, amelyet a 
városi tűzoltóparancsnok nyitott 
meg. Bemutattuk a mai modern 
technikát és az egyéni védőfelszere
léseket, a tűzoltókészüléket, de a ré- 
gi idők lóvontatású 
kocsifecskendőjét és- technikai fel
szerelését is láthatták.

Tablóanyagán megismerkedhet
tek (képes-rajzos-szöveges formá
ban) a jellemzőbb és gyakoribb 
tűzvédelmi alapismeretekkel, a tűz
védelmi előírásokkal, a tűzkeletke- 
zési forrásokkal. Csupán 
odafigyelés és kellő átgondoltság is 
megelőzheti a nem várt eseménye- 

kitüntetettje: Durgó Tibor

Durgó Tibor önként, felkérés nélkül 
megkezdte a képi dokumentálást, 
önzetlenül, kitartással vállalta az 
anyagi áldozatot, amelyben segítette 
a hűség és a szeretet városa iránt. A 
fény és árnyék, a hangulat kedvéért 
tavaszon és őszön, télen és nyáron, 
napkeltekor és napnyugtakor, zizegő 
hóban és perzselő napsütésben, 
esőben villámlást várva leste a 
visszahozhatatlan pillanatot. Lát, 
nem csak néz, a kamera mögött mű
vész figyel, attól művésziek az alko
tások. Az egyéni szabadság, az 
érzések és gondolatok nyílt és sza
bad kifejezésének híve, amely sok
ezer órát felölel. Más népek nyelvén 
is megértetve magát, sok-sok barát
ság szövődött japánnal, argentinnal, 
orosszal, belgával, olasszal, auszt
rállal, hollanddal, franciával, német
tel, kanadaival, akik ötezer vagy több 
kilométerre élnek.

Levelezése gazdag, amelyekből 
árad az elismerés: „jobb a foto, mint 
a szobor!” A magyar művészekkel 
való barátsága is sokat jelentő. Vitt 
Tibor a maestro, Martyn Ferenc, 
Bencsik István, Deim Pál, tfj Szabó 

Foto: Durgó Tibor

két, a tragédiát, — láthattuk. A Tűz
védelmi Hét keretén belül lett bemu
tatva az Ipari és Kereskedelmi 
Szakközépiskolánál egy feltétele
zett tűzeset kapcsán kiürítési és 
mentési gyakorlat. Különösen az is
kola épület tetőszerkezetén rekedt 
és a kéményre menekült személy 
mentése váltott ki nagy érdeklődést, 

István, Mészáros Mihály és még so
kan mások.

Kiállításai:
— 1978. július 10-én „Ahogy a 

kamera látja" (művészportrék, 
ahogy ők dolgoznak, szobrok) 
Menedzsere: Bencsik István.

— 1979. július 11 -én a helyi tiszti 
klubban Kovács Géza vállalta 
a megrendezést.

— 1980. február 2-án Budapes
ten a Zichy Galériában 125 fo
tóval. Megnyitotta: Zsigmond 
Attila a galéria főigazgatója.

Ezt követte három hónapos ván
dorkiállítása Budapesten.

Kitüntetései:
— 1982-ben Szocialista Kultúrá

ért
— 1985-ben oklevél és Illyés 

Gyula plakett. (A 10 éves évfor
duló alkalmával.)

— 1993-ban Nagyatád városért.
Folyamatosan készítette el a SIM- 

POSYUM katalógust is.
Minden szobor sorsát pontosan is

meri. A storyk nagyon érdekesek, 
hangszalag rögzíti ezeket. Hatalmas 
érték a 40 000 felvétel és a 250 dia
pozitív.

Nagyon jól ismeri Nagyatád múlt
ját, a lehetőségeket, a tennivalókat. 
Tárlatvezetésre nincs igény, az isko
lák nem kérik fel előadónak. A lakó
helyismeret, mint tárgy nem szerepel 
már régen a tantervben. A művészeti 
nevelés pedig teljesen háttérbe szo
rult. Szabadegyetem sincs hirdetve. 
Durgó Tibor, mint élő lexikon, — a 
krónikás, a patrióta, a művész hívás
ra vár, még tenne Nagyatádért. 
Utánpótlásra nem is lehet gondolni. 
A leendő nagyatádi múzeum adhat
na helyet művelnek.

Lapunk képszerkesztője. Hónapról 
hónapra láthatók munkái, amelyek
kel a művészet és a szép szeretetére 
neveli az olvasókat, hiszen a lakó
hely és a hazaszeretet jelenti: védeni 
a nemzet múltját, jelenét és jövőjét.

Győré Béláné Sípos Ilona

de a tűzoltási bemutató (tűzveszé
lyes folyadék tüzének oltása kézi tű
zoltókészülékkel és a tűzoltó 
gépjárművel) is látványossággal 
szolgált. A kiállítás időtartama alatt 
kitöltött tűzvédelmi TOTÓ és ke
resztrejtvény, az óvodások rajzai is 
színesítették a jól sikerült programot.

Szalai Imre 
tűzoltó őrnagy

Tenisz
A városi sportiroda és a helyi tenisz klub 

szevezésében zajlott le Nagyatádon a fér
fi amatőr páros tenisz verseny, melyre 14 
pár jelentkezett A két napos verseny so
rán szoros küzdelem alakult ki a korábbi 
évek háromszoros és a tavalyi őszi bajnok 
páros között, s az utóbbiak győzelmével 
zárult az esemény.

Helyezések:
1. Pomozi L. — Bujtás L.
2. Iharosi I. — Szakály Gy.
3. Bulicsek Zs. — Horváth M.
4. Scheffer R. — Vida G.

Judó hírek
Május 29-én nemzetközi judó verseny 

színhelye volt az atádi 2. sz. iskola. A VSE 
judó szakosztálya által szervezett verse
nyen közel 200 versenyző küzdött a szép
számú közönség előtt. A kicsik az iskola 
aulájában, a serdülők a tornateremben 
mutattak be technikás gyakorlatokat. A 
résztvevők között szerepelt Baja, Barcs, 
Beremend, Kaposvár, Nagybajom, Nagy
kanizsa, Siklós Véménd, Zalaegerszeg 
és a szlovén Lendva együttese.

A nagyatádi sportolók eredményei: 
Leányok:
Gyermek — B 29 kg. II. 
Séra Zsuzsanna
Serdülő 32 kg. II. Szalai Judit 
Serdülő 53 kg II Buvári Enikő
Fiúk:
Gyermek — A. 45 kg II. Séra József 
V. Horgas László
Gyermek — A. 49 kg II. Ander Tamás 
V. Zsiga Gábor
Gyermek — A. 62 kg III. Vucskics Márk 
Gyermek — B. 28 kg IV. Vajda Balázs 
Gyermek — B. 32 kg II. Tumor Tamás 
Gyermek — C. 28 kg I. Németh Gábor 
Gyermek — C. 32 kg I. Del Fabró Zsolt,
II. Búváry Ottó
Gyermek — C. 38 kg I. Szabó Roland,
III. Hrankai Richárd, V. Hunyadi László 
Gyermek — D. 28 kg II. Húros Tibor, 
V. Korosa Tamás
Gyeremek — D. 30 kg I. Szalai Ferenc, 
III. Korosa Péter
Gyermek — D. 32 kg III Sebestyén Atti
la

A magyar ifjúsági női válogatott keret 
tagjaként versenyzett Domonkos Berna
dett (a VSE sportolója) Prágában egy 
nemzetközi ifjúsági versenyen. A 40 kg- 
os súlycsoportban 10 versenyzővel küz
dött meg és minden mérkőzését iponnal 
nyerte, így aranyérmet nyert A verseny 
szívonalát jellemezte, hogy a válogatott 
kerettagok több helyezést nem tudtak el
érni.

Ajkán, a junior korosztályú válogató 
versenyen Bernadett magasabb súlycso
portban (44 kg), magasabb korosztályban 
és sérülten is az elismerésre méltó II. 
helyezést tudta megszerezni.

Teke:
Befejeződött a teke csapatbajnok

ság tavaszi fordulója, amelyen 14 
csapat versengett több hónapon ke
resztül.

Tavaszi végeredmény:
1. Holsten 10.131 fa 26 p.
2. Vertikál 10.162 22
3. Ajax 10.064 20
4. Csarnok 9.882 20
5. Fortuna 9.574 18
6. Spulni 9.723 16
7. Start 9.609 16
8. Tüzép 9.724 12
9. Mercedes. 9.498 8

10. Dózsa 9.229 §
11. Széltoló 9.132 6
12. Stíl 8.855 4
13. Zöldsas 6.134 4
14. Hunyadi 8.363 2

Lejobb egyéni 10 helyezés:

1. Huros 242 fa
2. Kállai 234
3. Kovili 232
4. Kasza 231

5. Vékony F. 229
6. Nagy Z. 228
7. Majzik A. 226
8. Böröcz 226
9. Iharosi 225
10. Túri 224

Tavaszi tömegsport napok:

A polgármesteri hivatal sport
irodája ezen elnevezéssel indított el 
egy 4 eseményből álló rendezvény 
sorozatot a város lakói, főleg fiataljai 
számára. A futást, gyalogtúrát, ke
rékpározást és úszást tartalmazó so
rozaton a rendezők magasabb 
számú résztvevőre számítottak. Saj
nos már a kedvezőbb feltételek (rövi- 
debb távok), az értékesebb 
ajándéktárgyak sem tudták felkelteni 
az ifjúság érdeklődését e hasznos és 
egészséges foglalatosság iránt. De 
az is lehetséges, hogy az úszástól 
riadtak vissza egyesek. A tavaszi fu
táson (kétszeri rendezéssel) 168-an 
kerékpárversenyen 63-an, gyaíogfú- 
rán 61 -en indultak és az úszást 38-an 
teljesítették. így összesen 330-an 
vettek részt a sportnapokon.

Mind a négy próbát teljesítők (14 fő) 
400. — Ft-os könyvvásárlási utal
ványt vehettek át. Nem bánták meg 
a többiek sem a részvételt, akik az 
utolsó rendezvényen sportoltak, 
mert különböző értékes sportszerek 
és egyéb díjak lettek kisorsolva. A 
fődíjat, egy szabadidőruhát Cuba 
Eszter lábodi kislány nyert el.

Diáksport:
Somogy megyében első alkalommal ír

ták ki a serdülő korosztályú fiúk kézilabda 
bajnokságát A Fonyódon megrendezett 
megyei döntőn városunkat a 2 sz iskola 
csapata képviselte, s méltóképpen bú
csúztak el iskolájuktól a nyolcadikos fiúk, 
mert megszerezték az első helyezést. Bo
ros Bálint edző irányításával.

A Nagyatádi Városi Sport
egyesület sporttelepének pálya
rendje:

Atlétikai pálya: a lakosság rendel
kezésére áll reggel 6.00 órától este 
21.00 óráig.

Kézilabda pálya: minden nap reg
gel 6.00 órától este 21.00 óráig (kivé
ve a kispályás labdarúgó bajnokság 
ideje alatt hétfőtől — péntekig 17.00 
—19.00 óra között).

Labdarúgó edző pálya: mérkőzés 
céljára a VSE vezetőségével való 
előzetes egyeztetés alapján.

Teniszpálya: a bérleti díjat fizető 
tenisz baráti kör tagjai számára el
őzetes beosztás szerint.

Bejárat a sporttelepre:
— régi pénztár mellett
— edzőpálya mellett (Kiszely utca fe

lől)
— kiskertek felőli kapun

Törődjön többet 
egészségével!

Tenisztanfolyam felnőtteknek 
(15—55 éves korig.)

Tanfolyam ideje: 1993. júnjus 
tói szeptember 28-ig mindég héten 
hélíolől 17—19 otáig az 524 sz. 
Szakmunkásképző pályáján.

Első foglalkozás: június 28-án 17 
órakor. A tanfolyam minimum 8—10 
jelentkező esetén indul. A jelentke
zők teniszütőt hozzanak magukkal. 
Labda a helyszínen biztosítva.

Bővebb felvilágosítás: munkaidő
ben a 351 -477 telefonszámon, mun
kaidő után a 351 -323 telefonszámon.

Fekete Lajosné
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Tájékoztató a képviselő-testület 
április és május havi üléseiről 

’94-re digitális telefonközpontot ígér a MATÁV • Beépítési terv készül a Komfort udvar — és a szerviz területére 
• Testületi döntés segíti a kivadári városrészen a járda megépítését • Henész-Simongát földgázt kap • A vá

ros tiltakozik a polgári börtön idetelepítése ellen

Az áprilisi lapszám megjelenését köve
tően Nagyatád Város Képviselőtestülete 
3 alkalommal ülésezett. Egyszer április 
20-án, majd május hónapban és június 
8-án. Ez utóbbi ülésen hozott döntésekről 
a júliusi lapszámunkban informáljuk a 
Tisztelt Városlakókat.

testület áprilisi ülésén 17 napiren
det tárgyalt, amelyen módosította 

az intézmények gazdasági felül
vizsgálatáról készülő anyag testület elé 
történő beterjesztési határidejét. Ezt a na
pirendet június 8-ai ülésén tárgyalta.

A két ülés között végzett tevékenység
ről szóló beszámoló keretében tájékoz
tatást kaptak a képviselők arról, hogy a 
Babay József Általános Iskola egy német
országi (bajorországi) iskolával létesített 
kapcsolatot. Együttműködésük gyerme
kek cserelátogatását tenné lehetővé. A 
Babay iskola tanulóit a németországi tar
tózkodás a német nyelv jobb elsajátításá
ban segítené; a német gyerekek — 
városunk adottságait kihasználva — írás
oktatásban részesülhetnének 

egbeszélések folytak a MATÁV 
Pécsi Területi Igazgatójával, a vá

ros távközlési fejlesztési kérdéseiről. A 
MATÁV ígéri, hogy 1994. év végére digi
tális központú fejlesztés valósul meg Na
gyatádon és téréségében, amelybe a 
városkörnyéki települések is bekapcsol
hatók. A beszámolót a testület elfogadta.

FÖLDÜGYEK

A KÁRPÓTLÁSI JEGY
tulajdonosok figyelmét szetretnénk felhívni az újabb részvény csere lehető

ségekre.
A kárpótlási jegy szabadpiaci ára a kibocsátások növekedésével olyan 

mértékben csökkent, hogy érdemes talán élni a részvényre cserélés lehető
ségével.

Az ÁVÜ júniusi ajánlata:
A társaság neve Cserearány Határidő
Zala Bútorgyár 2:3 '93.06.30
Soproni Faipari Rt. 2:3 '93.06.30
Dunakeszi Hűtőipari Rt. 1:1 '93.06.30
Arvit (Győri) hűtőipari Rt. 3:4 '93.06.30.
Bővebb információt (pl. a lebonyolító bróker cégekről) az ÁVÜ Ügyfélszol-
gálata ad. Telefon: (1) 269-8990

Nagybocskal Tamás

Tisztelt Vendégeink, kedves balla
gó Fiatalok!

Iskolánk életében a 37. ballagási 
ünnepélyre jöttünk össze. Én eddig 
valamennyi ballagási ünnepélyen 
részt vettem, de most is olyan meg- 
hatódottan állok itt, mint az elsőn 
1957. évin. Ez az ünnepély sok-sok 
év után sem változott. Virágok, 
könnyek, boldogság, szeretet, má
jus, fiatalság, fények, remények—ez 
a ballagás.

Tudom a 37. ballagás nem egy ju
bileumi ünnepély, mégis fontos isko
lánk életében, hiszen először fordul 
elő, hogy négy nappali tagozatos 
osztályt bocsátunk szárnyaira. Nagy 
iskola lettünk. Remélem nem csak a 
létszámot, de eredményeinket te
kintve is. Büszkék vagyunk arra, 
hogy az elmúlt két évben az orszá
gos sikerlistán — egyetemi, főiskolai 
felvételek alapján — a vegyes típusú 
iskolák közül mindkétszer a 13. he
lyen végeztünk, messze megelőzve 
a megye hasonló típusú iskoláit. Re
mélem ezeket a szép eredményeket 
Önök is folytatják.

Különleges ballagás a mai, hiszen 
ritka alkalom, hogy egy növendé

Ezt követően képviselői kérdések és 
interpellációk hangzottak el, amelyek az 
önkormányzati bérlakások elidegenítése, 
privatizációja előkészítésével, a piactéri 
üzletsor mögötti területen lévő parkolási 
gondokkal és a terület burkolatlanságá
val, továbbá a sporttelepen további te
niszpálya építésével és az óvodai 
beiratkozásokkal kapcsolatosak.

A testület a lakások privatizációjával és 
az óvodai beiratkozásokkal kapcsolatos 
válaszokat elfogadta, a teniszpálya építé
sével összefüggő kérdésben felkérte a 
VGF. Bizottságot és a Kultúrális Bizottság 
elnökét, hogy az építéssel kapcsolatos 
problémákat részletesen vizsgálja meg. 
Utasította a VGF. Iroda vezetőjét, hogy a 
piactéri boltok mögötti területen a vízelve
zetés és parkoló építésének kiviteli költ
ség árajánlatát szerezze be, s erről a 
testületet tájékoztassa

A képviselők ezt követően beszámolót 
hallgattak meg a városi intézmények 
1992. évi pénzügyi — gazdaság ellenőr
zéseinek tapasztalatairól, és meghatá
rozták az 1993. évi pénzügyi — 
gazdasági ellenőrzési feladatokat.

A képviselők áttekintették az 1992. évi 
céltámogatással megvalósuló beruházá
sok helyzetét. így tájékoztatást kaptak a 
szennyvíztisztítómű beruházási feladatai 
végzésének, pénzügyi teljesítésének ál
lásáról és a kollégiumi tetőtérbeépltéssel

Részletek a gimnáziumi ballagáson elhangzott beszédből
künktől név szerint is búcsúzunk. Is
kolánk életében ez eddig csak négy
szer fordult elő. Az Országos 
Középiskolai Tanulmányi Versenye
ket a szuper tehetséges tanulók ré
szére szervezik. Természetes dolog, 
hogy ezek a versenyek a tehetsége
ket összegyűjtő régi neves gimnázi
umok tanulói között dőlnek el. Ritka 
alkalom, hogy egy vidéki kisváros 
gimnáziumi tanulója a győztesek so
raiba kerül. Boldogan vettük tudomá
sul, hogy matematika, fizika, földrajz 
és egészségügyi termé
szettudományos tantárgyak után a 
humán területen is nagy sikert ért el 
egy tanulónk. Rácz Katát köszön
tőm, aki francia nyelv és irodalomból 
országos második helyezést ért el. A 
négy év alatt felnőttekké váltak, tes
tileg, szellemileg is. Meghatározó 
volt ez a négy év jellemük kialakulá
sánál is. E jellemformálás alkalmá
ból sok-sok szidást is kaptak tőlünk, 
higgyék el nem rossz szándékkal, 
nem bántó módon tettük.

Most, amikor a tarisznyával a vál
lukon elballagnak, elköszönnek ettől 
az iskolától, gondoljanak azokra is, 
akik mindezt lehetővé tették. A szü

megvalósuló férőhely bővítésről, amelyet 
tudomásul vettek

z ülés gazdasági kérdések tárgya
lásával folytatódott Céltámogatási 

pályázatot nyújtott be a kórház és a városi 
egészségügyi alapellátó intézmény gép 
műszer beszerzésére, kórházrekonstruk
cióra és a szennyvízcsatorna-hálózat épí
tésére. Ezeket várhatóan ez év 
szeptemberében bírálják el

A képviselők foglalkoztak az 1993 év
ben nem lakáscélú önkormányzati tulaj
donú helyiségek hasznosításából befolyt 
pénzek felhasználásával.

Az előterjesztésből a Széchenyi téri 
presszó bérleti díjával kapcsolatos javas
latot elfogadta Ugyanakkor a vagyon 
hasznosításból befolyt bevételek felhasz
nálása körében felkérte a VGF bizottsá
got és a jogi tanácsnokot, hogy a 
Széchenyi tér 19-20 sz alatti ingatlan 
helyzetét vizsgálja meg és részletesen 
készítse elő Az ingatlan hasznosítására, 
esetleges felújítására, értékesíthetősé
gére készítsen részletes elemzést és a 
pénz felhasználására vonatkozó javasla
tával együtt terjessze a testület elé.

Amint ismeretes a Komfort ISZ felszá
molása folyik. A felszámoló a volt Komfort 
telep részeit osztatlan közös tulajdoni há
nyadok biztosításával értékesíti. Az érté
kesítés következményeként ma a 
polgármesteri hivatalnál ugyanarra a te
rületre eltérő funkciókra szándékoznak 
benyújtani a résztulajdonosok engedély- 
kérelmet.

A jelenlegi általános rendezési terv 
mellett szükséges egy, a város központja 
részét képező tömbbelsőre a múemléke- 
gyüttest, és a lakóhelyi funkciókat is fi
gyelembe vevő- részletes rendezési terv 
készítése. A testület egyetértett a terv 
elkészíttetésével.

A képviselő-testület vagyonátadási el
járással tulajdonjogot szerzett a SEFAG- 
tól két. a Honvéd utcában lévő építési 
telekre. Ezeket értékesítésre 320 Ft/m2- 
es áron kijelölte.

Véleményezték a Somogy megyei 
Nyomdaipari Vállalat kezelésében lévő 
belterületi ingatlan értékét is. A vállalat 
átalakul. Az 1000 Ft/m2-es árat alacsony
nak ítélték, elfogadhatónak az 1200 Ft/m2 
árat tartották *

lőkre, akik most könnyezve, féltőn, 
büszkén néznek felnőtté vált érettsé
giző gyermekeikre. Köszönjék meg 
nekik, mert szerető gondoskodásuk 
nélkül nem jutottak volna el idáig. 
Köszönjék meg szeretetükkel, helyt
állásukkal, azzal, hogy becsületes 
emberek lesznek. Még ne gondolja
nak a jövő heti nehéz napokra, de 
holnap már igen.

Arra gondoljanak amit eddig meg
tanultak, azok az alapok. Remélem 
szilárd alapok, amire építkezni, to
vábbtanulni, gyarapodni emberség
ben, tudásban. Kívánom, hogy 
küzdelmek árán is teljesüljenek vá
gyaik. örüljünk annak, hogy orszá
gunkban nem dörögnek a fegyverek, 
bár a haragos szócsaták néha ölnek.

„Az előttetek álló években sokféle 
hang fog szólni hozzátok — hangok 
amelyek mondják mit tegyetek élete
tek során. E hangok között lesz egy, 
amit sokféle mezben mondtak már a 
történelem során, ez a legveszedel
mesebb hang amit hallani fogtok. A 
mindnyájunkban meglévő ősi ösztö
nökre alapoz: az emberi előítéletek
re. Megpróbál megosztani 
bennünket, fehéreket és sötétszínü- 
eket, keresztényeket és zsidókat,

A II. negyedévi országos kirakódóvá
sár időpontját május 30-a helyett május 
23-ában állapították meg.

Vagyonhasznosítási ügyek között a 
Kossuth u. 13 szám alatti SOMOGYKER 
RT üzleteinek bérleti díjával foglalkoztak. 
A Somogy megyei Temetkezési Vállalat 
átalakulásával összefüggő szándéknyi
latkozatot adtak arról, hogy a testület 
részt kíván venni a létrehozandó KFT- 
ben. Ezután személyiségi jogvédelem 
miatt a testület zárt ülésen egyedi szociá
lis ügyekben beadott fellebbezéseket tár
gyalt.

A képviselő-testület május hónap 18- 
án tartotta soronkövetkező ülését, ame
lyen 14 napirendet tárgyalt

Az áprilisi ülésen hozott döntésnek 
megfelelően a VGF bizottság és a 

jogi tanácsnok megvizsgálták a Széche
nyi tér 19-20. sz. alatti ingatlan helyzetét. 
A részletes vizsgálat alapján a testület 
egyetértett azzal, hogy az épületből szol
gáltató — kereskedő-ház és - udvar kiala
kítására alkalmas felújítási és átalakítási 
terv készüljön. Elkészítésére írjon ki nyil
vános helyi pályázatot!

A sporttelepen a teniszpálya építés he
lyéül a jelenlegi teniszpálya melletti terü
leten történő építéssel értett egyet

A piactéri parkoló kiépítéséhez további 
feladatul határozta meg, hogy az ott mű
ködő kereskedőktől és vállalkozóktól nyi
latkozatot szerezzen be arról, hogy a 
létesítésben részt kívánnak-e venni, s mi
lyen feltételekkel

A képvislő-testület a két ülés közötti 
időben végzett tevékenységéről szóló 
beszámoló elfogadása után kérdéseket 
és interpellációkat tárgyalt. így többek kö
zött az egészségügyi alapellátásban dol
gozó szakalkalmazottak munkaügyi 
kérdései, a sportpálya városlakók által 
történő használata, az iskolai és óvodai 
beiratkozás, és a kivadári településrész 
elkülönített pénzalapjának kiegészítése 
vetődött fel

Javaslat hangzott el az augusztus 
20-ai ünnepségek szervezésére is.

A testület a beiratkozás, a sportpálya 
használatára és az augusztus 20-ai ün
nepségek szervezésére vonatkozó

férfiakat és nőket. És ha sikerül neki, 
hogy elválasszon embertársainktól, 
a széttöredezett társadalomra kény
szerítheti gonosz hatalmát. Ne hall
gassatok erre a hangra. Inkább arra 
a belső hangra figyeljetek, amelyik 
azt mondja, hogy az emberiség bé
kében élhet, az emberiség harmóni
ába élhet, hogy az emberiség 
tisaztelheti minden egyes ember jo
gát és méltóságát. Használjátok te
hetségeteket — ezt a bennetek 
meglévő nagy értéket, egy jobb világ 
megalkotására, egy elviselhetőbb vi
lág megalkotására, amelyben mind
nyájunknak jut hely.”

Egy fizikaprofesszorom gondolata
it idéztem.

Végezetül azért csak elérkeztem a 
búcsú soraihoz is. Nehéz elbúcsúzni 
azoktól, akik életünk részévé váltak, 
akiket megkedveltünk, megszeret
tünk.

Tanártársaim és a magam nevé
ben is búcsúzom Arany szavaival:

„Legnagyobb cél pedig itt — e földi 
létben,

ember lenni mindig, minden körül
ményben.”

Knapp Ottó 
igazgató 

válaszokat elfogadta, a kivadári város
rész pénzügyi alapját 50 ezer Ft-tal kiegé
szítette, a járdák idei felújításának 
biztosítékaként

Az ülés egyik legfontosabb témája a 
város egészségügyi alapellátása helyze
tének áttekintése volt. Mint ismeretes, az 
egészségügyi ellátás pénzellátásának 
szabályai 1993. július 1-jétől megváltoz
nak. E változás miatt a testületnek szer
vező intézkedéseket kellett tennie

A testület rendkívül élénk vita mellett 
döntött az egészségügyi alapellátásban 
foglalkoztatott néhány orvos munkaügyi 
kérdéseiben, és meghatározta a vállal
kozni kívánó orvosokkal kötendő szerző
dés feltételeit. Finanszírozási szerződés 
megkötését kezdeményezte az ifjúság
egészségügyi tevékenység pénzellátá
sára. A szerződéskötésekre 
felhatalmazta az egészségügyi alapellátó 
intézményt. A testület meghallgatta és 
elfogadt dr. Janzsó József kerületi főállat
orvos tájékoztatóját a város állategész
ségügyi helyzetéről. Beszámolót 
hallgatott meg a város víz- és csapa 
dékvíz elvezetésének helyzetéről, amit 
elfogadott.

A képviselők ismét foglalkoztak a hené- 
szi.simongáti városrész gázellátása kér
désével. Véleményeltéréssel — a 
KÖGÁZ-zal kötendő együttműködési 
megállapodást jóváhagyta A vélemé
nyeltérés lényege: a KÖGÁZ vállalja a 
vezeték vízfolyásokon keresztül, az első 
utcáig történő kiépítését A napokban ke
rül sor a KÖGÁZ-zal ismételt tárgyalásra

Ezt követően a képviselők a város jö
vőjét és lehetőségeit lényegesen befolyá
soló tervezett kormányintézkedéssel 
foglalkoztak. Mint ismeretes az ország
gyűlés módosította a büntetőtörvény
könyvet. Emiatt a fegyelmező zászlóalj, 
mint katonai büntetésvégrehajtási intézet 
1993. május 15-tel megszűnt. Ingatlana a 
Magyar Állam tulajdonában van A képvi
selők információkat hallottak arról, hogy a 
fegyelmező zászlóalj helyére polgán bün- 
tetésvég re hajtási intézetet terveznek lét
rehozni.

a polgári büntetésvégrehajtási inté- 
/\zet Nagyatádon újabb, a közren

det, közbiztonságot is jelentősen 
befolyásoló funkcióval terhelné A kisvá
rosban együtt egy menekülttábor és egy 
büntetésvégrehajtási intézet szinte lehe
tetlenné tenné a normális kisvárosi életet, 
kedvező természeti adottságainak 
(gyógyfürdő, stb,) normális idegenforgal
mi hasznosítását. Nem is beszélve a bör
tön funkció közbiztonsági, a közrendre 
vonatkozó követkeményeiről.

Mindezek miatt a képviselő-testület az 
önkormányzati törvényben biztosított tör
vényes lehetőségeit kihasználva, fel
terjesztéssel fordult az Igazságügyi 
Miniszterhez, és a Honvédelmi Miniszter
hez

A testület) ülés óta eltelt időben a két 
miniszter úr válaszolt a felteqesztésre. 
Ezekben a testület információit megerősí
tették, a hír igaznak bizonyult. Az önkor
mányzati testület joggal háborodott fel, 
hogy megkérdezése és vele való konzul
tálás nélkül terveznek ilyen intézkedése
ket végrehajtani. Választókerületünk 
országgyűlési képviselője is eljárt a bör
tön létesítés megakadályozása miatt. 
Kérte, hogy a képviselő-testület és az 
Igazságügyi Minisztérium államtitkára 
szintjén tárgyalás jöjjön létre Ha a tárgya
lás június 30-ig nem jönne létre, az or
szággyűlési képviselő kormányelnöki 
meghallgatást kér.

Ezzel egyidőben a képviselő testület 
újabb felterjesztéssel fordul a magyar 
kormány elnökéhez, tiltakozva a börtön 
létesítése ellen.

A testület zárt ülésen folytatta a tanács
kozást, fegyelmi ügyet tárgyalt.

Hoffmanné dr. Németh Ildikó

Felelős szerkesztő: 
Durgó Tibor, Ör. Horváth Ferenc, 
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Felelős kiadó.
Var^a Yinca

Kfazttt
Nagyatádi Nyomda Kft. özemében
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23 1986 NNy.Kft
ISSN 1216-1012



Városunkban ülésezett 
az Alpok-Adria 

Munkaközösség ...
1993. június 23 és 24-én Nagyatádon ülésezett, a város látta 
vendégül az Alpok-Adria Munkaközösség Vezető Tisztviselők 

Bizottságát

Rongy bábok és akvarell Németországban jártunk
Július 3-án délelőtt megnyílt a Na

gyatádi Művelődési Házban a XVI. 
Gyermek és Ifjúsági Képzőművésze
ti Tábor kéthetes munkáját reprezen
táló kiállítása.

A termbe lépő látogatót bizonyára 
megérinti az a hangulat, atmoszféra 
amit a kiállított tárgyak és munkák 
sugároznak. Harminc Somogybán 
élő diák, köztük több nagyatádi fes
tette, rajzolta, formálta, szőtte és vé
gül kiállítássá rendezte munkáit 

Foto: Durgó Tibor

Takács Zoltán főiskolai adjunktus és 
Ország László tanár szakmai irányí
tása mellett.

A két hét változatos tevékenységét 
tükrözi a tűzzománcok, a saját merí- 
tésű papírra nyomott linó és famet
szetek, a rongyból és fonalból szőtt 
bábok, az akvarellel és temperával 
festett munkák, a ceruza, toll és kré
tarajzok, pasztellek, a fából és spár
gából összeállított Noé bárkája, 
nádból papírból készített „szitakötő
sárkány" és az ágakkal, virágokkal 
beszőtt totemoszlopok.

A Kivadáron élő Gadanecz Béla 
bácsi a kosárfonás fortélyával ismer
tette meg a gyerekeket. Annak a dél
utánnak az emlékét őrzi a kiállításon 
Nappá átlényegült és a szövött bábo
kat kunyhóként magábafogadó ko
sár.

A kiállítóterem közepén egy kiérde
mesült öreg csónak napszítta hiá
nyos bordákkal magába foglalja az 
örömteli alkotómunkával eltelt él
ménydús két hét emlékeit.

Julius 31-éig lesz nyitva a kiállítás.

Kérem nézzék meg!
Merész Emese

A Babay József Általános Iskolából 12 
gyerek a tanév végén Németorszába uta
zott

Én is a szerencsés diákok közé tartoz
hattam Minden tanulót az a német család 
várt az érkezéskor, aki 7 napig vendégül 
is látta

Balázs bácsi, aki a helyi iskolában tanít, 
nagyon jó programot állított össze Déle
lőtt tanórákon vettunk részt az iskolában 
Németül olvashattunk, számolhattunk. 
Kicsit nehéz volt, nem mondom! Délután 
sokat kirándultunk, lovagoltunk Jártunk 
Münchenben is, ami számomra egy cso

Az augusztus 2O-ai Szent István 
napi állami ünnep programja

Tíz órától a Csónakázó tó lesz a 
helyszíne a Motoros Hajómodellek 
Megyei Bajnokságának. Ezt követő
en négy órakor Európa és Országos 
Bajnok modellezők tartanak bemuta
tót.

A művelődési ház 20-án három 
órától 24 órás sakkbajnokságnak ad 
otthont.

Este hatkor a Széchenyi téren a 
Zalaegerszegi Városi Fúvószenekar 
és Majoréit Csoport térzenével és 
látványos műsorral lép fel. 

dálatos élmény volt A házinéni sajátos 
főztje nem ízlett mindig a magyar gyerek 
gyomrának

Mikor lejárt az egy hét, még apró kis 
ajándékokat is kaptunk emlékül. Felejt
hetetlen élménnyel gazdagodtunk mind a 
tizenkettőn.

Augusztusban pedig mi viszonozhatjuk 
német kisbarátaink vendégszeretetét

Kívánom, hogy minnél több iskolás tár
sam szerezhessen így kedves emléket, 
és barátot magának.

Ludán Kinga 
tanuló 3. a.

Este hét órakor sorrakerülő ünnepi 
köszöntő után a népszerű Zengő 
Népzenei Együttes muzsikál, majd 
táncházba invitálja a közönséget. 
Programjukat követően szabadtéri 
bál kezdődik a Dinasztia együttes 
közreműködésével.

Este tíz órakor — a vállalkozók tá
mogatásával — látványos tűzijáték
ban gyönyörködhetnek a nézők.

Nagyatád Város Önkormányzata 
az augusztus 20-ai ünnepi program
ra tisztelettel meghívja a város min
den lakóját!

Harc a vímű 
teljes vagyonáért
A város önkormányzatának munkáját 

figyelő polgárok előtt jól ismeri, hogy a 
nagyatádi vízmű és a szennyvíztisztító tu
lajdonlási kérdése már sok fórumot meg
járt

Hol tart a vagyon visszaazarzáaénak 
űgya? Várhatók-aújabblépések, agyá- 
talán mikor várhatóka vízdíjak méraók- 
lésa? A kérdésekre Varga Vince 
polgármestertől kértük a választ

Az önkormányzatok kötelező feladatai 
között rangos helyen szerepel a lakosság 
Ivóvízellátása. Ehhez a feladathoz az ön
kormányzatok visszakapták a vízmű- va
gyont A közmondás szerint: az ördög a 
részletekben van elrejtve. Ha valamire, 
akkor erre az ügyre ez a közhely feltétle
nül igaz!

Korábban itt törpevlzmű volt. 1981-ben 
létrehozták a Somogy megyei Víz- és 
Csatornamű Vállaltot. A tulajdonjogot el
vonták. További összevonásokkal meg
alakult a Dunántúli Regionális Vízmű 
(DRV) — Siófok központtal. A DRV igazi 
-nagyvállalat", hiszen több megyére kiter
jedően működik A komplett városi törpe
vízmű a DRV része lett. A törvény 
megjelenése után az első pillanatban 
örültek az önkormányzatok, minden egy-' 
szerűnek látszott. Visszakapjuk a va
gyont, jó gazda gondosságával 
üzemeltetjük; vagy koncessziós pályázat
tal olcsó díjakat vállaló üzemeltetőnek 
bérbeadjuk

önmagától jön a társulás gondolata a 
környező településekkel Végre egy terü
let, ahol a lakosok előnye egyértelmű és 
úgyszólván mindenkit érint, hiszen a ve
zetékes Ivóvíz ellátás 98 % körüli.

Aztán a józan gondolkodás ellenére 
közbeszólnak a részletek. Az önkormány
zatok a Vagyonátadó Bizottságtól kérik a 
vízmű és a működtető vagyon átadását. A 
DRV nagyatádi üzemmérnöksége terüle
tén 27 település önkormányzata együtt 
kéri a működtető vagyont és arról nyilat
kozik, hogy továbbra is társult formában 
hasznosítja. A vízellátás biztonsága nem 
kerül veszélybe! A közművagyonból az 
önkormányzatok csak a kutakat, a vízve
zetékeket kapják meg.

A Vagyonátadó Bizottság indoklása 
szerint nincs hatásköre a vagyon másik 
részének átadására! Működtető vagyon
nak számítanak a javítási, karbantartási 
anyagok, — eszközök, a tartálykocsik, be
rendezések, a vízórák stb.

Fs akkor?
Megtorpan a végrehajtás, mintha látha

tatlan erők akadályoznák az önkormány
zatokat a kőtelező feladatok teljeskörű 
vállalásában és — végzésében. Kéré
sünkre Dr. Sípos Imre, körzetünk ország
gyűlési képviselője interpellál a KHVM 
miniszteréhez a víz és csatornadíjak mér
séklését kénre.

A miniszter válasza elutasító és lehan
goló. Újabb fordulóként meghívjuk a Bel
ügyminisztérium jogászát és részletesen 
elemezzük a lakosságot sújtó víz- és csa
tornadíjak igazságtalan rendszerét, az 
alapjaiban hibás díjmegállapítás módját. A 
ma érvényes, az ország legmgasabb díjait 
ugyanis a KHVM állapította meg.

Vajon mlárt így?
Feltételezéseink szerint más, gazdasá

gilag jobb helyzetben lévő területek foko
zott víz- és környezetvédelmét fizettetik 
meg településeink lakóival. Meggyőződé
sünk: a nagytádi ívóvíztermelés feltételei, 
s így a költségmutatói az országos átlag
nál jobbak, és a szenyvíztisztitás is ol
csóbb, mint például a nyári szezonra 
méretezett balatonparti üzemek költsé
gei.

Mi aradményazhat kadvaző válto
zást?

k végleges, egyértelmű megoldáshoz 
törvénymódosításra van szükség. Várjuk 
a helyi ármegállapítás lehetőségét. Ter
mészetesen kedvező döntés reményé
ben fordultunk bírósághoz, pert 
indítottunk jogos tulajdonunk átadásáért.

A képviselő testület koncessziós pályá
zatot írt ki, amelynek lényegesebb feltéte
lei a víz- és csatornaszolgáltatások 
díjainak mérséklése és a biztonságos 
üzemeltetés

A pályázatok benyújtási határideje au
gusztus 31 Reméljük lesz pályázó, aki jó 
adottságainkat kedvező ajánlattal viszo
nozza

Köszönjük a beszélgetést
H. S.
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„Ne veszítsünk el semmit se a múltból”

100 év építészete
A Szent Rókus kápolna

Egy város csak múltjának védel
mével és gondozásával képes meg
tartani vagy újra fölfedezni önmagát, 
azt az .élő” környezetet, amelyet la
kói teremtettek az évszázadok so
rán.

E nemes gondolatok akár e rovat

k régi Tallián utcában, magas 
fák árnyékában áll a fehér falú 
ház, amely egykor két idős hölgy 
otthona volt. A két tanárnő mindig 
együtt, tűnődő nyugalommal jár
ta az utcákat. Sokan köszöntöt
ték őket, több nemzedéket 
neveltek a polgári fiúiskolában.

Sinkovits Mária volt az idősebb: 
1890-ben született Pozsony vár
megyében. Tanítványai csakAk- 
vi néninek hívták. Nevének 
különös története van: Sinkovits 
Mária — Aquinata nővér — do- 
mokosrendi szerzetes volt Kő
szegen. Törékenysége, 
betegeskedése miatt nem bírta a 
szigorú életet. Tanárnőként to
vább is taníthatott, az árva rokon: 
Winter Józsa is növendéke volt. 

mottójául is szolgálhatnának. Érett 
barokk építészetünk — a szatmári 
békétől a hétéves háború végéig tar
tó időszak — jeles nagyatádi műem
lék-jellegű épülete az 1743-ban, 250 
éve épült kisatádi Szent Rókus ká
polna. A barokk Isten házát Czindery 
Ferenc Ignácz építtette.

Ekkor alig hétszázan éltek itt. Na
gyatád legrégebbi épülete, — rend- 
hagyóan — E-D-i tengelyű, északról 
többszögű lezárással, amelyet a 
hódfarkú cseréppel fedett nyeregtető 
követi, csüngő eresszel. Kicsi belső 
terét az ablakok irányában szabdalt 
dongaboltozat zárja. Oltárán Szt. Ró
kus zománcos kerámia szobor áll. A 
tornyot szegélyező egyszerű, mégis 
finom megjelenésű párkányzat is
métlődik meg a héjazat fölött. Előtte 
kőkereszt áll.

(A környékén lévő temető 1802- 
ben betelt, ekkor jelölték ki a mostani 
központi temetőt).

A főút kiépítésekor támfalas védel
met kapott, amelyet egyszer, remél
jük, igényes zöld is befutja majd.

A barokk építészetre jellemző gaz

Sinkovits Mária
(1890-1971)

Az első világháború után, az or- 
solyita nővérekkel került Áfádra, 
Józsát, fogadott lányát (aki 
ugyancsak végzett tanárnő volt) 
is magával hozta. Édesanyja és 
Etelka nővére is Nagyatádon la
kott.

Értékes támogatóra találtak a 
kispusztai Eszter grófnőben, sok
szor hetekig a vendégei voltak. A 
Tallián utcai kis házat is a grófnő 
kezessége mellett, kölcsönből 
építették. Szerettek olvasni, és a 
kispusztai könyvtár kimeríthetet
len kincsesbánya volt.

Az orsolyiták elköltözése után 
—állami megbízással—a polgá
ri fiúiskolában kaptak alkalma
zást.

Akvi néni 1936-tól nyugdíjazá
sáig magyar nyelv- és irodalmat 
történelmet, földrajzot, közgaz
daságtant oktatott. Az iskolai év
könyvek és növendékeinek 
emlékezete híven megőrizték tö
rekvéseit, egyéniségét.

Tantárgyait modern felfogás
ban, de alaposan, a megfelelő 
fokozatokat egymásra építve ta
nította. A magyar történelmet 
mindig a világtörténet összefüg

dag dinamikájú nagyvonalúság, a 
káprázatos fény- és árnyékhatások 
helyett, szinte ezen elvek ellentétje
ként a stílus józanabb, szerényebb 
változatát jeleníti meg ebben az épü
letben.

Hubay Sándor
Durgó Tibor fotoi

géseibe ágyazta. Legfontosabb 
volt számára, hogy a gyerekek 
szóban és írásban jól fejezzék ki 
magukat. Házi dolgozataiknál az 
egyéni stílust méltányolta. Ter
mészetesen a helyes szerkesz
tés, a nyelv ismerete a diákok 
olvasottsága alapján érvényesül
hetett.

Az önképzőkört, az ifjúsági 
könyvtárat is ő irányította. Nő lé
tére nagy tekintélye volt a fiúk 
előtt, soha nem gúnyolták, érté
kelték következetességét, em
berségét. A nyári szünetekben 
egy kis DKV autóval — Józsa 
vezetett — nagy utazásokat tet
tek. Elsősorban az országot jár
ták, külföldön főként Ausztria 
földrajzi és történelmi nevezetes
ségeit. Élményeik szervesen be
épültek az oktatásba.

Nyugdíjasán gyakran voltak 
vendégei a pécsi Angster-ház- 
nak. Hű társának, Józsának ha
lála nagyon megviselte. 
Magányosan, kertjének árnyé
kos fái alatt pihent, olvasgatott.

Amilyen csendesen, békésen 
élt, úgy aludt el 1971-ben örökre.

Nagy Jenőné Gyánó Ágota

ÉRTESÍTJÜK a város lakosságát, hogy a városi szeméttelepen válto
zatlanul DÍJMENTESEN lerakható a háztartásban keletkezett kisebb 
mennyiségű hulladék, esetleges lakásfelújításból származó építési tör
melék, kerti hulladék, lom.

Kérjük hogy a város tisztaságának megőrzése, a környezet védelmé
nek érdekében ne táplálják az utóbbi időben többször megszüntetett, s 
mégis újraéledő illegális szemétlerakó helyeket.

Egyben értesitjük az érintett lakókat, hogy az Intézményünk által kihe
lyezett szabványos 110 l-es kukákat használják a hulladék kihelyezésé
re. Július 1 -tői azokból az utcákból, ahol az edénykihelyezés megtörtént, 
csak szabványos edényből (műanyag, alumínium, horganyzott lemez) 
szállítjuk el a szemetet. Zsák, doboz, vödör, lavór, stb. edényzetet nem 
ürítünk ki.

Az edényzet kihelyezése a beszerzés ütemében folyamatos, ezért a 
rendelkezés az „ellátatlan*’ utcákra nem vonatkozik!

Városgazdálkodási Intézmény

A Pro Família alapítvány, amely a 
hátrányos helyzetű családokon sze
retne segíteni, megtartotta első kura
tóriumi ülését.

Legfontosabb feladatának tekinti 
— többek között — a nagycsaládok
ban élő gyermekek iskola kezdés 
előtti megsegítését (tanszervásárlás 
stb.).

Kéri a lakosságot: segítse adomá
nyaival az arra rászoruló gyer
mekeket lehetőségei szerint.

Számla száma: Pro Família OTP 
Nagyatád 795-002448.

Segítségüket köszönjük.
Pro Família 
Kuratórium

Az új Vasárnapi Dunántúli Napló 
regionális napilap több egymást kö
vető számaiban adott hírt és számolt 
be, aktuális nagyatádi dolgokról.

A nyomda hibájából sajnálatos mó
don lemaradt az előző, júniusi lap
számunkban megjelent A Városi 
Könyvtár c. írás szerzőjének, Bodzái 
Jenőnek a neve. Azt ezúton pótoljuk, 
amiért elnézést kérünk.

Köszöntjük 
Nagyatád

| ifJú Polgárait
Filipovics Gábor Károly ;

Rácz Dániel
Lebár Bence 
Bőhm János 
Bárdosi Lilla 
Rácz Roland 

Nemes Cintia Edina 
Horváth Milán 

Pór Patrik Attila 
Dömötör Kitti 
Koncz Márk

A STRBAG — HUNGÁRIA Kft — 
az önkormányzat megbízása alapján 
— megkezdte a város belterületi út
jainak kátyúzását (foltszerű javítá
sát).

A Kossuth — Aradi és a Kiszely — 
Hunyadi lakótelepen, valamint a Vá
sárcsarnok környékén szélvágásos 
útburkolat javítás készül.

Évfordulók

1855-ben (138 éve) kolerajárvány 
pusztított, amely 200 áldozatot köve
telt.

1857-ben (136) éve Nagy—Atád 
község negyedrésze leégett

185 éve született Semmelweis 
Ignác Fülöp orvos.

Július 8-én 155 éve született gróf 
Zeppelin F. a léghajó építője.

3 db perzsa dca eladó! 2 db hófe
hér, 1db fekete.

Érdeklődni: Zalka Máté u. 14. tsz.
1. sz. alatt, 8 órától 16 óráig.

Látogasson el 
hozzánk!

A MERCATO Kereskedelmi ügy
nökség Dohánybeváltó udvarán le
vő raktáráruházba.
Kínai áruk széles választékban.

Pólók 120-180 Ft-ig
Női vászoncipők 330 Ft
Gyermek edzőcipők 700 Ft 
Strandruhák 280 Ft
Tornacipők 435 Ft
Gyermek pizsamák 390 Ft
Kangarcos edzőcipők 1.300 Ft

Hálóingek, férfi pizsamák, zoknik, 
melltartók, harisnyák, bermudák, far
merszoknyák, selyemingek, strech 
nadrágok, papucsok, gyermek szan
dálok, rugdalózók alacsony áron.

Túlnyomás alatt működő permete
zőgépek

5 literes 2.400 Ft
10 literes 2.800 Ft-06 

áron kaphatók.

Nyitva: 8—17-ig. Hétfőtől—péntekig

OPEL

HA OPEL —AKKOR BARCS!
OPEL Astra 4—5 ajtós, új CORSA
— készletrő azonnal megvásárolható
— részletfizetés — lízing
UNITRADE Kft. 7570 Barcs, Nagyhíd u. 17.

SZERVÍZ —JAVÍTÁS

Központi zár és riasztó beszerelés
Vonóhorog felszerelés — Vizsgáztatás
Aki 1993. július 1-től
OPEL gépkocsit vásárol, 
az első olajcsere ingyenes
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„NAGYATÁD VÁROSÉRT”
kitüntetettje: Horváth Ferenc

A kitüntető oklevelet óvatos kézzel, 
vigyázó tekintettel mutatja. Nem ez 
az egyetlen okmány, amit őriz, és ő 
tud vigyázni értékeire. De nem zsu
gori módon, a fiókba zárva: ezek az 
emlékek közkincsek, szeretné min
denkinek megmutatni. Családja na
gyapáig visszamenőleg tősgyökeres 
bodvicai.

Ez a kis kertvárosi, részben falusi 
jellegű település ma Nagyatádhoz 
tartozik, de korábban önálló község 
volt.

Feri bácsi — mindenki így hívja — 
tanító szeretett volna lenni, de körül
ményei: szüleinek gazdasága, 
amely gondozást igényelt, majd a ka
tonaság, Don kanyar, sebesülés és 
végül a két és fél éves hadifogság 
más életútra sodorta. Felnőtt fejjel 
szerzett közgazdasági végzettséget, 
és egész nyugdíjazásáig a Földmű
vesszövetkezetnél dolgozott.

Csak nyugdíjas korában lett ideje, 
hogy ifjúkori álmaiból — amit még 
lehet — valóra válthasson.

Nézzük a régi okmányokat, hogyan 
is kezdődött?

1938-ban: „Tinódy" 1942-ben.Gá- 
bor Áron" ifjúsági irodalmi pályázaton 
arany díszokleveleket kapott. Azóta 
körülbelül száz verset Irt, még a leg
mostohább időkben, a Don kanyar
ban is:

A tavalyi kedvező tapasztalatok 
alapján, a hajdúszoboszlói szociál- 
pedagógiai kongresszus ajánlásait 
szem előtt tartva, sikeresen szerve
zett július elején egyhetes tovább
képző tábort intézményünk.

A somogyiakon kívül zalai, Fejér 
megyei, vasi, csongrádi, budapesti 
óvónők, gyógypedagógusok, könyv
tárosok, tanítók és tanárok vettek 
részt a képzésben: a lélektani előa
dáson, a szociálasszisztens-képzés- 
ről szóló tájékoztatón, valamint a 
számos önfejlesztő tréningen. A gya
korlati foglalkozások három csoport
ban zajlottak: Móka János zsámbéki 
főiskolai tanár az enyhe fokban ér
telmi fogyatékos gyermekekkel va
ló foglakozás módszereit, technikáit; 
Pauska Mária nagyatádi drámape
dagógus a kommunikációs képessé
gek, szociális készségek és a 
személyiségjegyek fejlesztése terén 
alkalmazható eljárásokat ismertette 
— gyakoroltatta; Tolnai Mária kapos
vári főiskolai adjunktus pedig az isko
lai személyközi kapcsolatokról a 
csoportszerveződésekről, a tanár, 
diák szerepviszonylatokról mutatott 
be és gya- koroltatott hatékonyság
fejlesztő technikákat.

A Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály 
Tanítóképző Főiskola igazgatója, 
Valter Károly a nagyatádi szobor
parkba látogató drámapedagógu
soknak tartott bemutatót az exkluzív 
környezetben Együd Árpád somogyi 
néprajzi gyűjtéseiből. Az eredmé
nyes szervezést és a kiváló csoport
vezetői tevékenységet azzal 
ismerték el a tábor továbbképző 
programját végigdolgozó pedagógu
sok, hogy kérték meghívásukat a jö
vő évi nagyatádi táborba.

Pauska Mária drámapedagógus 
vezetésével a művelődési ház szín
játszó csoportja a Ki Mit Tud? ‘93 
megyei bemutatóján és a kaposvári 
tanítóképző módszertani tanácsko
zásán tavasszal ért el nagy sikert, a 
mostani tábor eredményességében

Foto: Durgó Tibor

, Vizünk alig van, fáradtak vagyunk. 
Fáradt a lélek és zsong az agyunk. ” 
hz évek múltak, az emlékek szapo

rodtak. Változott a világ, a meghitt, 
falusi környezetet felváltotta az új 
módi. Feri bácsi szerint a technikai 
fejlődés mellett azért a szépet, a jót 
meg kell őrizni!

Először csak kiállításon mutatta be 
gyűjteményét, régi népi használati 
és dísztárgyakat, megsárgult irato
kat, képeket. Majd felkereste a 
könyvtárat, a megyei levéltárat, a 

A drámapedagógiai táborról
szintén a nagyatádi középiskolai ta
nárnő szakmai előkészítő, szervező 
és gyakorlati munkája hozott elisme
rést a nagyatádi művelődési ház drá
mapedagógiai műhelyének.

A tábor megszervezéséhez nagy
jelentőségű erkölcsi támogatást 
nyújtott a Népjóléti Minisztérium, a

Táborok a Babay J. Iskolában
Ezen a nyáron több mint 200 tanuló 

táborozását biztosítja a Babay Iskola.
A kultúrált nyári programok szerve

zésével szeretnék elérni, hogy a gye
rekek ne az utcán töltség a vakációt. 
Iskolánk június hónapban két vándor
tábort indított 20, illetve 25 fővel, 5 
nevelő vezetésével Nagyvázsony 
környékére és a Budai hegyekbe. 
Ugyanebben az időben 12 tanuló, 2 
nevelő és 2 szülő Németországban 
nyaral. A német diákok majd augusz
tusban érkeznek hozzánk. Fonyódli- 
geten is sok diák táborozik. És még 
egy júniusi program: a nagyatádi — 
taranyi cserkésztábor.

Sokan kételkednek benne, hogy 
van-e értelme ide a .szomszédba" 
elvinni a gyerekeket, meglesznek-e 
feltételei a kultúrált táborozásnak, tu
dunk-e érdekes programokat biztosí
tani. Most már tudjuk, hogy igen. 

földhivatalt. Tanulmányozta a Bodvi- 
cáról szóló dokumentumokat, be
széltette az idős embereket.

így született meg Bodvica Törté
nete című kétszázöt oldalas monog
ráfiája, egy példányban a város 
könyvtárában is megtalálható. A Na
gyatád önkormányzati Híradója 
rendszeresen közli helytörténeti cik
keit.

Bodvicán az emberek barátságo
sak, összetartóak, mégis Horváth 
Ferenc szervezőmunkájának kö
szönhető, hogy a lakosság társa
dalmi munkát, pénzt ajánlott fel és 
1991-ben a második világháború 
harmincegy áldozatának emlékmű
vet avathattak. A márványtábla felett 
figyelmeztet a felirat:

SOHA TÖBBÉ HÁBORÚT!
Feri bácsi most személyes emlé

keit rendezi. Életének eddigi esemé
nyeit három részletben dolgozza fel. 
Mivel életrajza a város történetével 
szorosan összefügg, (de benne van 
a világtörténelem is), reméljük, hogy 
könyvtári anyagként találkozhatunk 
vele. Folytatja helyrajzi sorozatát az 
újságban — most a bodvicai tó kö
vetkezik. Nagyon sok terve van még, 
fiatalos lendülettel szeretné azokat 
megvalósítani.

Megérdemelt kitüntetéséhez 
őszinte szívvel gratulálunk.

Nagy Jenőné Gyánó Ágota

Művelődési és Közoktatási Miniszté
rium, valamint a Kaposvári Csokonai 
Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola, a 
rendezésben pedig a nagyatádi kol
légium irányítói, vezetői és számos 
dolgozója segítette a művelődési ház 
népművelőit.

Ormai István

Sikerült.
Az önkormányzat segítségével és 

a még itt lévő honvédség támogatá
sával, egy volt katonai területen ver
tük fel a sátrainkat.

Az iskolavezetés mindent megtett 
azért, hogy minden feltétel megle
gyen a gyerekek önfeledt kikapcsoló
dásához. Sok érdekes programot 
rendeztünk: számháború, a környék 
felfedezése, ügyességi versenyek, 
minden nap kikerekezhettünk a tara
nyi strandra, és még sorolhatnánk.

ök 25-en megérezhették, milyen 
együtt a természettel élni. Június 27- 
én éjjel kialudt a cserkésztábor tábor
tüze erre a nyárra.

Talán a jövő nyáron népesebb tá
borban találkozhatunk újra.

Bérdi Éva
nevelő

ÖNKORMÁNYZATI HlRADÓ NAGYATÁD

Országos Konzerv Kupa Nagyatádon
Május 29-én rendezték meg Na

gyatádon az országos Konzerv Kupa 
lövészversenyt. A hagyományos se
regszemlét ez évben a helyi Teli Vil
mos tömeglövész klub 
szervezésében bonyolították le.

A három férfi és két nő versenyzők
ből álló csapatok vetélkedéséből a 
nagyatádi Konzervgyár első együtte
se került ki győztesen és nyerte el 
egy évre a tetszetős porcelán serle
get. Másodiknak a nyíregyházi csa
pat „ékelte"be magát a helyiek közé, 
ugyanis a harmadik helyen a hazaiak 
második csapata végzett. A további 
helyeken jó eredményekkel végez
tek a kecskeméti, budapesti és a 
paksi csapatok is.

Az országos vetélkedőt szervező 
klub vezetője Leszkó úr elmondta, 
hogy szűkös anyagi lehetőségeik mi
att sajnos egyre szűkül a résztvevők

Nagyatádi CETREND tagok
Rekordidővel, 2 óra 26 mp alatt teljesítette úszásban a 10 km-es CETREND távot 

1993.július 4-én Kovács László a Kaposvári Húskombinát versenyzője. Nagyatádon a 
Városi Strandon megrendezett versenyen egyébként még 14-en vettek részt és lettek 
a CETREND tagjai.

A verseny előkészület volt az 1993. szeptember 4-i Solar Ironman Tnatíon verseny 
programjához, ahol az országos felhívás legjobbjai versenyeznek majd a legnagyobb 
CET névért.

1. Kovács László 1976 2:14:26 Kaposvári Húskombinát
2. Beleznai László 1948 3:30:54 Solar Club Nagyatád
3. Palaics Péter 1968 3:43:30 Cselgáncs Szakoszt. Nagyatád
4. Töreki Tamás 1980 3:46:50 Solar Club Nagyatád
5. Szakonyi Gábor 1972 3:51:56 Anka UK. Nagyatád
6. Janota Zoltán 1980 3:53:39 Solar Club Nagyatád
7. Szakonyi László 1946 4:01:20 Manu UK. Nagyatád
8. Kajdy Judit 1972 4:03:58 Sz. Sz. UE. Nagyatád
9. Tóth László 1979 4:06:05 Solar Club Nagyatád

10. Horváth Helga 1973 4:10:45 Sz. Sz. UE. Nagyatád
11. Rátz Kata Lilla 1974 4:40:00 Sz. Sz. UE. Nagyatád
12. Kovács Krisztián 1973 4:43:55 Zrínyi AMC. Nagyatád
13. Fejes Bettina 1973 4:52:00 Sz. Sz. UE. Nagyatád
14. Dr Andokné

Rózsavölgyi Hilda 1953 5:29:10 Solar Club Nagyatád

PénzárJenő országos bajnok
A rádióirányítású motoros hajómodel- 

lek országos bajnoksága július 3—4-én 
volt Gyékényesen A Nagyatádi Művelő
dési Ház modellező klubjából négyen vet
tek részt a rangos versenyen. Az F.I.V. 
6.5 cm3-es kategóriában Szrés Attila ne
gyedik, Balogh Gábor harmadik lett, a 
klubvezető Pézár Jenő pedig első.

Az F.I.V. 15 cm3-es kategóriában Pén
zár Jenő negyedik, Pánzár László hato
dik, Szrés Attila nyolcadik helyet szerzett. 
A bajnok klubvezető három fiatal tanítvá

Vitorlásverseny
Június 4-én a Művelődési Ház Model

lező Klub rendezésében tartották nagya- 
tádon a Vitorlás Hajómodellek Somogy 
megyei Bajnokságát.

A csokonyvisontai és nagyatádi klubból 
összesen 25 versenyző nevezett a baj
nokságra, amelyet két kategóriában ren
deztek

Eredmények
Serdülő DE kategória
I Selmeczi Imre Csokonyavisonta
II. Szemerédi György Nagyatád
III. Pintér Csaba Csokonyavisonta
Ifjúsági DM kategória:
I. Tóth Mihály Nagyatád
II. Pénzár László Nagyatád
III. Balogh Gábor Nagyatád
A küzdelem színvonalára jellemző, 

hogy a versenyzők közül ketten ifi arany, 
hatan ifi ezüst és heten ifi bronz minősíté
si szintet teljesítettek

Szintén e napon rendezték a Vitorlás 
Hajómodellek Városi Bajnokságát. A két 
kategóriában 10 versenyző állt rajt helyre.

Eredmények:
Serdülő DE kategória:
I. Szemerédi György 2. sz. Ált. Isk.
II. Tóth Mihály 2. sz. Ált. Isk. 

száma ezen a versenyen, de jövőre 
is folytatni akarják e nemes hagyo
mányt.

Egyik — másik csapat teljesítmé
nyén az is meglátszott, hogy évköz
ben kevesebb lehetőségük volt a 
felkészülésre. Kovácsné Bán Mária 
nyíregyházi versenyző örömmel 
mondta el, hogy örül csapata jó telje
sítményének. Innen került ki ugyanis 
két első és egy második helyezés is, 
de sajnálja, hogy még így sem tudták 
megszorítani a hazaiakat.

A kispuska, pisztoly férfi és a kis
puska és légpuska női versenyszá
mokban a verseny rangjához 
méltóan díjazták az első három he
lyezetteket. A biztonsági őrségről és 
a hírösszeköttetésről a városi rádió
klub gondoskodott.

Németh István

nya ezen a versenyen az aranyjelvényes 
minősítési szintet teljesítette

E látványos sportág nagyatádi kiváló
ságai már készülnek arra, hogy augusz
tus 20-án Nagyatádon is bemutassák 
tudásukat és gépeik képességeit. Ehhez 
persze széleskörű támogatásukra le6Z 
szükség, valamint arra, hogy a Csónaká- 
zó-tó sportszerű horgászai is teret, felké
szülési időt engedjenek a modellezőknek 
a tópart egy kis szakaszán

(-)

III. Gyurka László Babay J. Ált. Isk.
Ifjúsági DM kategória:
I. Tóth Mihály 2. sz. Ált. Isk.
II. Pénzár László Szakmunkásképző
III. Balogh Gábor Szakmunkásképző
Itt két arany, három ezüst és három 

bronz minősítést szereztek
Pénzár Jenő

1600 km az ország útjain

Július 13-án egy országos kerékpártúra 
tagjai haladtak át városunkon Három ke
mény székesfehérvári fiatalember arra 
vállalkozott, hogy körbe kerékpározzák az 
országot. Mindhárman amatőr kerekesek. 
Július 5-én indultak székesfehérvánróL Út
juk során naponta kb. 150 km. tesznek 
meg, így haladnak körbe az orszában. Az 
út végén kb. 1 600 km-t könyvelhetnek el 
naplójukban. Céljuk az hogy felhívják az 
ország figyelmét az egészséges életmód
ra, a környezetvédelemre és a kerék
párutak fontosságára.

Ehhez kívánunk nekik kitartást és jó 
utat.

Czlmmerman Béla
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Tájékoztató a képviselő-testület
június havi üléseiről

A 4. számú általános iskolát továbbra is az önkormányzat működteti 1993. szeptember 1-től önálló intézményként 
működik a József A. Kollégium • Egyetértett új tűzoltó-laktanya építésével • A közvilágítási díj csökkentése érdeké

ben, világbanki hitel igénybevételének feltételei kimunkálásával, előkészítésével egyetértett • Tervező szervezet 
vizsgálja a volt szervízudvar épületeit, további hasznosításának lehetőségeit

A képviselő-testület június hónapban 
kétszer ülésezett.

június 8-i — rendkívüli — ülésen 6 
napirendet tárgyalt. Elsőként a vá

ros intézményeinek gazdasági felül
vizsgálatáról készített jelentéssel 
foglalkozott. Már az elmúlt év végén és az 
év elején is egyértelművé vált, hogy az 
önkormányzat anyagi lehetőségei korlá
tozottak, és azért került sor az intézmé
nyek átvilágítására A jelentés 
pvaslatokat tartalmazott arra, melyik in
tézményben, milyen területen lehetne 
megtakarítást elérni, és ezzel a költség
vetési hiányt mérsékelni

Javaslatot tartalmazott arra is, hogy az 
iskolások gyógypedagógiai oktatását el
látó 4. sz. általános iskolát — mint nem 
kötelezően ellátandó városi önkormány
zati feladatot — a képviselő-testület adja 
át működtetésre, fenntartásra a megyei 
önkormányzatnak, így a költségvetési hi
ányt évente kb. 9 millió forinttal mérsékel
ni lehetett volna

A képviselő-testület e |avaslatot nem 
fogadta el, döntést nem hozott, az intéz
ményt továbbra is a városi önkormányzat 
működteti. Szinte valamennyi egész
ségügyi, oktatási és művelődési intéz
ményben sor került létszám 
csökkentésre, illetve ennek megfelelő 
bérelőirányzat zárolására. Döntött a tes
tület több intézmény nyitvatartási idejéről 
is. Ennek alapján

1./ Szent István parki bölcsőde: 
hétfőtől—péntekig munkanapokon 

6,30 órától 17 óráig,
2J Árpád utcai bölcsőde:
hétfőtől—péntekig munkanapokon 7 

órától 17 óráig,
3J 1.sz. Idősek Klubja Bodvlca: 
hétfőtől—péntekig munkanajxikon 10 

órától 16 óráig,

Korányi Sándor
1866—1944.

Halálának jövőre ötven éve már, de 
még élnek tanítványai, és a mai or
vostársadalmat ezek a tanítványok 
nevelték. A magyar orvosi iskolát az 
a forradalmi nemzedék teremtette 
meg, amely 1848-ban részt vett az 
önnálló nemzeti létért való harcban.

A márciusi ifjak egyike volt Korányi 
Frigyes — Korányi Sándor édesapja 
— a ma is élő belgyógyászati iskola: 
a Korányi-iskola megalapítója.

Saját kora és világa szüli a tehetsé
get, legalábbis kialakulására nagy 
hatása van.

A Korányi család — Sándorral 
együtt már a harmadik orvosnemze
dék, kuruc és 48-as hazafiak és a 
művelt, felvilágosult polgárok leszár
mazottai. Személyiségének másik 
alakító tényezője a külvilág. Utazásai 
során megjárta Strassburgot, Bé
cset, Londont, Berlint, írt és beszélt a 
nagy világnyelveken. Magába szívta 
a tapasztalatokat, amit itthon hasz
nosítani tudott.

A Korányiaknak köszönhető a ma
gyar belgyógyászat világrangja. Ko
rányi Sándor először apja Klinikáján 
dolgozott, majd különböző kórházak
ban ideggyógyász, belgyógyász, ké
sőbb egyetemi tanár. A lyoni, 
boioszlói, szegedi és a pécsi egyete
mek doktora, a Magyar Tudományos 
Akadémia tagja, az Akadémia Le- 
opoldina tiszteletbeli tagja.

Tudományos munkássága igen 
sokoldalú, az emberi szervezetet 
mindig egységes egésznek tekintet

AJ 2. számú Idősek Klubja Ötvöskó- 
nyl:

hétfőtől—péntekig munkanapokon 10 
órától 16 óráig,

5J 3. számú Idősek Klubja Mártírok 
útca:

hétfőtől—péntekig munkanapokon 9 
órától 16 óráig.

6J Az óvodák nyitvatartási ideje — 
Ötvöskónyi kivételével — egysége
sen:

hétfőtől—péntekig munkanapokon 
6,30 órától 17 óráig,

Ötvöskónyi óvoda: 6 órától 17 óráig.

A képviselő testület utasította a kórház 
orvosigazgatóját, valamint a polgármes
teri hivatal jegyzőjét, hogy a kórház-ren
delőintézet és a polgármesteri hivatal 
átvilágítását is végezzék el és azt ter
jesszék az augusztus havi testületi ülés 
elé

A képviselő-testület határozott airól, 
hogy a József Attila Kollégium 

1993 szeptember 1-től önálló költségve
tési szervként és intézményként működ
jön.

A Városgazdálkodási Intézmény pénz
ügyi helyzetét az első félévet követően 
ismételeten áttekinti a képviselő-testület 
A közvilágítási díj csökkentése érdekében 
a képviselő-testület elviekben egyetértett 
azzal, hogy világbanki hitel igénybevéte- 
lével a beruházás előkészítésével való 
szervezési munka kezdődjön el, ugyanis 
a díj jelentős mértékű csökkentését csak 
új, korszerű, nagy fényhasznosítású és 
kis áramfelvételű nátrium lámpatestek 
felszerelésével lehet elérni.

A képviselő-testület a közműves vízel
látási szabályzatban meghatározott alap 
feladatai biztosítása mellett a városban 
18 db átalánydíjas közkifolyót, továbbá az

te. Foglalkozott idegélettani kérdé
sekkel, a szívvel és keringésével, a 
magas vérnyomással, a leukémia 
kezelésével, allergiával, az öregedés 
folyamatával.

Fő kutatási területe a vese műkö
dése, vizsgálati módszereinek töké
letesítése, felfedezései. A 
veseelégtelenség fogalmát ő vezette 
be. 1899-ben megjelent könyve: a 
vesebajok kór- és gyógytana.

Átlag fölé magasodó egyéniségé
nek titkai:

Úttörője volt a funkcionális szemlé
letnek, amely a szervek működési 
teljesítményének változását vizsgál
ta.

Elsőnek alkalmazta a fizikai kémiai 
módszereit, az alapkutatásokat be
építette a klinikai gyakorlatba. Végül 
az orvosi tevékenység magas etikai 
szintje jellemezte, humanista volt, hitt 
a gyógyítás haladásában.

Mint az Országgyűlés felsőházá
nak tagja kiterjedt közéleti tevékeny
séget folytatott. Sokszor felszólalt a 
betegellátás, orvosképzés korszerű
sítéséről, anyagi lehetőségeiről. Szá
mos egyesület tagja, illetve vezetője 
volt, pl. a Tuberculosis Egyesületé
nek is.

A,,Korányi-iskolát" ő teljesítette ki. 
Nemes emberségű tudós volt. Na
gyatádon az a kelet-nyugat irányú 
utca viseli nevét, amely szelíd ívelés
sel, északnak fordulva vezet a váro
sunk kórházához.

Nagy Jenőné Gyánó Ágota 

üdülőterületen lévő 11 közkifolyóból 9 db 
közkifolyót megszüntetett

A következő napirend keretében a kép
viselő-testület módosította a szenyvlzhá- 
tózat építésére vonatkozó céltámogatási 
pályázatát, majd elutasította a 4. számú 
általános iskola pedagógusainak gyógy
pedagógiai pótlék megállapítása iránti ké
relmét.

A Somogy megyei Munkaügyi Köz
pontnak a munkanélküli ellátásban része- 
sülők ellenőrzésére vonatkozó 
megállapodását elutasította.

Egyetértett a képviselő-testület Na
gyatád városban új tűzoltó laktanya 

építésével. A beruházás megvalósításá
hoz 1,5 ha. területet, útcsatlakozási lehe
tőséget és közmű ellátottságot kell a 
testületnek biztosítani.

Az új tűoltólaktanya építés várhatóan 
1994. II. félévében kezdődik. Tervezett 
beruházási költsége 150 millió forint. A 
laktanyát a BM Tűzoltóság Országos Pa
rancsnoksága építteti. Jelenleg tárgyalá
sok folynak arról, hogy a város mely 
pontján épüljön meg

Ezt követően a képviselő-testület egye
di hatósági ügyben döntött.

A képviselő-testület június 29-én tartot
ta soron következő ülését, amelyen 21 
napirendet tárgyalt.

Elsőként lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról készített jelentést tár
gyalta Nem fogadta el a Széchényi tér 
10-20. számú épületben lévő szolgáltató
kereskedőház és udvar kialakításával, a 
vállalkozók részére adható kedvezmény
rendszerrel kapcsolatos jelentést, vissza
adta átdolgozásra azzal, hogy a 
szeptember havi ülésen foglalkozik újra a 
témával

A Petőfi u. 50. szám alatti közös tulaj
donú ingatlan 1/2 részének 210.000 Ft

..... Enyém a föld, és enyém a folyó,
enyém a paraszt és az aranymosói"
— mondja önhitten az arany. NLE

A Kárpát-medence aranya
(a kiállítás margójára)

(folytatás)
Hogy a néma szerszámokat, esz

közöket „megszólaltassuk", képek 
és rövid szövegek is szemléltetik, 
magyarázzák az ősi aranymosó eljá
rást, amely mindmáig alkalmazható.

Persze, aki csak a szemével néz, 
vajmi keveset lát és még kevesebbet 
ért majd belőle. De aki a szívével nézi 
a kiállítást, annak megszólalnak a 
néma tárgyak, az megérti az ősi esz
közök beszédét — és üzenetét. Mert 
bíztató üzenet hírvivőjének szánta 
ezt a kiállítást, ősi üzenet ez hívők
nek és hitetleneknek, hogy ezekben 
a nagyon nehéz időkben se adjuk fel 
a reményt! Lám, az őseink birodal
mat építettek ott, ahol előttük egyet
len más nép sem volt erre képes. 
Kenyeret birkóztak ki a földből, s ahol 
erre nem volt föld, ott a folyami hor
dalékból — nehéz munkával — ki
mosott aranyat változtatták 
kenyérré.

A Duna, a Dráva és a Mura egykori 
aranyászainak munkája az emberi 
szorgalom és akarat olyan diadala, 
amelynek megörökítése csak a leg
nagyobb költők, festők vagy szob
rászok lennének képesek! ... S ezt 
nem az elfogultság, hanem a tények 
pontos ismerete íratja le velem. Nyu
godtan leírhatom, hiszen már negy
venöt éve foglalkozom a folyami 
aranymosás múltjának feltárásával. 

készpénzfizetés melletti eladási áron — 
pályázat útján — történő elidegenítéséről 
döntött.

A képviselő-testület a két ülés közötti 
időben végzett tevékenységről szóló be
számoló keretében — többek között — 
tájékoztatást kapott a vízmű és a szenny
víz tis z ti tóm ű vagy on átadás a kérdésében 
— Dr. Sipos Imre országgyűlési képvise
lővel és Dr. Oszvár Istvánnal (BM. Ható
sági Főosztály) — folytatott tárgyalásról, 
valamint az Alpok-Adria Munkaközösség 
Vezető Tisztségviselőinek üléséről. A 
munkaközösség vezetői megtekintették 
a menekülttábort, és a városházán a pol
gármester, az alpolgármester és a jegyző 
fogadta őket.

A képviselő-testület ezt követően 
újabb 5 évre meghosszabltotta Bakos Jó- 
zsefné Aradi utcai óvoda vezetőjének ve
zetői megbízását, valamint 5 évre 
megbízta Turbék Károlyt a Városi Könyv
tár vezetésével.

Az interpellációk során vita alakult ki 
két, egyedi lakásügyben. Interpelláció 
hangzott el a piacon lévő szemét elszál
lításával, a veszélyes hulladék lerakásá
val. a Szabadság utcai éjszakai 
forgalommal és a képviselők testületi ülé
sen való részvételével kapcsolatosan

Az interpellációkat követően a képvise
lő-testület a június 8-ai elvi állásfoglalása 
alapján jóváhagyta az 524 .sz. Kerskedel- 
mi Szakközépiskola, Ipari és KerskedeL 
mi Szakmunkásképző Intézet, valamint a 
József Attila Középiskola Kollégium ala
pító okiratát, majd együttműködési meg
állapodást kötött a Korányi u. 2 számú 
Lakásszövetkezettel

A következő napired keretében a kép
viselő-testület módosította és kiegészí
tette az önkormányzati vagyon 
hasznosításának, használatának és fór

Sok aranyászt ismertem, sokuktól ta
nultam sokukkal dolgoztam együtt, 
hogy a magyar néprajztudománynak 
ezt a fehér foltját segítsem eltüntetni.

Én tudom, hogy naponta legalább 
tizenkét órát dolgoztak hidegben, 
szélben, esőben, sokszor még éj
szaka is — a meggazdagodás leg
halványabb reménye nélkül. Nem 
voltak és nem is lehettek nagy igé
nyeik. Az itt mosható nagyon nagyon 
apró szemcsézetű aranyból naponta 
legalább száz vagy százötvenezer 
szemcsét kellett kimosniuk, hogy 
összejöjjön a napi egy vagy másfél 
grammnyi arany, ami biztosította a— 
rendszerint népes — család szerény 
megélhetését!

Igen, ahogyan mondom, ebből a 
rendkívül tiszta (23 karátos) aranyból 
kell ennyit kimosnil Olyan apró 
szemcséket, amelyeket inkább csak 
a .gyakorlott szemű" aranyász lát 
meg. S ha ezt beolvasztja, lesz belő
le egy gyufafejnyi, vagy apró borsó- 
nyi aranya!

Persze, néha naponta kimosnak 
többet, jóval többet is, de azért egy 
aranyász sem gazdagodott meg iga
zán a Kárpát-medencében, az emlí
tett folyók aranyából. Én is csak 
egyetlen egy viszonylag gazdag ara
nyászt ismertem, de ő szinte nem is 
ismerte a pihenést...

N. László Endre, 
író és néprajzkutató 

galmának rendjéről szóló 23/1991. (XI. 
19.) számú rendeletét. (A rendelet meg
tekinthető a Polgármesteri Hivatal jegyző- 
jénél vagy VG Irodáján, vagy 
önkormányzati és Igazgatási Irodáján.)

Ezt követően a képviselő-testület elfo
gadta a 7/1992 (I. 21.) számú — az ifjú
ságvédelmi ellenőrzésekről szóló — 
határozatának végrehajtásáról készített 
jelentési A képviselő-testület az ifjúság
védelem területén a megelőzésre hívta fel 
a figyelmet.

Jóváhagyta a háziorvosi körzetek 
működtetésére és finanszínzására 

vonatkozó intézményfenntartó társulás 
létrehozását a taranyi és a bolhási önkor
mányzatokkal, majd módosította a Na
gyatád, Tallián u. 2/A. szám alatti épület 
hasznosítási jogát.

A Somogy megyei Gyógyszertári Köz
pont Nagyatád, Korányi u. 4. szám alatti 
helyiségei után fizetendő bérleti díját 
csökkentette azzal a kikötéssel, hogy a 
kedvezmény csak addig illeti meg, míg a 
gyógyszertárat saját maga üzemelteti

A képviselő-testület — méltányolva a 
Vöröskereszt Nagyatádi Szervezetének 
kérelmét — a Széchenyi tér 3. szám alatti 
épület földszintjén lévő kb. 10m2-es helyi
séget — a székház másirányú hasznosí
tásáig, de maximum egy évig — amely 
meghosszabbítható — az üzemelési költ
ségek megtérítése mellett térítésmente
sen — kikötésekkel — a szervezet 
használatába adta.

Visszavonta a képviselő-testület a tara
nyi úton lévő iparterületen a 2736/4 
hrsz.ú, 3762 m2 nagyságú ingatlanra vo
natkozó vevőkijelölést, mivel a vevő az 
adás vételi szerződést meghatározott 
időn belül nem kötötte meg

Meghosszabbította a Nagyatád, Ámor 
u. 29. szám alatti építési telekkel kapcso
latos beépítési kötelezettséget 2 évre. Ezt 
követően a képviselő-testület tájékoztatót 
hallgatott meg a Kossuth u. 1. szám alatti 
ingatlan tetőfelújítási munkáiról és a 
strand belépőjegyek 1993. évi árváltozá
sának tapasztalatairól, majd döntött az 
1993. augusztus 20-ai Szent István napi 
állami ünnep programjáról és költségeiről.

A képviselő-testület elfogadta aKözép- 
dunántúli Gázszolgáltató Vállalattal meg
kötött együttműködési megállapodást 
keretmegállapodásként

A képviselő-testület ülés további ré
szében rendkívül hosszú vita alakult ki a 
Solar Klub támogatásával kapcsolatos 
kérelem tárgyában Pro és kontra érvek 
hangzottak el a támogatást, a támogatás 
feltételeit és a támogatás összegét illető
en. A hosszú vitát követően olyan állás 
foglalást alakított ki a képviselő-testület, 
hogy a Solar Klub részére az 1993. szep
tember 4-ei országos hosszútávú IRON- 
MAN verseny megrendezésére 500 ezer 
Ft támogatást biztosít — feltételekkel A 
feltételek teljesítésének biztosítására 
egyeztető megbeszélést láttak szüksé
gesnek.

Ezt követően Gara István képviselő — 
a Nagyatádi Diákokért Alapítvány Kurató
riumának elnöke — napirenden kívül — 
tájékoztatta a képviselő-testületet az ala
pítvány pénzügyi és működési helyzeté
ről.

A testület zárt ülésen folytatta a tanács
kozást, fegyelmi ügyet tárgyalt

Hoffmanné Dr. Németh Ildikó
jegyző

FÖLDTULAJDONOSOK 
FIGYELEM!

Az ötvöskónyi városrészben elkez
dődött a Gazdakör szervezése. Az 
érdeklődők belépési szándékukkal a 
helyi önkormányzati képviselőt, Lőczi 
Jánost keressék fel.

Fatelfia azarXoMtó: 
Durgé Tibor, pr. Horváth Ferenc, 

Hubey Sándor 6a Nagybooakai Témáé

KIMQO.

Varga V.nca

KáMtt
Nagyatádi Nyomda Kft. fizemOban

Fadotőa vezatf.
TaXáca Ferenc ögyv. lg.
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• •
Onlzötrnányxati

Durgó Tibor főt oiELSŐ KIRÁL YUNK

Szent István nap, 1993
Az ünnep ismét itt van. Lelkesen 

szervezik a szervezők. Zászló, szín
pad, avatás, tűzijáték és utcabál. A 
szónokok emlékeznek, méltatnak,

nemzeti létünk születésnapjára em
lékeztet minket, és arra az emberre, 
aki ezt a születésnapot előkészítette, 
„megszervezte" számunkra.

Ember volt, a 
maga bizonyta
lanságaival, félel
meivel, de hívő 
ember, aki tá
maszt remélt és 
támaszt talált a 
nemrég megis
mert Teremtő Is
tenben. Szent 
ember, életpélda, 
aki végig, egész 
életében kitartott 
a hitben, akkor, 
amikor ez még 
emberi számítás 
szerint nem volt 
egészen biztos 
út. ö tudta, hogy 
a legbiztosabb!

Az eltelt ezer év 
őt igazolta! Ne 
vonjuk hát két
ségbe az ő általa 
megjelölt irány 
helyességét, ha
nem térjünk visz- 
sza azokhoz az 
értékekhez, ame
lyek megtartották 
nemzetünket 
minden veszede
lemben. Úgy ün
nepeljünk, hogy a 
vidám forgatag
ban az ünnep lé

nyege is eszünkbe jusson.
Ha vége az ünnepnek, levonják a 

zászlókat, elbontják a színpadot, de 
az igazi ünnepi hangulat kitart jövő 
ilyenkorig.

Durgó Tibor foto/

szónokolnak. Kész az ünnep! Kész 
az ünnep??

Ünnepe válogatja. Szent István 
napja a magyarnak nem csak ennyi, 
ne csak ennyi legyen. Nekünk na
gyon fontos ez az ünnep, mert ez Gara István

Dr. Sípos Imre országgyűlési képvise
lő ünnepi beszédét mondja

Nagysikerű művésztalálkozó Nagyatádon:

Nemzetközi szobrász szimpozion, 1993
Az idei nyáron a képzőművészet 

múltszázadi indíttatású (Szolnok, majd 
Vásárhely, Nagybánya), sajátosan ma
gyar gyökerű szerveződése: a mű- 
vésztelep-mozgalom jelentős 
eseményei zajlottak le a Dél-Dunántú- 
lon. Lengyeltótiban az ország összes

művésztelepeinek vezető munkatár
sai és legkiválóbb művészei tanács
koztak idény-nyitóként, a 
képzőművészet társadalomalakító 
szerepéről, idegenforgalmi hatásai
ról egy-egy régióban. (Augusztus
ban pedig 25. születésnapját

ünnepelte a villányi szoborpark.) Az 
összefogást sürgető program motor
jának szerepére ezen a déli vidéken 
a nagyatádi művelődési ház vállalko
zott.

Az idei nagyatádi, nemzetközi fa- 
szobrász-szimpozion összekapcsolta

a szlovéniai Lendva (gránit-szimpo- 
zion), a zalai Lenti (köztéri faszob
rász), a somogyi Bárdibükk (üveg), a 
baranyai Siklós (kerámia), és Villány 
( kőszobrász-szimpozion) közel 
száz művészét (japán és észt, angol 
és cseh, magyar és szlovák, stb).

A találkozók sorozata után a nagya
tádi szimpozion vendégművésze, a 
nagoyai neveltetésű nürnbergi szob
rász, KATÓ Kunihiko megerősítette a 
Nagyatádon is élt VARGA Géza Fe
renc egyik korábbi gondolatát: közö
sen invitálhatná a régió 
szimpozionjainak meglátogatására a 
világ szobrászait, művészetpártolóit, 
műkereskedőit ez a néhány város! A 
művészlátogatók akár szobrokat is ké
szíthetnének, ha valamelyik helyen 
hosszabb időt töltenek.

KATÓ művész úr—igaz, napi 10—14 
órás megfesziett munkával (persze, a 
tűző napon) — öt hét alatt faragta a 
nagyatádi szoborparkban elhelyezett 
szobrát, amelynek ÉLŐLÉNY a címe. A 
nagyatádi szimpozion vendége volt idén 
REZSONYA Katalin is, aki az egykor

BENCSIK István mesteriskolájából 
érkezett városunkba. A Szoborpark 
műhelye mellett elhelyezett mű a BÚ
CSÚZÁS címet kapta. Amerikai, 
ausztrál, ázsiai európai magán- és 
közgyűjteményekben látható az új
pesti születésű magyar szobrász, 
GYÖRGY CHESSLAY számos fest
ménye, szobra. A héber ábécé utolsó 
betűjét hatalmas méretben megjele
nítő, élénk színekkel festett szobrá
nak a művész a FELÜLJÁRÓ címet 
adta, s a Szoborpark közepére, KA
TÓ szobra közelébe állíttatta föl. A 
régi vasúti töltés és a Göröndi út ta
lálkozása közelében látható HERI- 
TESZ Gábor budapesti művész 
TERMÉSZETESSÉG című alkotása. 
A míves munka a mindennapi hasz
nálati tárgy monumentális emlékmű
ve, s akkor is az egész 
faszobrász-alkotótelep új jelképének 
érezzük, ha a szimpozion műhelyé
ben már nem használják a formai 
ötletet adó fűrészbakot, csak a vete
rán szalagfűrészt, s az újmotoros és 
elektromos kézifűrészeket.

A művelődési ház asztalosai a művé
szet iránti szeretettel, szakértelemmel és 
igazi művész- asszisztensekké vah/a se
gítették a művek létrejöttét. A nagyértékű 
szobrok létrehozásában sokan sejtet
tek meg — nóhányukal név szerint is 
említem, de a többieknek is tisztelettel 
adózik a művelődési ház: a VARJAS 
KFT. vezetője és sok dolgozója, köztük 
VUCSKICS József darukezelő, a VER- 
T1KÁL KFT. vezetője és munkatársai, 
köztük HORVÁTH István gépkocsiveze
tő, a MANUFAKTÚRA KFT. vezetői, 
köztük KRAFCSIK László, a SOLAR Ét
terem, dolgozói, köztük Gócza József 
étteremvezető, a tolmácsolást, fordítást 
végzők, köztük NAGYBOCSKAI Ta- 
másné, RÁCZ Rita, a SEFAG dolgozói, 
köztük BOGDÁN József erdészetveze
tő, az onkormanyzat képviselői, koztuk 
dr. HERR Gyula főorvos, a NAGYATÁDI 
GÉPIPARI Vállalat vezetői, köztük 
CSERVENI László, A KÖMÉP KFT. dol
gozói, köztük MELICZ György igazgató, 
a BUDA'AKK KFT. vezetői, köztük 
BÁRKA' Zsuzsanna termékmenedzser.

Az idei Kossuth dfas Csemy József, a 
négy új szobrot 41 millió Ft-ra értékelő 
lektorátust zsűri egyik tagja, arra figyel
meztet, hogy a mai művészet olyan ma
gas színvonalon van, ami nagy hatással 
lehet a magyar városokra. Hasonlóan a 
millenniumi évekhez, leginkább az építé
szeti, képzőművészeti, kertépítészeti al
kotások határozhatják meg a 
közép-európai városok arculatát, jelez
hetik a városlakók kulturális szintjét.

Ez az arculat hatással lesz a helyi 
politkára, az értékőrzésre, az értéknöve
lésre. Az idei nyári nagyatádi nemzetközi 
faszobrász-szimpozion érdekében 
megvalósult városi, polgári összefogás, 
a hazai és külföldi látogatocsoportok 
(köztük művészcsoportok) nagy száma 
jelzi, hogy a szoborpark szellemi értéke 
vonzó, a létrehozásában, fejlesztésében 
való közreműködés lélekemelő feladat, 
s remélhető, hogy a város lakói számára 
is gazdagodást jelent lélekben, kapcso
latokban, s ezáltal anyagiakban is.

Ormai István
a nagyatádi nemzetközi 

faszobrász-alko tó telepet 
működtető, fenntartó 

művelődési ház igazgatója
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Durgó Tibor fotói

Nyolc óv múltán, a Szent Rókus Kápol 
na felújítását követően 1751 -ben tették le 
a rendház alapkövét, 1759-ben pedig el
kezdik a négyszög le tes kolostorudvart 
délről lezáró szárny építését A kolostoré
pület sem készült el teljesen, nem épült 
fel az udvart lezáró nyugati szárny, amit 
terveztek — ezt bizonyítják az alaprajz
ban és a homlokzaton is látható falindítá
sok. Az udvart a tér felől magas téglafal 
választotta el.

A ma álló kolostor L alaprajzú, kéttrak
tusos épület, a templomhoz egytraktu- 
sos, eredetileg nyitott árkádos folyosóval 
kapcsolódott. Eredetileg az árkádok nyi
tottak voltak, a múlt század második felé
ben az íveket a külső falakon elfalazták 
és az eredeti árkádok tengelyében abla-

Rep foto: Durgó Tibor

Nagyatád főközlekedési útján, mikor a 
kanyarban lassít az utazó kedves, kalota
szegi stiusban épült templom mellett halad 
el. A templomot 1940-ben szentelték fel, a 
református gyülekezetnek első lelkésze 
Kenéz Sándor öszteletes úr volt.

Pest megyében, Dabon született, agrár 
értelmiségi családban Az egyházi hivatás 
a történelmi hírű pápai gimnáziumban érin
tette meg. Ott érettségizett és a teológiát is 
Pápán végezte — mindkettőt kitűnő ered
ménnyel. Rendkívüli nyelvérzékét bizo
nyítja, hogy a kötelező latin és görög 
mellett angolul és héberül is tanult. 1935- 
ben egy évig ösztöndíjjal a skóciai ST. 
Andrews-i egyetemen folytatta teológiai ta
nulmányait Ez az év talán egész életét 
meghatározta: az angol nyelv tökéletes 
elsajátítása, londoni látogatásai — az ak
kori vesztes háború után megnyomorított 
hazai viszonyok után, — a britek gondta
lan, világbirodalmi jóléte, a hagyományo
san demokratikus légkör kifogyhatatlan 
élmény maradt számára.

1936-ban Csurgón intemátusi nevelő
tanár, 1937-ben Nagykanizsán, 1938— 
39-ben Kaposváron segédlelkész
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„Ne veszítsünk el semmit se a múltból"

100 év építészete
kokat helyeztek el. 
Ezzel a csak kis ki- 
ülésű osztópár
kánnyal tagolt és 
egyszerű főpár
kánnyal lezárt hom
lokzatok igen sokat 
vesztettek mozgal
masságukból

Az éttermi funkci
óhoz, a konyhatér ki- 
alakításához az 
épület legértéke
sebb terét tették 
tönkre, elpusztítva a 
tölgyfa falburkolat 
egy részét, elvágva 
a boltozatot díszítő 
stukkókereteket, 
megbontva azok szimmetrikus rendjét 
(Az így nyert néhány négyzetméternyi te
rület a gazdasági rész alaprajzának raci
onálisabb megszervezésével nyilván 
más úton is előteremthető lett volna )

A kolostorépület — a templom nagy
mértékű háborús pusztulása ellenére is 
— majdnem épségben megmaradt a má
sodik világháború utáni évekre. A helyre
állításkor a homlokzat eredeti állapotát — 
szerencsére — rekonstruálni lehetett A 
külső homlokzatokat az eredetivel meg
egyező párkányokkal és nyíláskeretek 
kel, vakolatdíszítésekkel állították helyre, 
a simított mészvakolatot (műemlék)-sár- 
gára és fehérre meszelték. A részletek 
kialakítása anyagában és szerkezetében

(1910-1979)

Nagyatádon akkor még nem volt állan
dó református pap, a szomszéd települé
sekről jártak át a lelkészek Istentiszteletet 
tartani. Mikor az igény az állandó lelki
pásztorra valóra válhatott, követség ment 
Pápára a püspökhöz. Az ő javaslatára 
hívták meg Kenéz Sándort, aki mint fiatal 
házas — örömmel fogadta a kérést és 
beköltözött a lelkészlakba. Az egyházkö
zség nem dúskált a javakban, de szerény 
tisztességgel látta el papját. (Nagy szere
pe volt a támogatásban Dr. Mándy Sán
dor presbiternek.)

A biztató jövőt derékba törte a háború, 
de Kenéz Sándor ember volt az emberte
lenségben; a sírjánál elmondott nekrológ 
szerint ,,ő volt Nagyatád Wallenberge*. 
Sok zsidót mentett meg az egyházi iga
zolások segítségével.

1945-ben a háborúban felrobbantott 
templom újjáépítésénél — saját kifejezé
sével — minden tégla átment a kezén Az 
országban az ő templomát állították lege
lőször helyre. Tildy Zoltán köztársasági 
elnök külön látogatással méltatta az egy
házközség lelkesedését

Sajnos a bizakodás, lelkesedés nem 
nyerte el jutalmát. Nehéz idők következ
tek. Az egyházi jövedelmet kiegészítő föl
det elvette az állam A pap felesége — 
diplomás tanítónő — nem taníthatott az 
állami iskolában. 1947-ig — mint hitokta
tót, még heti 8 órában alkalmazták a pol
gári fiúiskolában

Családja közben két gyermekkel bő
vült, ellátásukról gondoskodni kellett. Az 
angol nyelvet addig is állandóan gyako
rolta: olvasott, fordított, ismerőseinek se
gített a levelezésben. Most anyagi 
nehézségeit könnyítette angol nyelvórák 
adásával. Sok magántanulója volt. (Én is
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A Rendház

az épületbelső is megegyezik az eredeti
vel. Az egykori ebédlő, az utóbbi időkig 
étterem faragott, intarziával díszített 
tölgyfa faburkolatát is megőrizték a kör
befutó tölgyfapadokkal és a ferences jel
vénnyel díszített faragott bejárati ajtóval 
együtt. A lambéria nagyvonalú lendüle
tességében is higgadt, magas színvona
lú, elegáns kialakítása így meglepő 
ellentétben áll a kolostorépület többi ré
szének kissé nyers egyszerűségével.

A '70-es évek végén, majd később is 
renovált barokk épületegyüttes meghatá
rozó eleme a ,,tér* keleti térfalának.

A közelmúltban visszakapta a római 
katolikus egyház 

Hubay Sándor

résztvehettem lenyűgöző óráin, amelye
ket személyes angliai élményeinek el
mondásával tett érdekessé )

1952-ben — tudtán kívül — esperessé 
választották, de nem fogadta el. Inkább 
vállalta a tisztes szegénységet, hiszen 
akkor egy ilyen megbízás magában hor
dozta a politikai megalkuvást is.

Nem hagyta el kis templomát, első ott
honát, hűséges nagyatádi híveit. Tovább 
szervezte gyülekezetét, bár az egyesüle
teket államilag feloszlatták: az Asszony
kör, a Biblia és Legénykör nem 
működhetett. Hetenként a templomnál 
jöttek össze, ott oktatta hittanra az ifjúsá
got.

Kerékpáron, vagy gyalog látogatta hí
veit, vigasztalta a betegeket, elesetteket. 
Közben ahogy múlt az idő, enyhült a szo
rítás, gyermekei nem kis nehézségek 
árán, de tanulhattak. Még azt is megér
hette, hogy külföldön élő orvos lánya se- 
gítségével újra láthatta ifjúságának 
színhelyeit. Boldogan, annyi élménnyel 
tért haza, hogy talán még egy életre is 
elég lett volna. Nemes szíve, amely min
denkinek tudott valamit nyújtani — őt 
cserben hagyta.

Beteljesedtek Longfellow sorai az Esős 
nap című költeményből, amelyet nagyon 
szeretett és gyakran idézett:

Be still sad heart! And cease repining 
Somlyó György fordításában 
De csönd, bős szív, elég a zokszó, 
felhőn túl még a fény patakzó.
Sorsod mindenkivel közös,
s nincs élet, hogy ne volna esős 
nap benne, amely kopár, kietlen

Nagy Jenőné Gyánó Ágota
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Államalapító Szent István király ünne
pe alkalmából az Országház kupolatér 
mében Bődi Ferenc alezredes, 
helyőrségparancsnok, a Magyar Köztár
sasági Érdemrend Tisztikeresztje kitün
tetést vette át.

* * *
Új önkormányzati táblák jelzik a vá

ros természetvédelmi területeit. A közel
jövőben ismét láthatjuk majd a 
rongálások során eltűnt vagy a sérültek 
helyére tett növényjelző táblácskákat a 
jellemzően értékes fák és bokrok mellett.

• * A

Negyedik alkalommal, 1993. szep
tember 4-én ismét színhelye lesz váro
sunk a Hosszútávú Országos Triatlon 
Bajnokságnak A verseny védnöke Na
gyatád Város Képviselő-testülete; fővéd
nöke: Varga Vince polgármester.

* * e

Ágh Ajkelin Lajos festőművész kiállí
tásának adott atthont augusztusban a 
Művelődési Ház, amelyet dr. Kádár Zol
tán művészettörténész egyetemi tanár 
nyitott meg és ajánlott a látogatók figyel
mébe.

* * *

1870-ben (123 éve) községi óvoda 
nyílt, amely 1907-ben új épületet kapott 2 
teremmel

• * *

1890 augusztus havában megindult a 
Somogyszob—Barcsi helyiérdekű vasút.

PEPITA ÜZLETHÁZ
Vegye igénybe 

szolgáltatásainkat!
A Jókai lakótelep butiksorán lévő 
üzletünkben exkluzív szolgáltatást 

nyújtunk ÖNÖKNEK!

Fodrászat 
(férfi, női és gyermek) 

Nyitva:
Hétfőtől Péntekig 06.30-tól 21.30-ig 

Szombaton 06.30-tól 13.00-ig

Eszpresszó 
Nyitva: 

Hétfőtől Vasárnapig 
10 00-tól 22.00-ig 

Szeretettelvárjuk 
kedves vendégeinket!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Nagyatádi Diákokért Alapítvány 

1993. szeptember 1-től 
pályázatot hirdet diákösztöndíjra

Azoknak a nagyatádi diákoknak, akik egyetemi, főiskolai, valamint kima
gasló tevékenység esetén szakirányú középiskolai képzésben jó, illetve 
jeles eredményt értek el —de nehéz szociális helyzetük miatt továbbta
nulásuk akadályoztatva van — tanulmányuk folytatására.

A pályázatot Nagyatádi Diákokért Alapítvány 
Nagyatád Városi Polgármesteri Hivatala 
7500 Nagyatád, Baross G. u. 9. címére

1993. szeptember 30-ig lehet benyújtani.

Az ösztöndíj az I. félévre 1993. szeptember 1-től 1994. január 31-ig 
nyerhető el.

A pályázathoz csatolni kell a tanulmányi, illetve vizsgaeredményeket, a 
felsőoktatási intézménybe felvetteknek a hallgatói jogviszony igazolását, 
továbbá a szülő vagy hozzátartozó jövedelemigazolását.

1993. AUGUSZTUS

Tájékoztatjuk a város lakosságát, 
hogy a központi szeméttelep (Döbrög 
puszta) nyitvatartási ideje:

Hétfőtől—csütörtökig:
8.00—15.00 óráig 
8.00—11.00 óráig 

Zárva
Zárva
Zárva

Pénteken
Szombaton: 
Vasárnap: 
Ünnepnap: 

Városgazdálkodási Intézmény
• • •

Tenisztanfolyam indul szeptember
ben általános iskolásoknak. A tanfolyam 
vezetője: Szakály Gyula testnevelő tanár. 
Jelentkezés és felvilágosítás a Művelő
dési Házban. Tel : 351-497.

• * *
Kuckó Jánost, huszár szakaszvezetőt 

keresi volt katonatársa, Degenfeld- 
Schonburg Ottó, akivel 1939-től 1944-ig 
szolgált együtt és akinek később sza- 
kaszparancsnokhelyettese volt. Kéri, ke
resse őt az alábbi címen:

Degenfeld-Schonburg Ottó 
Frazerberggasee 17
A—1130 Wien, 
vagy a Nagyatád önkormányzati Hír

adó Szerkesztőség, 7500 Nagyatád, Ba
ross G. u. 9. szám címén.

* • *
Értesítjük a Kedves Szülőket és Tanu

lókat az 1993/94-es tanév tanévnyitóinak 
időpontjáról:

Bárdos Lajos Ált Iskola 
szeptember 1.8.00 óra

2. számú Ált. Iskola 
augusztus 31. 17.30 óra

Babay József Ált. Iskola 
augusztus 31. 17.00 óra

4. számú Ált. Iskola 
szeptember 1.8.00 óra

Ady E. Gimnázium és Eü. Szakközép
iskola

augusztus 31. 8.00 óra
524. sz. Kereskedelmi Szakközépisko

la, Ipari és Kereskedelmi Szakmunkás
képző Intézet

szeptember 1.8.00 óra

Köszöntjük Nagyatád

ifjú polgárait!
Nagy Zsófia, Bedőcs Balázs,

Nagy Ferenc, Lanczik Bojána, 
Somogyi Zsolt, 

Niezelberger Ádám,
Udvardi Péter, Volford Renáta

Gara István 
a kuratórium elnöke

o HA OPEL—AKKOR BARCS!

OPEL

OPEL Astra4—5 ajtós, új Corsa
—készletről azonnal megvásárolható 
—részletfizetés—lízing
UN ITRADE Kft. 7570 Barcs, Nagyhíd u. 17.
Tel.:82/461-833;463-037

SZERVIZ—JAVÍTÁS
Központi zár és riasztó beszerelés 
Vonóhorog felszerelés—vizsgáztatás
Aki 1993. július 1-től
OPEL gépkocsit vásárol, 
az első olajcsere ingyenes
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„NAGYATÁD VÁROSÉRT”
kitüntetettje: Takács Ferenc
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Sűrűn kopogtatnak mostanában 
Takácsék portáján Ötvöskónyi- 
ban. —Nem akartam én soha 
ilyen nagy ember lenni — mondja 
Feri bácsi — hogy még a tévé is 
felkeressen. Szerepelni fogok az 
„Ameddig a harang szól” című 
műsorban.

Tősgyökeres ötvösi — és ez nem 
mindegy, hiszen gyerekkorában 
még két falu volt Ötvös és Kónyi — 
ma már az ő szavával „egy se".

Nem is az bántja, hogy Nagyatád
hoz tartoznak — az atádiak nagyon 
rendesek a faluhoz, hanem az, hogy 
hiányzik a helyi értelmiség, a felsőta
gozatos iskola, a tanárok, akikről pél
dát vehetnének a gyerekek.

Ezért szervezett pár évvel ezelőtt 
tüntetést, mikor az alsó tagozatot is 
meg akarták szüntetni: Ha elviszik a 
szemünk fényét, a gyermekeinket, 
csillagok nélkül maradunk.

Mert ő ilyen szépen felyezi ki ma
gát. Verseket ír, már katonakorában, 
a Don-kanyar mellől is így levelezett 
a lányokkal. 1943-ban súlyos fejlö
vést kapott, elvesztette fél szeme vi
lágát. A háború végét itthon élte 
meg, állatok, vetőmag nélkül, de a 
falu lakosságának összefogásával 
megindult az élet, a gyarapodás. 
1960-ban 25 hold földdel és három

A falu belterületén mintegy másfél 
katasztrális holdon terült el. Nagy
atád felől érkezve a Háromfa, Babó- 
csa felé vezető országút nyugati 
oldalán — az utcasort megszakítva 
— húzódott (ma Rákóczi u. 15. ház
számtól az alsó grábliki) Táncsics 
utca bejáratáig.

Amikor a törökök végképp elhagy
ták e tájat, Bodvica (akkor még Bo- 
dafalva) életben maradt lakói is 
visszajöttek volt településükre, ám 
ott csak gyommal, gazzal benőtt te
rületeket találtak.

Új letelepedési helyet kerestek. 
Feltehetően az ellenség elleni véde
kezés szempontjait is figyelembe vé
ve Atád közelségében, a később 
Grábliknak nevezett területen talál
ták meg az alkalmas helyet, ahol első 
házaikat felépítették. Hogy melyik 
földesúr jelölte meg a területet, erre 
sem hagyomány, sem írásos emlék 
nem utal.

Valószínű, hogy az e tájat birtokló 
tulajdonos adott engedélyt jobbá
gyainak az új helyen való építkezés
re. Korabeli feljegyzések szerint 
1703-tól Zankó Miklós és Boldizsár 
tulajdonosa e területnek. 1723-tól 
Jankovich István, 1767-től Jankovich 
Antalné szül. Fekete Júlianna birto
kolja a környéket.

Minthogy az újratelepülés kezdete 
a feljegyzések szerint 1713, valószí
nű, hogy a fent írt birtokosok egyike 
játszotta a főszerepet a település lét
rehozásában. A falu nevének átke
resztelésére több variációt is 
megőrzött a hagyomány, és hogy 
melyik a valós, talán sosem derül ki.

Tény viszont, hogy a korabeli fel
jegyzések a települést Bodvica né
ven említik.

Az építkezést, anyagszállítást — 
melynek fő tömegét az agyagos föld 
képezte — lehetőleg közeli területről 
kellett biztosítani, hisz ekkor igavonó 
állatok nem igen álltak rendelkezés
re, ezért az agyagot kézben vitték a 
helyszínre., Ott taposták sárrá, s 
használták fel építkezésre.

A földesurak a gyéren visszatele
pültek pótlására horvát és vend tele
peseket hívtak be, földjeik művelése 
végett. A mind nagyobb számban le
települtek számára kicsinynek bizo

Foto: Durgó Tibor

lóval lépett a tsz-be, de 1967-ben 
kizárták. Postás lett — félidővel — a 
másik fél kellett szerelmének, a föld
nek. Megmaradt kis háztáji gazdasá- 
gában dolgozott minden 
szabadidejében. Most újra kezdik fi
ával — aki gépipari technikai vég
zettségű — 10 hold földön, amelyet 
árverésen szereztek, saját gépekkel 
művelik, kukoricát termesztenek raj

nyult a grábliki terület, ezért az Atád 
felöl Háromfa, Babócsa felé vezető 
országút két oldalán adtak házépí
tésre telkeket.

A félkörben építkező Gráblik és az 
országút mentén épített mintegy km- 
es utcasor olyan nagymennyiségű 
földkitermelést vont maga után, hogy 
egy aránylag nagy mélyedés kelet
kezett. Először csak természetes lej
tők csapadékvize táplálta, majd a 
kialakult utcasorok mesterséges ár
kainak vizeit is a tóba vezették. Ezzel 
a víz egész évbeni, aránylag magas 
szinten tartását tudták biztosítani. így 
alakult ki a „Bodvica! tó”.

Vízmélysége változó, fügvénye 
volt a csapadékos időjárásnak. Sok 
eső esetén időlegesen a 60-70 cm-t 
is elérte. Aszályos nyári időszakban 
30-40 cm-re csökkent. Víztükre ősz
től tavaszig tisztább, nyári időszak
ban eléggé zavaros volt.

A tó végleges kialakulása az 1700- 
as évek közepére tehető. Az alsó- 
grábliki bejárat mellett maradt egy kis 
háromszög alakú terület, amelyen 
gyermekkoromban Sárdinec Mihály, 
Bodvicán csak Pali Miskabácsinak 
emlegetett gazda, a kis ház egyik 
szobájából boltot létesített. Ma elha
gyatottan árválkodik a porta, bizo
nyára jobb sorsára várva.

A tó kialakulásának elsősorban is 
tűzvédelmi szempontjából volt nagy 
jelentősége. A korabeli építkezések 
tetőfedő anyaga a szalma, zsupp 
vagy nád gyúlékonysága rengeteg 
tűzveszélyt rejtettek magukban. 
Ezek gyakran elő is fordultak, hol 
szándékos, hol véletlen gyulladás 
következtében. A tóból könnyűszer
rel lehetett vizet merni. Csak beálltak 
a lajtos vagy hordókkal felszerelt 
szekerek, s a gyalogos nők, nagyobb 
gyerekek percek alatt telemerték az 
edényeket. A vizeskocsi máris indul
hatott vízével a tűz oltására. A tó e 
szolgálatának jelentősége csak a 
XX. század közepe táján vesztett je
lentőségéből, amikorra Bodvicán is 
eltűntek a zsupptetős házak, istállók, 
pajták. A cserépzsindely lett a fő te
tőfedő anyag, s a tüzek előfordulása 
jelentősen csökkent.

A másik nagy jelentőségű szolgá
latot a tó téli jege jelentette. A jég 
nélkülözhetetlen hűtőanyag volt év
századokon keresztül.

A jeget jégvermekben tárolták a 
melegebb időszakokra. Nagyatád és 

ta. Feri bácsi bízik, ilyen a termé
szete.

Fiatal korában gyakran részt vett a 
falun élő ünnepségeken, lakodal
makban vőfély volt, szerepelt a szü
reti mulatságokon. (Legutóbb a 
Nagyatádon vendégeskedő olasz 
küldöttségnek is bemutatta a szüreti 
hagyományt.)

Most márő írja az alkalmi rigmuso
kat a falu fiataljainak. Terveiről nem 
beszél, 73 évesen tovább lát, ha 
visszafelé tekintget az ember.

Szívesen emlékszik a református 
iskola tanítójára, neki köszönheti, 
hogy mindent—többek között a Bib
liát — elolvasott. Mesél az ifjúság
nak, ha teheti, s szeretné, ha kissé 
jobban vigyáznának nyelvünk tiszta
ságára.

őtvöskónyi Nagyatád kertvárosa 
— mondja —, jó lenne, ha értő kezek 
munkálnák! Verset is írt édes szülő
földjéről.

A hajamat dér megeste,
Érzem, közeleg a csendes este.
Azért szeretném, ha erre a 

városrészre
Egy szebb hajnal pirkadna.
Kitüntetése alkalmából jó egész

séget, további derűs életet kívánunk.

Nagy Jenőné Gyónó Ágota

Bodvica jégvermeinek nagyrészét 
az itt keletkezett jéggel töltötték meg. 
Telente a jégvágók rajai nyüzsögtek 
a tavon, vágták, csúsztatták a jég
táblákat a rakodóhelyekre.

Kiváncsi és szórakozni vágyó gye
rekek egy-egy jégtáblán tutajozva él
vezték a tél örömeit. Ha netán vízbe 
pottyant valamelyik, a kimentettet a 
közeli házak egyikébe szállították. 
Ott szárították ruháit a sparhelt felett, 
ő maga pedig lepedőbe burkolózva 
várta ruhái száradását. Otthon a szü
lők talán meg sem tudták az ilyen kis 
baleseteket.

A jégnek nem csak az élelmi
szerek. italok hűtésében volt nagy 
szerepe, hanem a cukrászatban is. 
Nyáron fagylaltot csak az tudott 
gyártani és árusítani, akinek elegen
dő jcvje volt e célra. Szüléink, nagy
szülőink s a mi gyermekkorunkban is 
nagy öröm volt, mikor az utcán csön
getve megjelent a kétkerekű fagylal- 
toskocsi, s a jéggel jól 
körültömködött tégelyekből mérték a 
csúcsost. Lehetett-e nem rimánkod- 
ni a szülőkhöz, nagyszülőkhöz a 
szükséges fillérekért?

A jégnek nagy szerepe volt a gyó
gyászatban is. A magas lázzal járó 
betegségeknél lázcsillapításra jeges 
borogatást használtak.

Minden településnek, így Bodvicá- 
nak is kötelező volt egy közösségi 
jégvermet jéggel megtölteni. A rá
szorulók innét vihették — térítés nél
kül — a gyógyító jeget.

De még ezen kívül is volt nagy 
élményt nyújtó eseménye a bodvicai 
tó jegének. Amikor a víz már úgy 
befagyott, hogy elbírta a nehezebb 
terhelést is, a korcsolyázók, csúsz
kálok százai lepték el a tó jegét. Hét
közben is, de különösen szombat, 
vasárnap Nagyatád korcsolyázni vá
gyó polgárai sokan jöttek a bodvicai 
tóra téli sportszenvedélyük kielégíté
sére.

A tó jegét Németh Vendel bácsi 
kezelte (söpörte a havat, hizlalta a 
jeget) s szedte a kis díjat munkájáért. 
Vendel bácsi nyáron fagylaltárus 
volt, télen így kereste kenyerét. A 
gyermeksereg nagyrészt egy-egy el
használt korcsolyával, vagy csak ci
pőtalpon pedálozott, csúszkált, 
nekik nem kellett fizetni.

(Folytatás a 6. oldalon)

Kispályás labdarúgás: A polgár
mesteri hivatal és a labdarúgó szö
vetség 14 csapata részvételével 
rendezte meg a városi kispályás lab
darúgó-bajnokság tavaszi fordulóját. 
A bajnokság során a Sörhas néven 
indult csapat visszalépett, helyette a 
kollégistákból verbuválódott együt
tes folytatta a küzdelmet.

Tavaszi végeredmény:

1. Flamingó 25 pont
2. Agro Hobby 24 pont
3. 2. sz. Iskola 23 pont
4. Stars 23 pont
5. Colibri 22 pont
6. Gimnázium 18 pont
7. Hercules 14 pont
8. Ökörszem 14 pont
9. Street Ördögök 13 pont

10. Luft TC. 11 pont
11. Konzerv 11 pont
12. DRV. 4 pont
13. Csipet-csapat 2 pont
14. Kollégium 0 pont

A Flamingó, a tavalyi győztes atádi 
kispályás labdarúgócsapat részt vett 
Siófokon az új szabadidőközpontban 
rendezett kispályás csapatok me
gyei döntőjén. A 8 csapat közül — 
hasonlóan az előző évihez — újra a 
dobogó 3. helyét szerezték meg, le
győzve a 3—4. helyezést játszó bar
csiak bajnokcsapatát.

Úszásoktatás: Az előző évek ha
gyományaihoz híven a polgármesteri 
hivalal idén is megszervezte a 6—14 
éves korúak számára az úszásokta
tást. A korábbinál kevesebb számú 
jelentkező miatt csak 3 csoportot le
hetett indítani. A gyermekeket az 
évek óta rendszeresen óktató peda
gógusok (Tamás Lajos igazgató, 
Szakály Gyula és Czimmerman Béla 
testnevelő) tanították nagy szakér
telemmel az úszás tudományára. 65 
gyermek barátkozott meg a vízzel és 
sajátította el a továbbfejlődéshez 
szükséges alapelemeket.

VSE-kishírek
A labdarúgócsapat új edző irányí

tásával kezdte meg az új bajnoki 
évet. Horváth Miklós nagyatádi szár
mazású szakember irányításával jú
lius közepén elkezdődött a 
felkészülés, melynek keretében hat 
edzőmérkőzésre is sor került. Új já
tékosokkal bővült a játékoskeret, 
Horváth Zoltán és Király Ernő a Ka
posvári Rákóczi SC-től érkezett, Be- 
ke Lajos Csurgóról és Tulok Zsolt 
Taranyból igazolt át. Távozott: Kul
csár Kornél Paksra.

*

A judósok 1 hónapos szünet után 
Orsó László és Harcos Zoltán edző 
szakmai útmutatásai alapján láttak 
hozzá a munkához. Augusztus 16— 
29 között Nagybajomban edzőtábo
rozáson vettek részt a versenyzők, 
ahova az ország minden részéből 
érkeztek judósok. A táborozáson be
lül kisebb versenyeket is szerveznek 
a rendezők, jól szolgálva a későbbi 
országos versenyekre való felkészü
lést.

Figyelem!
A Sportegyesület autóbuszának 

egyik oldalát reklám céljára vállala
toknak, vállalkozóknak, magánsze
mélyeknek felajánlja térítés 
ellenében. Várják azon intézmé
nyek, vállalatok jelentkezését, ame
lyek a sporttelepen reklámtáblát 
helyeznének el.

Felhívás
A Somogy megyei Testnevelési és 

Sporthivatal sportoktatói tanfolyamot 
indít 32 sportágban, amelyre jelent
kezni lehet október 1 -ig. Jelentkezési 

lap beszerezhető a Polgármesteri 
Hivatalban, vagy a Somogy m. Test
nevelési és Sporthivatalban (Kapos
vár, Csokonai u. 3.).

Jelentkezhetnek: akik érettségi 
vagy szakmunkás-bizonyítvánnyal 
rendelkeznek, egészségileg alkal
masak, megfelelő szakmai gyakor
lattal rendelkeznek.

Részletes felvilágosítás: fenti két 
címen.

Fekete Lajosné

Sportműsor
NB. III. osztályú labdarúgó-mérkő

zése*:
1993. IX. 12. 15.30 óra Nagyatád

— Marcali
1993. IX. 26. 15.00 óra Nagyatád

— Letenye
Ironman Hosszútávú Triatlon ver

seny:
1993. szeptember 4-én. 
Helye: Városi Strand.

Strandröplabda
A polgármesteri hivatal és a városi 

strand szervezésében augusztus 7- 
én került sor a városi strandröplab
da-bajnokság megrendezésére.

Érdekes módon a versenyzők fele 
a megye távolabbi pontjairól érke
zett.

Küzdelmes játszmák után igazsá
gos eredmény született a döntőben 
is. Az első három helyezett páros 
értékes jutalmakat kapott.

Helyezettek:
1. Selmeczy Gyula — Boncz Róbert
2. Takács Gábor — Szabó Zsolt
3. Marék Anikó — Marék Gyöngyi

Úszás
A polgármesteri hivatal és a műve

lődési ház az idén is megrendezi a 
Desszert Kupa évadzáró úszóver
senyt az új strandon. A versenyre 
bármilyen korú egyén nevezhet a kü
lönböző kategóriákban. Várjuk a vi
dékieket is.

A verseny időpontja: szeptember 
12-én de. 10.00 óra.

Nevezés a helyszínen 9.00—10.00 
óráig.

Minden versenyszámot megtar
tunk, amelyben legalább négy ver
senyző rajthoz áll. Időrend a 
strandon lesz kifüggesztve.

Úszócsoport
Városunkban jogos igény merült 

fel néhány szülő és tanuló részéről 
arra, hogy jobban használják ki a 
város r,újtotta úszási lehetősége
ket. A polgármesteri hivatal ezért lét
re kíván hozni egy úszócsoportot.

Célunk, hogy a szabadidő kultúrált 
eltöltésének lehetőségeit bővítsük, 
illetve a tehetséges tanulókat az 
úszó versenysport felé irányítsuk. 
Szeretnénk a már jól úszó gyerekek 
számára edzési, fejlődési lehetősé
get biztosítani. Az edzéseket a szep- 
temberi úszóverseny után 
kezdenénk el heti 2—3 alkalommal. 
A foglalkozások tárgyi és személyi 
feltételei részben adottak.

Elsősorban általános iskolás tanu
lók jelentkezését várjuk.

Teniszbarátok figyelem!
Teniszverseny indul amatőrök ré

szére szeptember 10—12 és 17— 
19-én Barcs, Csurgó, Lábod, Marcali 
vendégjátékosainak részvételével.

Szeptember közepétől tenisztan
folyam indul kezdők és haladók ré
szére a Szakmunkásképző pályáin.

Érdeklődni és jelentkezni lehet 
szeptember 1 -tői a Polgármesteri Hi
vatal Sportirodáján, tel.: 352-666.

Czimmerman Béta
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90. ÉVFORDULÓ
A magyar polgári iskola nemzetne

velőfontosságát látta meg dr. Eötvös 
József, amikor 1868-ban valóra vál
totta ezt az álmot, amely régen ott élt 
azok szívében, akik többre vágytak, 
mint amit az elemi népiskola nyújt, de 
felsőbb iskolák elvégzésére nem volt 
módjuk. 75. évfordulóján 1943-ban 
az 510 polgári iskola 5000 tanárral 
150 000 tanulót nevelt és szerényen 
húzódott meg a magasabbfokú isko
lák mellett.

A nagyatádi polgári fiúiskola létesí
tése dr. Lővy Ferenc rabbi nevéhez 
fűződik. A község rohamos lépése
ket tett a fejlődés terén, ipara és ke
reskedelme is gyors virágzásnak 
indult a század elején. Mint a hala
dás embere, ezt örömmel látta. Az 
iparos osztály művelődése és szel
lemi szintjének emelése került előtér
be. A megoldást egy társulati alapon 
létesített polgári iskola felállításával 
vélte elérni. A Polgári Iskolai Egyesü
let jeles tagjai a szervezők: vizeki dr. 
Tallián Andor főszolgabíró, Kovács 
Gyula főjegyző, Knapp László köz
ségi bíró, Rotter Bernát nagykeres
kedő voltak. Az egykori, első 
iskolaszék tagjai: vizeki dr. Tallián 
Andor főszolgabíró, Harsányi Antal 
főjegyző, Knapp László községi bíró, 
Kun János építőmester, Rotter Ber
nát nagykereskedő, Szmodics Szi
lárd igazgató, iskolaszéki jegyző 
voltak.

A polgári fiúiskola 1903 őszén 
megnyílt az I. osztállyal, szeptember 
8-án volt az ünnepélyes megnyitó. 
Az első osztály az állami elemi iskola

Ismét Nagyatádról
Mindnyájunk örömére szolgálhat, 

hogy városunk nem csak szervező
ként, hanem résztvevőként is, újból 
egy kultúrális esemény részese le
hetett. Másodszor nyílt alkalom ar
ra, hogy a franciaországi Pontarlier 
városában megrendezett nyári 
Akadémián magyar zenészek vet
tek részt.

Az Akadémia elsődleges célja a 
karmesterképzés segítése és a 
zenekari munka gyakorlata. Nem
zetközi jellegét mutatja, hogy so
rában nem csak helyi, hanem 
külföldi karmesterek (idén 15 fő) 
és zenekari tagok foglalnak he
lyet. Magyarországról elsősorban 
vonósok részvételét kérték. A le
hetőséget, hogy éppen Nagyatád 
lehetett a magyar résztvevők 
szervezője, Bütterné Bódy Ágnes 
tanárnő, tanítványai francia nyelv
tudását elősegítendő, már koráb
ban kiépített franciaországi 
kapcsolatai és cserelátogatások 
során végzett szervezőmunkája 
jelentették.

Amikor az említett Akadémiával 
összefüggő zenei kapcsolat kér
dése vetődött fel, akkor építeni 
tudtunk többek között zeneisko
lánk nyári Vonós Zenei Táborá
nak résztvevőire és 
vonzáskörzetére. így jutott el idén 
közel 30 magyar zenész Pontarli- 
er-be, akik között többségében 
zeneművészeti szakközépiskolá
sok voltak, de utaztak velük főis
kolások és végzett tanárok is.

Nagyatádról tanárként, iskolánk 
rézfúvós tanárával vettem részt a 
zenekari munkában két volt tanít
ványommal együtt, akik jelenleg a 
pécsi zeneművészeti szakközép
iskolában tanulnak.

Jóleső érzéssel tapasztaltam, 
hogy az Akadémia repertoárján 
levő művek meglehetősen nagy 
követelményeket támasztó zene
kari szólamainak megszólaltatá
sában, az egész zenekari 

épületében nyert ideiglenes elhelye
zést. (Ma ez a 4. sz. áll. általános 
iskola.) A beiratkozott tanulók névso
ra: Dani György, Darvas Aladár, Eks- 
tein Jenő, Epstein Alfréd, Inhóf 
Géza, Horváth Imre, Kutor Andor, 
Leiner László, Pisny Valér, Plasinka 
Ferenc, Politzer Márton, Szabó Fe
renc, Takács Pál. (13 fő.) A beiratási 
díj 6 korona, a könyvtári díj 2 korona, 
értesítő 1 korona volt. A tandíj 1 évre 
100 korona volt a helyieknek, a vidé
kieknek 50 korona. A következő év
ben már állandó helyet kapott a régi 
elemi iskola épületében, amelyet a 
község e célnak megfelelően átala
kított. (Az OTP új épülete áll e he
lyen.) Az átalakítás 1000 koronába 
került, 3 tantermet, 1 tanári, 1 igaz- 
gattói szobát és hivatalsegédi lakást 
alakítottak ki. Az összes tantárgyat 
Szmodics Szilárd igazgató tanította. 
Ezek voltak: magyar, számtan, mér
tan, német, természetrajz, földrajz, 
szépírás, szabadrajz, kézimunka, 
torna. Az éneket Kutor Antal kántor
tanító tanította, a latint pedig Bodó 
Ernő joghallgató, (ö később ügyvéd 
lett, 1944-ben mártírhalált halt Aus- 
witzban.) A vallástant Reichman Izi
dor tanító és Simon Mátyás 
ferencesrendi szerzetes tanította. A 
polgári iskola II. osztályának elvég
zése után ipari szakiskolába, a IV. 
osztálytól pedig mindenféle felsőfo
kú szakiskolába jelentkezhettek a ta
nulók.

(Folytatás a következő számban)

Győré Béláné Sípos Ilona

munkában, a még tanulmányaikat 
folytató fiatalok is, kiválóan megáll- 
ták a helyüket. Ezen túl, nem csak az 
ő számukra jelentett sokat a tanul
mányaikban jól hasznosítható zene
kari gyakorlat, hanem a felnőttek, a 
tanárok számára is.

A házigazdáknak a magyarok jó 
teljesítményével kapcsolatos 
megelégedettségét mutatja a jö
vőre tervezett újabb meghívás is.

Reméljük így lesz.
Kenedi Tibornó

a zeneiskola tanára

100 éve június 15-én halt meg Bu
dapesten a XIX. sz. magyar zenéjé
nek legjelentősebb mestere. Fiai 
Gyula, Elek, László, Sándor zene
művészek voltak. (László tanítványa 
volt Bartók.) Erkel Pozsonyban vé
gezte a gimnáziumot és a zenetanu
lást. Már 10 éves korában orgonáit, 
később karmester, zeneszerző és 
zenepedagógus lett Kolozsvárott és 
Pest-Budán.

1844-ben írta meg a magyar Him
nusz zenéjét. A magyar nemzeti 
opera megteremtője. Alkotásai két 
gyökérből táplálkoztak: az olasz 
operatípus sajátosságából és a ma
gyar verbunkos zene, a népies mú- 
dal talajából. Nyolc operája és 
minden műve a magyar történelem 
hősi korszakát, az idegen elnyomók 
ellen küzdő nagy vezérek életét ele
venítik meg. Egyik legjelentősebb 
drámai, hősi operája a Hunyadi 
László. Szövegét Egressy Béni írta. 
Győzelmi kórusa a ,,Meghalt a csel
szövő..." volt, az eredeti szöveget: 
Árnyas erdőben szeretnék élni nyá
ron át... szöveggel énekelte a találé
kony magyár ifjúság.

Népszerű a LA GRANGE ária és a 
III. felvonásban a PALOTÁS is. 
Hosszú hallgatás után 1986-ban volt

Maratoni sakk verseny
Nem mindennapos verseny szervezésére vállalkozott a Művelődési Ház 

Sakk Klubja. 1993. augusztus 20-a tiszteletére,.Bagoly Kupa” néven 24 órás 
sakkversenyt rendeztek. A versenyen folyamatosan 5 perces játszmákat 
váltottak a versenyzők 24 órán keresztül.

A fizikailag és szellemileg megterhelő versenyt 17-en vállalták, és nagy 
örömünkre szolgált, hogy mindössze egy versenyző lépett vissza 20-án 
éjfélkor.

Különös rángott adott a versenynek két külföldi játékos nevezése, a későbbi 
győztes, Slobodan Adzic FIDE mester Szegedről érkezett, míg Slavkó Mimi- 
ca mesterjelölt a nagyatádi menekülttábor lakója. A fentieken kívül hét 
nagyatádi versenyző mellett Bárdudvarnok, Mesztegnyő, Kaposvár, Marcali 
és Kadarkút képviseltette magát. A versenyen minden játékos 92 játszmát 
játszott, és a végig sportszerű versenyben a következő végeredmény szüle
tett:

Kiss Attila

1. Slobodan Adzic 84.5 pont FIDE mester Szeged
2. Heinrich Ferenc 62.5 pont I. 0. Bárdudvarnok
3. Béres Kornél 60 pont I. 0. Nagyatád
4. Kiss Attila 56.5 pont II. 0. Nagyatád

Slavko Mimica 56.5 pont mesterjelölt Menekülttárbor
6. Rózsits Géza 51.5 pont l.o. Mesztegnyő

(Folytatás az 5. oldalról)
Amikor kitavaszodott, elolvadt a 

jég, hamarosan keltek a kiskacsák, 
kislibák. Alig keltek ki a tojásból, 
megkezdődött tóra szoktatásuk. 
Ilyenkor százszámra lepték el a vízi
szárnyasok a tavat. Reggeltől na
pestig ott tollászkodtak a parton, 
vagy úszkáltak a vízben. Bizonyára 
így volt ez régóta, de mint gyermek, 
én és társaim reggelenként terelget
tük kis csapatunkat a tóra.

Talán érdemes elmondani, hogy a 
kis csapatok sohasem keveredtek 
össze se vízben se szárazon. Ha 
netán mégis egy kis állat elkóvály- 
gott, az idegen csapatok tagjai addig 
csipkedték, zavarták, mígnem ráta
lált övéire. Ilyenkor nagy hápogás, 
gágogás jelezte örömüket, hogy 
megkerült a kis tévelygő.

Mielőtt este lett volna, haza kellett 
hajtani a csapatot, azok viszont nem 
nagyon akaróztak kijönni a vízből. 
Sokszor ,,lili”-káztunk, mire ki mél- 
tóztattak totyogni, de az is előfordult, 
hogy be kellett gázolni értük, mert 
nem akarták elhagyni a vizet.

Nyáron fogatos szekerek fordultak 
egyet-egyet a tó iszapos vizében a 
fatalpú kerekeket áztatni. Nyári me
legben száradt a fa, s könnyen meg- 
lazultak a singek. Ez ellen 
védekeztek áztatással. Tóban áztat
ták a kiszáradt vizeshordókat, mi
előtt azokat kihelyezték a kút, meg a 
gabonáskazlak közelében. (Hatósá
gi előírás rendelkezett, hogy ezeken 
a helyeken vízzel telt hordóknak kell 
készenlétben állni.) 

a Bánk bán c. operájának bemutató
ja, amelynek szövegét Katona Jó
zsef drámája nyomán Egressy Béni 
írta. Az I. felvonásból Petur bán 
bassz-bariton áriája a Keserű bordal 
(Ha férfi lelkedet... Vörösmarthytól) 
ismert. A II. felvonásban Bánk bán 
tenoráriája, a leghíresebb magyar 
operaária a „HAZÁM, HAZÁM” kez
detű hangzott fel. További művei 
népszínmű-kísérőzenék, kórusmű
vek.

1837-től a Nemzeti Színház első 
karnagya, majd igazgatója. 1853- 
ban a Filharmóniai Társaság alapító
ja. 1875-ben a Ferenc József-rend 
lovagkeresztjével tüntették ki, 1889- 
ben a III. osztályú Vaskorona rend 
tulajdonosa lett.

Szobrát Stróbl Alajos készítette el, 
amely még a zeneszerző életében 
felkerült az Operaház homlokzatára. 
Emlékére 1952-ben Erkel-d íjat alapí
tottak.

A budapesti XII. kerületi Diana út 7. 
sz. alatti villában húnyt el, amelyen 
az elhelyezett emléktábla Varga Im
re szobrászművész alkotása.

Nagyatádon ERKEL FERENC
RŐL 1989-től utca van elnevezve.

Győré Béláné Sípos Ilona

Valószínű vadkacsák közreműkö
désével a halak is elszaporodtak. 
Nyáron, mikor sekélyebb volt a víz, 
élelmes emberek kosárral, télen a 
jég meglékelésével halásztak.

Az 1930-as években a község ve
zetősége bérbe adta a tavat Ország 
György nagyatádi polgárnak, aki ha

lat, rákot telepített, majd később ezt 
kihalászva szállította Pestre. Erre az 
időre már én is jól emlékszem. A tó 
nyugati oldalán, tölgyfák árnyékában 
állt egy deszkából épült halászbódé 
éjszakai pihenőként, meg takar
mány, szerszámok tárolására. A par
ti bokrokhoz erősítve ringott egy 
csónak. Mi fiatalok gyakran kértünk 
engedélyt, hogy egy kicsit csónakáz
hassunk. A jó ember sosem tagadta 
meg kérésünket. Sok szép órát töl
töttünk holdvilágos estéken a víz tük
rén himbálózva, vízitündérekről 
álmodozva.

De szép ifjúkori emlékek! Valószí
nű, az író-költőt is a tó varázsa ra
gadta meg, amikor így énekelte meg 
a tavat:

Bodvicai tóban van egy béka. 
Az is az én szívem szomorítja. 
Hun ki ugrik, hun meg be, 
meg, meg vissza.

E megzenésített sorok sokáig ked
ves dala volt az itt élőknek.

Aztán ahogy múltak az évek, évti
zedek, a szél az esővíz hordalékával 
töltögette a tavat. Vize mindjobban 
elposványosodott, száraz nyarakon 
ki is száradt.

A negyvenes évtized végefelé már 
voltak olyan évek, amikor többet volt 
száraz a tó mint vízzel borított. Ilyen
kor bevetették csalamádéval, az 
apaállatok számára, aztán vagy si
került betakarítani vagy sem. Előfor
dult, hogy a megnőtt takarmányt a 
vízből hordták le.

A mindjobban elposványosodó víz 
viszont jó melegágya lett a fertőző 
betegségeknek. Szakemberek hiva
talosan nem nyilvánították ki, csak 
mi, itt lakók tételeztük fel, hogy a tó 
terjeszti a tüdővészt. Tény, hogy a tó 
környékén lakók körében szinte 
egyetlen ház nem volt, ahonnét a 
szörnyű betegség ne ragadott volna 
el egy-két tizen-huszon évest a 
negyvenes évtizedben. 1941-ben 
Bodvicát Nagyatádhoz csatolták.

A II. világháború után legtöbbször 
már csak tócsákban volt víz a tó mé
lyebb részein, nyáron meg teljesen 
kiszáradt. A tó helyét sásos, dudvás 
értéktelen terület jelölte, amely a kör
nyezetet is csúfította. Szégyene lett 
az itt lakóknak, de Nagyatádnak is.

Az 1960-as években már mint ta
nácstag résztvettem Nagyatád közé- 
letében. Egy tanácsülésen 
felvetettem a tó feltöltését.

A városiasodó Nagyatádon sok 
bontásból származó rom, törmelék

FÖLDÜGYEK

Árverési 
hirdetmény

A Somogy megyei Kárrendezé
si Hivatal Nagyatád Városban az

árverést kitűzi.

Az árverés helye: Nagyatád, 
Baross G. u. 5. II. e. nagyterem.

Az árverés ideje: 1993. szep
tember 10., 10.00 óra

Részletes felvilágosítást Pintér 
Rezső irodavezető-helyettes ad 
a Polgármesteri Hivatalban. (Ba
ross G. u. 9.)

keletkezett, kívánatos lenne a tóme
derben töltésként felhasználni. Több 
tanácstag, köztük Rutner Andor volt 
bodvicai tanító és Hamvas János el
nök is támogatói voltak a gondolat
nak. Határozat született a tó 
feltöltésére. A tanács megbízásából 
a költségvetési üzem irányítása és 
gondozása mellett két év alatt a terü
let feltöltése megtörtént.

Több, ezidőben elbontott ház, köz
tük szülőházunk régi tömésfalai, sár
falai visszakerülteka tóba töltésnek. 
Feltöltés után a területet vízelvezető 
árokkal vették körül, a levezető med
ret mélyítették, s ezzel végéig meg
szűnt a bodvicai tó létezni.

Pár évig gaz, dudva termett, ké
sőbb mindjobban elfüvesedett. A 
környékbeliek már kaszálgatták nyu- 
laik etetésére. A hetvenes években 
a helyi népfrontbizottság kezdemé
nyezésére facsemetékkel ültették be 
a területet. E csemeték nagy része 
azonban nem viselte el a kő, beton, 
téglatörmelékes talajt, elszáradtak. 
A pár csemete, amely megbirkózott 
a mostoha körülményekkel, gyöke
ret vertek, köztük néhány fenyő is. 
Ezeket később tékozló kezek kará
csonyfának levágták. így csak két fa 
maradt meg, emlékeztetve a kezde
ményezők nemes tetteire.

1971-ben Nagyatád város lett, ettől 
fogva mint bodvicai városrész szere
peltünk Nagyatád történelmében, 
ám falusi jellege megmaradt.

A nyolcvanas évek elején a Városi 
Tanács a volt tó területét csereingat
lan fejében átadta a Nagyatád és 
Vidéke ÁFÉSZ-nak, hogy ott keres
kedelmi egységeket létesítsen. Több 
éves várakozás után 1988-ban kez
dődött el az építkezés. A területre 
még mintegy 30 cm-es termőföld ré
teget hordtak, hogy füvesíteni lehes
sen, ezt követően kezdődött el a 
tényleges építkezés.

1989 őszén az ünnepélyes avatá
son korszerű bolt, italbolt átadásá
nak voltunk tanúi. Az ünnepi 
megnyitón került szóba az is, hogy 
megközelítően éppen 100 évvel eze
lőtt nyílt Bodvicán az első magánjel
legű szatócsbolt.

íme a bodvicai tó története. Koráb
ban hosszú időn keresztül építésre 
földjével, majd vízével szolgálta Bod- 
vica lakosságát, most a tó helyén 
kereskedelmi egységeivel ugyan
csak a köz javát szolgálja.

Méltán érdemli meg a terület, hogy 
e kis krónikában emlékezzünk és írá
som révén a történet fennmaradjon 
az utókor számára.

Horváth Ferenc
Bodvica
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Foto: Durgo Tibor

Aprity Lajos:

Üzen az ősz
Dúsabban jön s korábban 
az erdöszélek éke: 
fagyallomb bíborában 
iszalag szőkesége

III. évfolyam 1993. szeptember Szerkeszti: Durgó Tibor, Dr. Horváth Ferenc, Hubay Sándor es Nagybocskai Tamás

II. Fuji Kupa Solar Triatlon Ironman (vasember) 
Nagyatád

Ebben az évben negyedik alka
lommal adott otthont városunk a 
Hosszútávú Triatlon Országos Baj
nokság küzde meinek. A versenyre 
minden előzetes várakozást fölül
múlva rekordnevezés érkezett, a saj
tó ezekben a napokban csak úgy 
emlegette a várost, mint a hazai tri
atlon fővárosát.

A szeptemberi rajtnál 107 egyéni 
induló sorakozott fel, hogy legyőzze 
a 3800 m úszásból, 180 km kerék
pározásból és 42 km futásból álló 
nem mindennapi próbát. Az indulók 
között négy nagyatádi résztvevő is 
volt, valamennyien sikeresen célba 
értek.

A részleteket örvendetesen sokan 
látták. Visszatekintésünknek nem is 
a részletek felidézése a célja. Két 
gondolat azonban kikívánkozik e so

Durgó Tibor fotói

Februárban Strommer Erzsébet 
tanárnő felhívást tett közzé: lehető
ség van rá, hogy Angliában nyári 
nyelviskolában tanuljunk. Alig vár
tam, hogy a tanórák végére érjünk, s 
elmodjam ezt a lehetőséget otthon.

Július 26-án Strommer tanárnő tá
jékoztatót tartott arról, hogy Canter- 
burg-be kerül a csoport. Pár szóval 
ecsetelte az utazás körülményeit.

Július 30-án indultunk negyvenen 
Nagyatádról és a környékről. Auszt
ria, Németország átutazása után Lu- 
xemburgba érkeztünk.
Csoportképünket Luxemburg főte
rén idegenvezetőnK, Barbara készí
tette. Brüsszelbe este érkeztünk: 
éjszakai fényeit csodáltuk meg. A 
kompunk Oqstende-ből indult. Négy 
órás utazás után pillantottuk meg 
Anglia partjait, a Fehérsziklákat. Par
tot érve első utunk kötelezően a Be
vándorlási Hivatalba vezetett, ahol 

rok írójából, aki a versenyt kívülről és 
belülről is átélte.

Az egyik Paczulák András teljesít
ménye: a sportember — aki baleset 
miatt egyik lábát elvesztette — fél 
lábbal birkózott meg a magukat 
egészségesnek tituláló emberek 
számára is borzalmasan keménynek 
tűnő feladattal... András így kívánt 
üzenni mozgássérült társainak — 
semmi sem lehetetlen!

A másik pedig az a sportemberi 
gesztus, ahogy Voloscsuk András 
a senior bajnok lemondott a részé
re felajánlott több tízezer forint ér
tékű ajándékról, csak azért, mert 
úgy érezte, hogy az a versenyen 
súlyosan megsérült Bolvári Tibort 
illeti meg. (Bolvári a kerékpár 120 
km-nél toronymagasan vezetve a 
seniorok versenyében bukott és 
sérült meg.)

A Solar Triatlon Clubban jelenleg 
50 — főként gyerekekből álló csa
pat — végez rendszeres edzés
munkát, de remélem, hogy 
nemcsak ők, még hetekkel a ver
seny után is felidézik a verseny 
emlékezetes pillanatait, s közülük 
sokan szeretnének olyanok lenni, 
mint a Bajnok, mindig mosolygós 
Varga Jozsó bácsi, vagy az újdon
sült nagyatádi Ironman, a mindig 
csendes és szerény Nézi bácsi... 
Rájuk is gondolunk, amikor a '94- 
es Országos Bajnokság megrede- 
zéséért újra beadjuk 
pályázatunkat.

Ifj. Dr. Herr Gyula

tömött sorban álltunk, mi a .beván
dorlók”. Amiért sorba álltunk/pár 
szót váltani a hivatalnokkal arról, mi
ért jöttünk Angliába. A következő fur
csaság a jobb oldali vezetés. 
Hamarosan Canterburg-be érkez
tünk. Az iskola parkolójában már vár
tak a fogadócsaládok. (Már akit.) 
Például engem otthon fogadtak. Ta
xit küldtek értem. Az úgynevezett an
golos .hidegvér" kellemessé vált. A 
nyári nyelviskolába csoportosítottak 
bennünket, angolnyelv-tudásunk 
szerint. Többnemzetiségű csoportok 
voltak, pl. spanyol, olasz, magyar, 
kuwaiti, belga.

A város .díszei” a pánkok voltak, 
életükből több jelenetet is láthattunk. 
El'átogattunk a csodálatos környe
zetben fekvő Leeds kastélyba. Az 
utolsó tanítási napon kellemes meg
lepetésben volt részünk, nekünk, 
szülinaposoknak. Egy vízilovas tor

A motoros klubról

tát kaptunk, amit 40-en fogyasztot
tunk el. A hat Angliában töltött nap 
során berepülős városénzést tartot
tunk Londonban. (Azaz minden ne
vezetességet megnéztünk kívülről.) 
Ezen a módszeren szívesen módo
sítottunk volna, ha II. Erzsébet otthon 
tartózkodik. Ezért nem mentünk be a 
Buckingham-palotába.

Hamar eltelt az idő. Haza Francia
országnál jöttünk át. Párizsban a 
Notre Dam-ot, a Diadalívet, a Con- 
corde-teret, a Cham-Elyséest cso
dálhattuk meg.

Itt szeretnénk köszönetét mondani 
magam és társaim nevében mind
azoknak a tanárainknak, a szülők
nek, akik e felejthetetlen utazást 
lehetővé tették.

Bálint Bernadett
az Ady Endre Gimnázium

2. b. oszt, tanulója

Egy jó motorra felszállva ura vagy 
közeinek és távolnak. Vízpart és 
hegyvidék, rövid vagy hosszú utak, 
az egész ország vagy kontinens a 
Tiéd, ha van motorkerékpárod. Ülj 
nyeregbe, indítsd a motort és útra fel!

A fenti gondolatok talán programját 
vagy célját is megfogalmazzák moto
rosklubunknak, amelynek összetétele 
még nem teljes. Jelenleg a 30-as kor
osztálytól vannak, hiányoznak a tinik, 
pedig szeretnénk, ha velünk tartaná
nak. Alapszabályunk szerint lehetősé
get igyekszünk teremteni 
szórakozásra, sportolásra és kultúrális 
rendezvényeken való részvételre.

Célunk: a motorozás kedvelőinek 
önkéntes alapon szervezetünkbe való 
szervezése. Szeretnénk, ha egy ösz- 
szetartó csoport kovácsolódna össze, 
amelyben mindenki megtalálná a ma
ga kedvére való motorozási formákat. 
(Pld. cross, túra és veterán formáció
kat.)

(Folytatás a 3. oldalon)

Ismét 
ELKEZDŐDÖTT 

egy új tanév
Véget ért a nyár, a kánikula, és — 

jelezve, hogy a szabadidős tevékeny
séget, a nagyobb lekötöttséget, ottho
nülést is igénylő elfoglaltság veszi 
kezdetét — az időjárás is hűvösebbre 
fordult. A lezárult szünidő is alkalmat 
adhat számvetésre, hogy mennyire 
tudtak élni iskoláink és így diákjaink 
azokkal a lehetőségekkel, amelyeket 
önnkormányzatunk ’92 óta teremt nem 
kis erőfeszítéssel. Elsődleges felada
tunk azonban az előretekintés. Minden 
tanévkezdés más. Ha ez általában 
igaz, az idei évkezdésre még inkább, 
a minden évben felsoroltakon túl is 
különleges. A csaknem kétharmados 
többséggel elfogadott közoktatási tör
vény már nem lehet vita tárgya, türelmi 
idővel ugyan, de végrehajtásra vár. Az 
1993/94-es tanévben az oktatási rend 
még nem változik: a 190 tanítási nap 
egyelőre még él, az óraszámok és 
csoportlétszámok is a régiek, s a ki
egészítő oktatási szolgáltatásokért 
esedékes díjat, vagy a megváltozó té
rítési díjakat szintén csak 1994-től kell 
fizetni.

Foto: Huszár Tibor

k most elkezdődött tanév mint átme
neti év is komoly terhet, felelős
ségteljes munkát ró az 
iskolavezetőkre, pedagógusokra. Az 
új iskolaszerkezetre való átállás, az 
alapvető erkölcsi ismeretek elsajátítá
sának bevezetése, az iskolaszék isko- 
lánkénti megválasztása is 
megnövekedett feladatként jelentke
zik. Fel kell mérni, hogy a 9., 10. osz
tályok indítására mekkora az igény. 
(1993-ban minden 8. osztályt végzett 
nagyatádi tanuló tovább tudott lépni 
felsőbb iskolába.) A hat osztályos gim
názium beindításának is ez az előké
születi éve.

Úgy érzem — a törvény megfogal
mazásaiból, jellegéből is kitűnik —, az 
oktató, nevelői munka új szakaszba 
léphet, még inkább megteremtődtek a 
feltételei, hogy a „foglalkozás" HIVA- 
TÁS-sá váljék. Kérjük pedagógusain
kat, éljenek a lehetőséggel, hogy a 
változásnak csak nyertesei lehesse
nek.

Feladat tehát bőven van. Nagyatád 
Város Képviselö-testülete, a Polgár
mesteri Hivatal a most indult új tanév
ben is kiemelten igyekszik az oktatási 
intézmények működési feltételeit biz
tosítani, az új törvény életbelépése mi
atti többletmunka elvégzéséhez 
minden segítséget megadni. Isten ad
jon erőt, egészséget az új tanévben 
pedagógusainknak, diákjainknak 
egyaránt!

Nagybocskai Tamás 
bizottság elnöke
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Durgo Tibor foto/

Magánházként a századforduló tá
ján épülhetett. Hasonlóan a koráb
ban már bemutatott volt elemi 
iskolához, párkánymagassága és 
díszes homlokzata miatt meghatáro
zó épülete a városközpontnak, a 
Széchenyi térnek. A déli térfalban 
helyezkedik el, zártsorúan, az utca
fronti építési vonalon. Tetőidoma ut
cával párhuzamos nyeregtető.

Építészeti stílusa kora eklekti
kus. Megtalálhatók rajta több törté
nelmi stílus elemei. Díszes 
homlokzatán harmonikus egysé
get képeznek enyhe rizalítjai (kiug
rásai), párkányai, álló ablaksorai. 
A földszinti nyílászárókat (a fa
szerkezetű kapuzatot is) boltíves 
lezárású, vakolatból készített, kvá- 
deres utánzat hangsúlyozza. A két 
szintet osztópárkány választja el 
egymástól. Emeleti homlokzata 
tengelyszimmetrikus. A nyílászá
rók keretezettek, felettük három-

Polgári Iskolai igazgató, a Somogy 
megyei Igaion született. Tanári diplo
mát szerzett, pedagógus volt, búvá
ra, kutatója a gyermeki szívnek és 
léleknek, amelynek mélyén annyi 
drága kincs rejtőzik.

1903. augusztus 20-án Nagy-Atád 
közönségének meghívására a pol
gári fiú és lány iskola szervezésére 
vállalkozott Szmodics Szilárd. Első
ként ismertté tette hivatalból és pri
vát úton is az új iskolatípust. Kedvelt 
intézetéért lelkesen dolgozott. Azon
ban nemcsak az iskoláért tevékeny- 
kedett, hanem Nagyatád 
fejlődéséért is. Sokszor kellett 
ugyanazt a munkát elölről kezdenie 
az iskola ügyeinek érdekében. Más 
ember sokszor elvesztette volna 
kedvét, de 6 nem csüggedt, dolgo
zott tovább. Munkásságát kollégái 
és közvetlen környezete tudta kellő
képpen méltányolni, mert alkalmuk 
volt az ő működési körébe betekinte
ni. Többször igazán legyőzhetetlen 
akadályokat kellett leküzdenie. Kitar
tó munkásságáért meg is kapta ille
tékes helyen az elismerést. „Egész 
működési ideje alatt, úgy a modern 
tanítás, valamint a tanügyi admi
nisztráció terén kiváló szakképzett
ségének, nagyfokú
szervezőképességének számos je
lét adta, a község kulturális intézmé
nyeinek fejlesztése körül hasznos 
tevékenységet fejtett ki, mintegy 
közügy iránt fogékony, humánus ér
zést visszatükröző közhasznú mű
ködésével a közönség tiszteletét és 
becsülését méltón kiérdemelte."

Az I. világháború további tervei tel
jesítését megakadályozta, 1914. no
vember 14-én vonult be Pécsre, 
ahonnan a déli, majd az északi harc
térre vezényelték.

Idézetek leveléből:
„Irgalmatlan magas hegyek tete

jén, ágyúdörgés és puskaropogás 
között táborozunk, állandóan fegy
verben. Lakásunk a föld alatt.

Sok-sok nélkülözés és fáradalom 
után szinte csodálkozom, hogy még 
élek. Nagyon kellemetlen az időjá
rás. Horváth K. csurgói tanár tegnap 
elesett. Egyébként megvagyok. 
Rosszul, de élek. Erősen megviselt 
az élet. S hol van még a vége?”

1916 elején áthelyezték Kassára, 
majd április elején hazajött pár na-

„Ne veszítsünk el semmit se a múltból"

100 év építészete
A Radovits-ház

LJÍDEK
1Í I EZr

Hargita megyei építészek városunkban

szögű és íves timpanonszerű 
szemöldökpárkány található. Külön 
ki kell emelni a két szélső páros ab
lakot. A kettős ablaknyílást közös 
építészeti keret fogja közre, széle
ken és középen oszlop és oszlopfő 
utánzatok. A főpárkány szintén dísz
es. Ezzel azonban a homlokzatot 
még nem fejezték be. Felette díszítő
elemként, a földszinti két szélső riza- 
lit zárásaként, áttört utánzatú attikát 
(mellvédszerű falat) építettek. Felte
hetően a homlokzat magasítása és 
nem a tető elfedése céljából alkal
mazták.

Szmodics Szilárd
(1877—1916)

pos szabadságra Nagyatádra. Mint
ha csak valami középkori asztroló
gus felállította volna horoszkópját, 
olyan fatalizmussal ragaszkodott ah
hoz a gondolathoz, hogy ha ő még 
egyszer a harctérre megy — többé 
onnan vissza nem jön, s ez így is lett. 
A kassai katonai hatóságtól érkezett 
hivatalos levél 1916. július 17-ei kel
tezéssel megerősítette, hogy 39 éve
sen hősi halált halt a harctéren.

Két levélről van még tudomásunk, 
amelyeket Kovács Gyula főjegyző
nek írt, és egyúttal végrendeletét és 
nemeslelkű alapítványát tartalmaz
ták.

„Házamon 6000 korona teher van, 
egyéb adósságom nincs. Pénzem 
takarékba helyezésével Kárpáti kol
légát bíztam meg. öcsémnek légy 
segítségére (Szmodics Kázmér, 
mérnök, Kolozsvár, Rákóczi út 10.), 
s a ház értékesítése után a rajta levő 
teher kiegyenlítésével, még megma
radt pénzecskémből 1000 koronát 
alapítványra fordítsatok a nagyatádi 
polgári fiúiskola részére, hogy ennek 
évi kamata a legszebb eredménnyel 
rendelkező tanulónak adassék.

Értékes része még az épületnek a 
kapualj. Lefedését négy keresztbol
tozattal oldották meg, amely sarka
in pillérszerűen megvastagított 
falakra támaszkodik. Az emeleti 
szint megközelítése lépcsőházból és 
zárt függőfolyosóról történik.

Az épület felújítására — a teljesség 
igénye nélkül — több alkalommal is 
sor került. (Sajnos meglátszik az ál
lagán.) A város egyik legszebb épü
lete ismételten felújításra szorul, erre 
azonban az önkormányzat pénzügyi 
helyzete ma nem ad lehetőséget.

Bacsa Gyula

Durgó Tibor fotói
Ezzel az intézkedéssel szeretnék 

hozzáfűződni ahhoz az intézmény
hez, amelyet szívvel, lélekkel igye
keztem stabillá tenni. Lehet, hogy 
utódom szerencsésebb lesz, de bi
zonyára kevesebb akadállyal kell 
majd megküzdenie, amelyeket rész
ben a fékeveszetten dúló világhábo
rú fog lerombolni.

Tartsatok meg jó emlékezetetek
ben, az ég áldjon meg benneteket: 
Szilárd.”

A nagyatádi polgári iskola épüle
tén gyászlobogót lenget a szél. 
Iskolánk árva — igazgatója, 
Szmodics Szilárd nincs többé. 
Kedves Barátunk! Te elköltöztél, 
csak emléked él közöttünk, de mi 
is megtérünk majd hozzád, mindig 
kevesebben leszünk, akik reád 
emlékezünk, de az iskola, amely
nek 13 évvel ezelőtt állottál böl
csőjénél, amelyért oly sokat 
küzdöttél, ez a te. volt kedves in
tézeted” él, s ez nevedet, emléke
det megőrzi örökre.

Nekrológ: Kárpáti Emó igh.
Győré Béláné Sípos Ilona

A Somogy megye Főépítészi Iroda vendégeiként itt tartózkodó Hargita megyei 
épitészküldöttség első vidéki útján Nagyatádra látogatott

A városházán Varga Vince polgármester tájékoztatta az urbanistákat városunk 
életéről, majd hosszú séta keretében ismerkedtek meg a várossal

Olvassa a Nagyatád Önkormányzati 
Híradót, az ónkormányzat ingyenes havi
lapját. Kérje hírlapkézbesítójétől; a 4750 
példány minden családhoz eljuthat.

• • •

Festékes szőnyegek címmel nyílt ki
lenc somogyi kiállító — köztük a nagya
tádi Merész Emese — munkáiból kiállítás 
a művelődési házban, amelyet Bakay Er
zsébet iparművész, ny. főiskolai tanár 
nyitott meg és ajánlott jó szívvel az oda
látogató közönség figyelmébe

• * *
Szeptember 19-én gazdag program

mal ünnepelte a város a nagyatádi búcsú 
napját A város tere, a Széchenyi tér, s 
immáron a fóruma méltó keretéül szol 
gált

A kolostor épülete adott otthont Durgó 
Tibor A templomfestő című fotókiállításá
nak. Sikeres volt a képzőművészek és 
népművészek vására, miközben a Bu 
zsáki Népi Együttes folklórműsora, a bu
dapesti GÉNIUSZ rockegyüttes koncertje 
szórakoztatta az érdeklődőket

A művelődési házban a nagyatádi kert
barátkor terménybemutatóját láthatták, s 
ugyan ide a Kerékhegyi Szőlősgazdák 
Hegyközségi Egyesületének szőlő- és 
borkóstolójára invitáltak Kisgé|oek, nö
vényvédőszerek, bútorok kiállítása volt 
még megtekinthető.

• • •

Iskolások és óvodások részére, a vá
rosban és környékén, megkezdte a gyér 
mekszínház-bérletek árusítását a 
művelődési ház

• • •

A Rinya-Dombomenti Vízgazdálko
dási és Talajvédelmi Társulat — az ön
kormányzat megrendelésére — 
felújította a tűzoltóság mögötti árkot A jó 
minőségben elvégzett munka eredmé
nyeként a Széchenyi tér — Zrínyi köz — 
Hunyadi utca által határolt területről ren
dezett mederben folyhat a csapadék és a 
taljavíz a Rinyába.

Értesítjük a leendő és volt kedves 
vásárlóinkat, hogy a ■

Kínai Áruk Üzlete
és a !

Napsugár Nektár !
üdítőinek forgalmazása

a Dohánybeváltó raktárépületéből (

átköltözött I
a Dózsa Gy. u. 31. sz alá

(a volt ÉSZKV épületrészébe), a

Szeretettel várjuk vásárlóinkat. /

Mercato Kereskedelmi Ügynökség 1

Figyelem!
Értesítjük a lakosságot, hogy a 

Pannon Volán Rt.
1993. október 4 étől, új járatot indít 

minden nap Szigetvárról Nagyatádon 
keresztül Hévízre és vissza

Bővebbet az autóbusz-állomáson

Fenyők a szárazság áldozatai
A sokéves, csapadékhiányos eszten

dőt követő idei kíméletlen száraz nyár 
már nem kímélte a szárazságot amúgy is 
nehezen tűrő lucfenyőt Vágásérett egye- 
dek is áldozatul estek A Széchenyi téri 
védett parkban kilenc, az ugyancsak ter
mészetvédelmi területen a Dohánybevál
tó fái közül 24(!) lucfenyő száradt ki, 
40—50 %-a az ottani fenyőállománynak 
És a folyamat még nem állt meg, mert bár 
a hónap elején kiadós eső áztatta a föl
deket, a kritikus időben károsítok — gom
bák, rovarok — támadták meg még egy 
részüket

B. A.

Kicserélték a kórház megnyitásától 
üzemelő, mára elhasználódott kazánházi 
gázégőket, amit kiegészítettek a zala
egerszegi kivitelezők egy ún. alternatív 
üzemű gáz- és olajtüzelésű égővel is. 8 
millió 575 ezer forintba került.

Az önkormányzat által 
lebontásra szánt 

Széchenyi tér 19—20. számú 
épületek helyén, a térrel 

határos részén kétszintes, 
vegyes rendeltetésű 

(kereskedő, szolgáltató, 
vendéglátó, iroda) épületet 
tervez építtetni, amelyhez 

vállalkozókat keres
» Pályázni a Polgármesteri 
« Hivatal Városgazdálkodási,
« Fejlesztési és Üzemeltetési
“ Irodájára benyújtott pályázattal 
« lehet, amelynek határideje:

« 1993. október 15-e.

« A beruházás részletes
~ feltételeiről további információt 
X a Polgármesteri Hivatal
• Városgazdálkodási, Fejlesztési 
" és Üzemeltetési Irodája ad.

w 
w 
•V.

W
w
A*

Köszöntjük Nagyatád

ifjú polgárait!
Kopácsi József Bálint,

Geck Tamás, 
Tóth Ramóna, Tóth Klaudia, 

Somogyi Attila, Somogyi Zsolt,
Bútor Balázs,

Vastag Ferenc József, 
Benke Bence József, 

Horváth Brigitta, Csatos Péter, 
Ágoston Krisztina, 
Nagy Dávid Attila,

Svégel Fanni
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SZELJEG YZETEKEG Y JUBILEUM KAPCSÁN

Tizenöt éves a zenei oktatás
Kispályás labdarúgásAz 1968-as esztendő fordulópon

tot jelentett a magyar zeneoktatás
ban. Ekkor létesültek országszerte 
az egy-egy anyaiskolához tartozó fi
ók-zeneiskolák, illetve kihelyezett ta
gozatok, amelyek a tanulóifjúság 
számára a zenei, hangszeres kép
zésben való részvétel lehetőségét a 
korábbiak sokszorosára tágították.

Úgy gondolom, nem kizárólag a 
zenésztársadalom — akiket elhiva
tottságuk mellett egy egyedülállóan 
széleskörű zenei kuítúra megterem
tésén fáradozó Bartók és Kodály ne
ve is kötelez —, hanem közös 
értékeinket megbecsülő, minden 
múvészetszeretö ember szempont
jából is óriási jelentőségűnek kell tar- 
tanunk ezt a tényt, mindenkor 
szemelött tartva azt az alapvető, de 
sokszor elfelejtett igazságot, hogy 
csak akkor tudunk és értünk valamit 
igazán, ha azt a gyakorlatban is ké
pesek vagyunk megvalósítani.

Ezért állítja előtérbe a zeneoktatás 
a hangszeres gyakorlatot, kinek-ki- 
nek saját lehetőségeihez mérten a 
zene bizonyos fokú öntevékeny mű
velését.

Mindaz a tapasztalat és elvi háttér, 
amelynek nyomán a zeneoktatás ma 
meglévő struktúrája kialakult, kulcs
fontosságú szerepet szánt a nevelés 
egészén belül a zenei nevelésnek, 
mint az emberformálás, a lelki és 
érzelmi kultúra fejlesztése egyik leg

A nagyatádi Bárdos Lajos Általános 
Iskola ének-zene tagozatos kórusa — 
74 fővel — az elmúlt évben három 
alkalommal vendégszerepelt Olasz
országban.

Az előző két hangverseny — Velen- 
ce-Mestre, San Vito — történetét la
punk már ismertette. Most Dr. Vargáné 
Zag Ágotától és Pauker Zoltántól ér
deklődöm a fesztiválról.

Hogyan sikerült eljutni Bibloné- 
ba, e nagyszabású tengerparti 
fesztiválra?
Tavasszal testvérvárosunkban, San 

Vitoban énekeltünk nagy sikerrel, ahol 
Mario Angeli úr — a PORTOGRUARI 
RÁDIÓ főszerkesztője — felfigyelt 
ránk. San Vito város lelkes vezetősé
ge és a szerkesztő úr segítségével 
jutottunk el erre a hangversenykörútra.

Ezek a külföldi utak nem jelente
nek nagy anyagi megterhelést a 
szülőknek?
A költségek csökkentése érdekében 

meghívóink és mi itthon támogatókat 
kerestünk. Olaszországban közel 30 
szponzor segítette és biztosította ellá
tásunkat. Volt köztük bankképviselö, 
tapéta- és szőnyegkereskedő, étte
rem-, pizzéria-vezetők, fagylaltos, op
tikus, sportcentrum-tulajdonos és még 
sokan mások. Itthon kórusunk támo
gatói voltak a Bárdos Lajos Társaság, 
a Prológ Alapítvány és nem utolsósor
ban az ATÁD-SPED, valamint az 
énekkar Cantemus Alapítványa.

Hogyan készültek erre az egyhe
tes koncertprogramra?

A motoros klubról

(Folytatás az 1. oldalról)
Klubunk vezetőinek szándékában 

áll a motorozást kedvelő tizenévesek 
szervezetünkbe tömörítése is, amely 
hasznos lenne a személynek és 
hasznos a társadalomnak egyaránt.

Az előbbinek azért is, mert a motor 
szeretető és a vele való foglalkozás 
az idő hasznos eltöltését és akarva 
akaratlanul, egy bizonyos technikai 
tudás megszerzését is jelentheti. 
Társadalmi hasznossága abban is 

hatékonyabb eszközének. Különö
sen indokolt ez az elképzelés, ha 
meggondoljuk, hogy a zene az, ame
lyik a legközvetlenebb módon szól 
hozzánk és mozgatja meg érzelme
inket, s talán éppen ezért — életünk 
szinte minden mozzanatában jelen 
van.

Nagyatádon 1968. szeptemberé
ben indult meg az oktató-nevelő 
munka az állami zeneoktatás szer
vezeti keretei között, mint a kaposvá
ri zeneiskola fiók-zeneiskolája. 
Iskolánk 1973-ban lett önálló intéz
mény. így e két dátum alapján, kettős 
jubileumra emlékezünk a tanév ele
jén: az állami zeneoktatás 25, és az 
iskola önállóvá válásának 20. évfor
dulójára.

Nagyatád különösebb zenei ha
gyományokkal nem rendelkezett, 
legalábbis abban az értelemben, 
amilyen hagyományokat egy na
gyobb város tudott volna felmutat
ni. Tudunk róla, hogy korábban 
létezett néhány, zeneszeretőkből 
álló műkedvelő együttes, és ese
tenként magánórák keretében ze
neoktatás is folyt.Később, a 
zenetanulás iránti igények növeke
désével, ezek kielégítésére az ak
kori Művelődési Ház zeneoktatói 
munkacsoportot szervezett és mű
ködtetett. E munkacsoport növen
dékeit és tanárait átvéve kezdte 
meg munkáját a zeneiskola.

Foto: Huszár Tibor

Iskolánk énekkarának volt diákjai kö
zül jónéhány értékes, jó hangút visz- 
szahívtunk a kórusba, mivel 
szeptember elején a mostani 5. osz
tály számára a repertoár teljesen is
meretlen volt még. Ezúton szeretnénk 
megköszönni az Ady Endre Gimnázi
umnak és Kereskedelmi Szakkközép- 
iskolának, valamint a pécsi Nagy Lajos 
Gimnáziumnak, a csurgói Csokonai 
Vitéz Mihály Gimnáziumnak, hogy le
hetőséget adott a diákoknak a szerep
lésre.

Erre a koncertsorozatra magyar és 
olasz zeneszerzők műveit vittük, köz- 

állhat, hogy a technikával való fogla
latoskodás elvonná a fiatalok figyel
mét a káros szenvedélyektől.

Nagyon remélem, hogy a fiatalokat 
segítő szülők megértik ennek hasz
nosságát és támogatják kezdemé
nyezésünket.

Annak meg különösen örlülünk, 
hogy városunk vezetői is azonosul
nak céljainkkal. Optimista hittel hi
szem, hogy egy jó, összetartó 
csoport kovácsolódik össze, és a kö
zös, önkéntes munka öröme minden 
klubtagunkra hatni fog.

Varga János
Művelődési Ház 
Motoros Klubja

A kezdeti évek legfőbb problémáját 
természetesen az oktatás megszer
vezése és az ehhez szükséges fel
tételek megteremtése jelentették. A 
legtöbb gondot mégis az okozta, 
hogy több mint tíz évig munkánkat a 
zeneoktatás céljára részben, időn
ként pedig teljesen alkalmatlan he
lyen voltunk kénytelenek végezni. 
Megfelelő elhelyezésünk rendezése 
sokáig vajúdott annak ellenére, hogy 
a város vezetése részéről megnyil
vánuló segítőkészség sohasem hi
ányzott. Gyakoriak voltak a 
szükségemgoldások, és vele együtt 
a költözködések.

Akkor került pont az előbbi állapot 
végére, amikor 1982-ben az átalakí
tott, volt Városi Tanács épületét, mint 
végleges otthonunkat vehettük bir
tokba. Iskolánk szempontjából ez 
nagyon lényeges fordulópontot je
lentett, amelyek közül ki kell emelni 
azt, hogy a korábbi években megér
lelődött és egyre sürgetőbb megva
lósítást igénylő szakmai, pedagógiai 
elképzeléseink valóraváltásának 
reális lehetőségét teremtette meg.

Kétségtelen, hogy ezután kezdő
dött el az iskola legdinamikusabb fej
lődését mutató, a legtöbb eredményt 
és elismerést hozó korszaka.
(Folytatás a következő lapszámban)

Kenedi Tibor 
igazgató

tűk iskolánk névadójának, Bárdos 
Lajosnak több művét.

Hogyan szervezték meg a ven
déglátók kórusunk programját?
Számunkra is meglepő volt az a ha

talmas propagandamunka, amivel a 
szervezők előkészítették a koncerte
ket. A helyi rádiók naponta tudósították 
a fellépéseket. Az újságok már előre 
beharangozták szerepléseinket. Való
ságos plakáttenger árasztotta el tur
nénk helyszíneit. Házigazdáink 
rendszeresen gondoskodtak progra
mokról. A délelőtti próbák után a dél
után nagy része azzal telt, hogy 
felkerestük támogatóinkat, és egy 
olasz dallal megköszöntük segítségü
ket.

Hol szerepeltek a hangwerseny- 
körút alkalmával?
Hajnali indulás, egésznapos fárasz

tó utazás után késő délután Bibionéba 
érkeztünk. Már aznap este 9 órakor a 
30 km-re fekvő kisvárosban — Latis- 
sanában énekeltünk a helyi színház
ban. Ezután minden este 9 és 9.30 órai 
kezdettel Bibione környéki városok ka- 
tedrálisaiban—telt ház előtt szerepel
tünk. Egy-egy koncert látogatottsága 
500—700 fő volt. A hálás és zenesze
rető olasz közönség hosszantartó 
tapssal köszönte meg másfél órás mű
sorunkat. Szerepeltünk San Michele, 
San Giorgio, Portogruaro, Bibione és 
Caorle városokban.

Koncertjeinket megtisztelték a helyi 
polgármesterek és önkormányzati 
képviselők, akik a műsor végén szívé
lyes szavakkal, emlékplakettekkel és 
gyönyörű virágcsokrokkal köszönték 
meg szereplésünket.

Bennünket, a kórusvezetőket, min
denütt nagy tisztelettel fogadtak — hi
vatalukban — a város vezetői.

Nem fáradtak el nagyon a gyere
kek?
Minden éjjel 2—3 órakor kerültek 

ágyba, mert a hosszú szereplés után 
vacsorán és fogadásokon vettek részt. 
Ennek ellenére kórosunk tagjai ragyo
góan helytálltak estéröl-estére.

Nem vált-e monotonná ez a min
dennapos szereplés?

(Folytatás a következő lapszámban)

H.S.

A Polgármesteri Hivatal és a labdarúgó 
szövetség folytatja a városi Kispályás 
Labdarúgó Bajnokságot Az őszi forduló 
augusztus 30 án megkezdődött 15 csa
pat részvételével A viszonylag korai kez
dés ellenére az ősz folyamán gondot fog 
jelentem a korai sötétedés a mérkőzések 
nagy száma miatt

A jelenlegi egycsoportos bajnokság
ban egy egy szezonban 105 mérkőzés 
kerül lejátszásra Ezen kívül gondot okoz 
a mezőny első és második fele közti nagy 
különbség is, mely kedvét szegheti a 
résztvevőknek Ezeknek a problémáknak 
a kiküszöbölése miatt a jövőben ilyen lét
számú jelentkezés esetén A és B csopor
tos bajnokságot rendezünk, feljutásos 
rendszerben Egyúttal közöljük a helyes
bített tavaszi végeredményt is, az érintett 
csapatok szíves elnézését kérjük

Augusztus 20-án a városi strandon kis
pályás labdarúgó kupatalálkozó volt, 
amelyet a Polgármesten Hivatal és a Vá
rosi Strand szervezett. Jó hangulatú mér
kőzésen alakult ki a végeredmény

1. Flamingó 25 pont
2 Agrohobby 24 pont
3 2 sz Iskola 23 pont
4 Stars 23 pont
5 Colibri 22 pont
6 Gimnázium 18 pont
7. Ökörszem 14 pont
8 Hercules 14 pont
9 Konzerv 11 pont

10 Street 11 pont
11 Luft 10 pont
12. Henessy 9 pont
13 DRV 4 pont
14 Csipet csapat 2 pont
15 Kollégium 0 pont

1. Pizzéna
2. 2 sz Iskola
3 Corvin

Sportműsor

Október 10. vasárnap 14 00 óra
Nagyatád — K Honvéd

Úszás

A Polgármesten Hivatal a Művelődési 
Ház és a Városi Strand szeptember 12 én 
úszóversenyt rendezett Desszert Kupa 
néven, ahol a város és a lábodi iskola 
tanulói szerepeltek A név nem volt vélet
len, hiszen a dobogós helyezettek vala
mennyien értékes csokoládét kaptak A 
verseny kezdetére szépszámú jelentkező 
jött össze Remélhetőleg nem csak a cső 
kóládé illata, hanem az egészséges ver
senyszellem vonzotta a tanulókat Annak 
ellenére, hogy a versenyt nem csak az 
általános iskolásoknak, hanem a közép 
iskolásoknak is kiírtuk, alig volt közülük 
egy-kettő mutatóba Úgy látszik, ók már 
öregszenek és elfeledték már azt a mon
dást; hogy a mozgás = élet'

A fiatalabb korosztály jó hangulatban, 
sportszerűen és nagy erőbedobással ver
senyzett Közülük a legfiatalabb Czim- 
merman Áron még a 7 életévét sem 
töltöttébe A jó hangulatban jelentős sze
repet játszott a verőfényes időjárás is Az 
elmúlt didergős napok után ránk is fért 
egy kis jó idő Ezen a szezonzáró délelőt- 
tön nem csak a győztesek nyertek, ha 
nem minden résztvevő, hiszen a 
tudásukat, tapasztalataikatgyarapították 
Kívánunk nekik jó egészséget a további 
sportos életformához

A versenyt ajándékokkal támogatta az 
Atád Áruház és a Kaposker Kossuth utcai 
boltja Köszönjük a gyerekek nevében

Helyezettek:
1—3. o. fiú 50 m mell:

1. Szíjártó Bálint
2 Büttner Tamás
3 Czimmerman Áron

50 m gyors:
1 Büttner Tamás
2 Szíjártó Bálint
3 Papp Márk

lány 50 m mell:
1 Illés Mónika
2 Kolics Veronika
3 Beleznai Judit

4—5—6. o. lány 50 m mell:
1. Kovács Marietta
2. Perger Judit
3 Beleznai Katalin 

Weisenberger Nóra
50 m pillangó:

1. Lendvai Eszter
2 Perger Judit
3 Kovács Marietta

50 m gyors:
1 Lendvai Eszter
2 Illés Mónika
3 Kovács Marietta

fiú 50 m gyors és mell:
1 Horváth Tamás
2 Futó Ferenc
3 Lendvai Kamill

50 m hát:
1. Futó Ferenc
2. Horváth Tamás
3 Lendvai Kamill

50 m pillangó:
1 Futó Ferenc
2 Horváth Tamás
3. Kovács Antal

7—8—I. o. fiú 50 m gyors:
1 Szász Mihály
2 Baksa József
3 Töreki Tamás

50 m mell:
1 Szász András
2 Töreki Tamás
3 Janota Zoltán

50 m hát:
1. Szász Mihály
2 Novotny Tamás
3. Kocsis Péter

lány 50 m mell:
1. Sípos Melinda
2 Büttner Orsolya
3 Cuba Eszter

3-x bO-fu^/egyesválto:
1. Töreki, Szász, Janota
2 Futó, Lendvai, Horváth
3 Kocsis, Beleznai, Lendvai

Judo
Augusztus 28 án Miskolcon rendezték 

meg a női felnőtt országos bajnokságot 
A Nagyatádi VSE Kiváló Sportolója Do
monkos Bernadett országos felnőtt? oaj 
nPfeki tíPfiét szerzett a súlycsoportjában 
Ez nagyon szép eredmény, különösen 
azért, mert még ifi korosztályú Ezek után 
mintegy .mellékesen” szeptember 12-én 
megnyerte a saját korosztályának rende 
zett tatabányai ifi rangsorversenyt. Jog 
gal lehetünk rá büszkék, további sok 
sikert kívánunk a munkájához Edzője 
Harcos Zoltán

Szeptember 11-én Tatán bonyolítottak 
le egy nemzetközi judóversenyt, ahol a 
következő eredmények születtek:

Balogh Mónika a legeredményesebb 
versenyzőnek járó különdijat is megkap 
ta

Czimmerman Béta

Balogh Mónika
Kálmán Ottó

32 kg
36 kg

I.
II.

Szabó Roland 34 kg II.
Búváry Ottó 32 kg III.
Del-Fabró Zsolt 32 kg V.
Szalai Ferenc 32 kg VII
Németh Gábor 30 kg V.
Hrankai Richárd 38 kg V
Ander Tamás 49 kg V.

Fuji Kupa Solar Tritlon
Végeredmény

Férfiak-
1. Varga József

(Miskolc, Tábori Sport) 9 14 17
2. Krajnyák Gy.

(Egn TC) 9:28 32
3 Kocsár László

(Oxigén Jovid) 9 29 49

Nők:
1 Perczel Zsófia

(R+R Konstruct) 10 08:03

Nemzetközi Duatlon Verseny Bécs
Gyermek korcsoport 150 induló

1 helyezett Balazsin Tamás Solar Tri- 
alon Club.

Az osztrák televízió is közvetítette a 
versenyt, ahol az atádi sportoló is a fő
szereplők között volt.
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Tájékoztató a képviselő-testület
1993. augusztus havi üléséről

Interpelláció a nem kedvezményezett gyógyfürdő-utalványok ügyében • Kormánygarancia a szennyvízvezeték-há
lózat építésére • Központi támogatás a kórház gép-, műszerparkjának fejlesztésére és rekonstrukciójára • Pályá

zat a vágóhíd, a húsbolt és a dögkút üzemeltetésére
A testület a júliusi ülésszünetet követően 18 

napirendettárgyalt.

A polgármester beszámolt a két testületi 
ülés közön végzen munkáról, amelynek 

keretében tájékoztana a képviselőket a városi 
érdekegyeztető eljárásról, amely a közalkalma
zottak és a köztisztviselők központi forrásból 
történő béremelésevárosi elosztása érdekében 
lezajlott. Az egyeztető/véleményező eljárás so
rán a Városgazdálkodási Intézmény közalkal
mazottai és a Polgármesteri Hivatal 
köztisztviselői bérfelosztása kérdésében volt vi
ta A képviselő-testület a központi bérfejlesztés 
elosztása érdekében ten polgármesten intéz
kedésről szóló tájékoztatót tudomásul vette az
zal. hogy szükségesnek tartotta a VG. 
Intézmény, a Polgármesten Hivatal közötti to
vábbi egyeztetéseket.

A polgármester bejelentése alapján a képvi
selő-testület tudomásul vette, hogy Hoffmanné 
dr. Németh Ildikó jegyző, a korábbi vb. titkári 
beosztása megszűnése miatt neki járó 6 havi 
járandóságáról — 273 312 Ft-rói a Nagyatádi 
Diákokért Alapítvány javára lemondott. Ezt kö
vetően testületi tagok interpellációira és kérdé 
seire került sor.

Az interpellációk során a testület egy korábbi 
határozatát, amelyben beszámolási időpontot 
és előkészítést határozott meg, kiegészítette. 
Ez arra vonatkozott, hogy a művésztelep tevé
kenységéről szóló beszámoló előkészítése so
rán nem csak az oktatási, hanem a kultúrális és 
sportbizottság is tárgyalja előzetesen az anya 
got

Kérdés hangzott el a simongáti-henészi gáz
vezeték építésének előkészítése és várható be
fejezésének időtartamára

A kérdésre adott válasz alapján a tervek 
várható elkészítésének időpontja: szeptem
ber 15.

A képviselők javasolták, hogy a már termál
vízzel üzemelő úszodaoktóber 1-ig tartson nyit
va.

Az interpelláció beterjesztése révén tárgyal
ták az Alkotmány utcai óvoda kérdéséi. Az in-

90
(Folytatás az előző lapszámból}

1904—1905-ben létesült a polgán le 
ányiskola 14 tanulóval. Az összes tantár
gyat Novacsek Matild tanította A tanulók 
névsora Bencze Erzsébet, Berger Teréz, 
Dunajcsik Erzsébet, Dani Teréz. Gundi 
Ilona, Gerdelics Ágnes, Hausner Erzsé
bet, Lőwy Teréz, Lemberger Róza, Modo- 
rits Irma, Parraghv Margit Vébwr Janka

AZ KHezmény az 1906- 1907-es ta 
névben már, mint államilag segélyezett 

Kávé, szesz, sör, dohány, HTO

A JÖVEDÉKI TÖRVÉNYRŐL
Az utóbbi hetekben egyre gyakrabban találkozhatott az olvasó a július 

1-én hatályba lépett jövedéki szabályozás fogalmával. Sokan feltették a 
kérdést, tulajdonképpen mit takar ez a korábban alig ismert kifejezés. 
Tapasztalataink szerint a kereskedők is nagyon nehezen — és késve — 
.emésztették" meg, hogy ebből adódóan újabb feladatokkal és korlátozá
sokkal kell számolniuk.

A törvény értelmében szeptember 1-ig kellett engedélyt kérniük azok
nak, akik jövedéki termékeket — többek között dohánygyártmányt, 
szeszt, szeszesitalt, sört, kőolajterméket és kávét — forgalmaznak. A 
rendelkezés egyik legszembetűnőbb jeleként megszűnt a fenti árucikkek 
un. utcai (piaci) árusítása. (A kiskereskedők ezeket augusztus 1 -töl csak 
üzlethelyiségben forgalmazhatják.)

A jogalkotó másik szándéka az volt, hogy áttekinthetőbbé tegye a 
jövedéki termékek forgalmazásának rendszerét. (Egyes becslések sze
rint a feketekereskedelem ebben a körben mintegy 10 milliárd forint 
adókiesést okozott a népgazdaság számára.) Az új törvény behatárolja 
és jelentősen korlátozza azokat az üzlettípúsokat, amelyek az érintett 
cikkeket továbbra is árusíthatják.

Nagyatádon 90 körül van azoknak a száma akik a jövedéki termékkör
ben érintettek. Eddig 85 kérelem érkezett a polgármesteri hivatalhoz, 
sajnos többségében nem voltak felszerelve az előírt okmányokkal. Az 
ilyen kérelmek elbírálására csak a hiánypótlás után kerülhet sor.

Fontos tudnivaló, hogy azok a kereskedők, akik ezután kívánnak jöve
déki termékeket árusítani, e tevékenységüket kizárólag a jövedéki enge
dély birtokában kezdhetik meg. A beérkezett kérelmek feldolgozását 
hivatalunk — a polgármesteri hivatal — rövidesen megkezdi és az 
engedélyeket folyamatosan eljuttatja a kiskereskedőknek.

A jövedéki ellenőrzést elsőfokú hatósági jogkörben az a vámhivatal 
végzi, 'amelynek területén a jövedéki tevékenységet folytatják. Ennek 
tapasztalatairól a későbbiekben tájékoztatjuk a közvéleményt.

tézmények felülvizsgálatával foglalkozó testü
leti ülésen a létszámot nem énntő kérdésekben 
nem született döntés Az interpelláló képviselő 
kifogásolta, hogy ebben az illetékes a döntés
hez ismételten nem tett javaslatot e kérdésben.

Felvetődött az ülésen a gyógyfürdő-utalvá
nyok kedvezményének kérdése is.

Az interpellációk alapján a testület a Zrínyi 
utcai strand nyitvatartási idejét szeptember 30- 
ig meghosszabbította Felhívta a kórház gazda
sági vezetőjét, hogy a nem kedvezményezett 
gyógyfürdő-utalványok ügyében folytasson 
vizsgálatot.

Ezután a képviselők az önkormányzat I. 
félévi gazdálkodása tapasztalatait tekin

tették át. A vita során megállapították, hogy az 
intézmények támogatása magasabb volt a ter
vezettnél . Ennek oka. az intézményi folyamatos 
működés biztosítása volt. A beszámoló során 
elemezték a vágóhíd, a szemétszállítási díjbe
vétel alakulását, valamint a hitelfelvétel és költ- 
ségvetési hiány kérdését. Felvetődött 
ismételten az intézmények közötti pénzellátás 
szint különbözősége is.

A képviselő testület az I. félévi gazdálkodás
ról szóló beszámolói elfogadta.

A testület az Ady Endre Gimnázium és 
Egészségügyi Szakközépiskola részére szak
ember lakásgondja megoldása miatt, megüre
sedett önkormányzati bérlakásra (Korányi 
Sándor u. 4. III. emelet 2. ajtószám alatti lakás), 
egyszeres bérlőkijelölési jogot biztosított 
190 ezer Ft térítésért.

A képviselők a gazdálkodással, az önkor
mányzat pénzügyi helyzetével összefüggően a 
város ez évi költségvetési rendelete módosítá
sával foglalkoztak. A beteqesztett módosítás 
mártartalmazzaacéltámogatással megvalósu
ló beruházások forrás és kiadás oldalát, és 
átvezette az intézmények átvilágításával kap
csolatosan elrendelt módosításokat A beter
jesztett módosítás foglalkozott a felújítási 
feladatokkal is. Döntött az intézmény igényei
nek kérdésében is. (A testületi ülést követően a

községi polgári fiúiskola működött. 1928- 
ban az iskolát államosították Ez évben az 
iskolában működő tanárok száma 6. ta
nulóinak száma átlagosan 120 volt Az 
intézmény növendékeinek 25 év alatti il
letőség szerint való megoszlása %-ban 
kifejezve:

47 8 % nagyatádi
45 4 % somogy megyei

5 3 % máé megyebeli
1.5 % külföldi

f

Birkás József |
g 

kormány közétette az elfogadott céltámogatási 
pályázatokat.) Ennek alapján ha a saját pénz
ügyi forrásokat az önkormányzatbiztosítam tud
ja, folytatódhat a városban a szennyvízhálózat 
építése azokon a területeken, ahol vezeték nem 
volt kiépítve.

Kedvezően bírálták el a kórház gép-mű
szer fejlesztésére és rekonstrukciójára 

benyújtott önkormányzati pályázatokat is. Az 
elfogadott cél támogatások önkormányzati hoz
zájárulás mértékét is tervezve a város költség
vetési hiánya várhatóan 82 millió Ft akkor, ha a 
beruházások a tervezettnek megfelelően foly
nak. Költségvetési hiány abban az esetben is 
várható, ha a beruházások nem a tervezettnek 
megfelelő ütemben valósulnak meg, mértéke 
azonban a fenti mértéktől alacsonyabb lesz, 
várhatóan 40 millió Ft körül alakulhat. A beter
jesztett rendelet-tervezetet — módosításokkal 
— a képviselő-testület elfogadta.

A gazdasági kérdések körében a képviselők 
megvitatták a kórház rendelőintézet gazdasági 
felülvizsgálatáról készített előterjesztést. Az 
előterjesztést a képviselők elfogadták. A vita 
során elhangzott javaslatokat figyelembe véve 
a testület utasította a kórház hármas vezetését, 
az orvos, az ápolási és a gazdasági igatgatót, 
hogy a lakosság ellátását biztosító, koordinált 
és gazdaságos működtetést elősegítő kórházi 
szakmai struktúrát dolgozzanak ki, és azt ter
jesszék a november havi testületi ülésre Az 
anyagot előzetesen a Népjóléti és Társada
lompolitikai Bizottság véleményezi.

A képviselő-testület ezt követően meg
alkotta a szociális igazgatás és szociális 

ellátások helyi szabályairól szóló rendeletet. A 
rendelet az ónkormányzati Híradó augusztusi 
számában megjelent.

Foglalkozott a polgármesteri hivatal gazda
sági átvilágításával is. Azelőterjesztéstelfogad- 
ta, s ezzel egyidőben engedélyezte helyi adó 
beszedési munkák végzésére a hivatal létszá
mának 1 fővel történő emelését. A városi piac- 
vásárcsarnok üzemeltetője kezdeményezte.

A IV osztályt végzettek pályaválasztá
sa %-ban

53.8 % tovább tanult
38 4 % kereső pályára lépett

6.8 % otthon maradt
0.5 % katonai szolgálatot teljesített 
0 5 % ismeretien foglalkozású volt

A tehetséges, szorgalmas diákok tá
mogatást élveztek Évente 8—10 tanuló 
tandíjmentességet kapott, vagy fél tandí
jat fizetett A Tallián Andor jutaíomdíj ala
pítvány kamatai címén 100 koronát e 
célra fordított az intézmény vezetősége 
A segélyező könyvtár 160 kötetéből 47— 
50 tanulót részesített könyvsegélyben

Idők folyamán gyarapodott a két könyv
tár és a szertárak állománya, így 1938- 
ban ezen összeg 972 pengőt tett ki A 
tanítással kapcsolatos helyi és környék
beli kirándulások a szülőföld és hazasze
retetre neveltek A színházlátogatás is 
gondosan megtervezett volt. Az iskola 
ifjúsági egyesületei: az Arany János ön
képzőkör, a 155. sz. N A P. cserkész
csapat, a Mudin Imre sportkör, az Ifjúsági 
Vöröskereszt jól működtek. A mezőgaz
dasági ismeretek gyakorlati úton való el
sajátítását az iskola 2 kát, hold nagyságú 
jól felszerelt gyakorlóterülete szolgálta 
(Ady Endre Gimnázium helyén)

Területi megoszlás:
7193 m2 gyümölcs

431 m2 faiskola
431 m2 szőlő

1724 m2 konyhakert

A tanulók elsajátították a vetést, palán
tanevelést, a karózást, az oltást, a perme
tezést Az 1943 évi termés a következő 
volt 400 kg burgonya, 447 kg tengen, 75 
kg sárgarépa, 40 kg paradicsom... A gyü
mölcstermés: 345 kg alma, 158 kg ba
rack. 50 kg szilva, stb , és 22 q széna

A gyakorlati életre való nevelést szol
gálták a tanulók szabadon választott házi 
munkái is.

Fizikában mérőónt, jelzőmérőt, rugós
mérleget, detektoros rádiót, vegytanban: 
tintát, szappant, naramcsb-, olya- és kő- 
ményolajat készítettek Szépek voltak a 
tanulók növény-, rovar-, toll-, termés és 
ásványgyújteményei is.

Sikeres, jó iskola volt, mert falai kozott, 
a kiváló tanárok nevelve oktatták az ifjú
ságot Sok-sok neves, értékes ember ke
rült ki ezen intézményből az életbe, nevük 
felsorolása lehetelen

Emlékezzünk mi is, a kései utódok el
ismeréssel, az egy kon Alma Materre

Győré Béláné Sípos Ilona 

hogy a piac 1993 évi bérleti dijának emeléséből 
származó hátralékot a képviselő-testület en
gedje el A képviselő-testűlet a kérelmet eluta
sította. a hátralék megfizetésétől nem tekintett 
el.

Önkormányzati vagyonhasznosítási kérdé 
seket tárgyalva a képviselő-testület hozzájá
rult ahhoz, hogy a DI-ZIL Szállító és Szerelő 
Munkaközösség az iparterületen 3206 m2 te 
rületú ingatlant 801 500 Ft-os vételárért, rész
letfizetéssel megvásárolhassa A 
részletfizetést konkrét feltételek kikötésével 
engedélyezte

Döntött a testület a Honvéd utcában 
lévő

két önkormányzati lakótelek vevőkijelölése ér
dekében. Az értékesítésre nyilvánosan meghir
detett telek vevője: Mester László és felesége, 
valamint Jáger László és felesége lett A telek 
négyzetméterenként: eladási ára 320 Ft.

Megtárgyalták a képviselők a vágóhíd, hús
bolt és dögkút üzemeltetésére kiírt pályázatot. 
Elviekben egyetértettek azzal, hogy a vágóhíd, 
húsbolt és dögkút tartós bérleti üzemeltetés 
formájában működjön tovább. A bérlő személye 
nyilvános pályázati kiírás és eljátrás eredmé
nyeként dőljön el.

Az elkészített pályázati kiírást azonban több 
ponton nem tartották alkalmasnak, ezért átdol
gozását rendelték el, s ezután kerülhet sor a 
pályázati hirdetmény közzétételére

BAROSS GÁBOR
(1848—1892)

A képviselő-testület felkérésére előző 
lapszámainkban bemutattuk folyama
tosan azokat a régi nagyatádi szemé
lyiségeket és életútjukat, akik az új 
közterületi elnevezésekben szerepel
tek. A város polgárai széles körének 
megmaradt érdeklődésére és kérésére 
további utca-névadók életrajzának be
mutatására vállakozhattunk nagysze
rű és fáradhatatlan munkatársaink, 
Győré Béláné Sípos Ilona és Nagy Je
nőné Gyánó Ágota segtségével így 
mutathattuk be Korányi Sándort és Er
kel Ferencet. És ekészütt az év visz- 
szaievő hónapjainak programja is. 
Terveink szerint azé lapszámban nap
világot látó Baross Gábort bemutató 
írást a HHd sétány, a Gyár utca, majd a 
Mező utca elnevezésének története 
követi.

A szerkesztők

Évekkel ezelőtt hangzott el a kíván
ság:

— Az Április 4. utca legyen újra Ba
ross Gábor utca!

A változtatást több tényező is indo
kolta. A híres „vasminiszter’’ érdemei 
soha nem évülnek el, míg a nevezetes 
dátum valódiságát a történelem a mai 
napig sem tisztázta, nem bizonyított, 
hogy hazánk területén 1945 április 12- 
én, vagy 13-án ért véget a háború. 
Tankönyveink a felszabadulás napjá
nak tartják április negyedikét, míg az 
orosz történetírás, mint Magyarország 
teljes megszállásáról emlékezik meg. 
Baross Gáborról sokkal megbízhatóbb 
adataink vannak.

A Trencsén megyei, kisnemesi szár
mazású szegény diák—szorgalmával, 
tehetségével, lelkiismeretességével 
emelkedett az állam vezetői közé. Jogi 
diplomával előbb megyei hivatalnok 
volt, de ott sem a kényelmes típus. 
Szűkebb pátriájában nagy ambícióval 
dalárdát alapított, szervezte a rászorult 
diákok étkeztetését, lapot alapított, te
kintettel a nemzetiségi lakosságra — a 
magyar mellett szlovák és német nyel
vű cikkeket is közölt.

Népszerűsége 1875-ben képviselői 
mandátumhoz juttatta, hamarosan 
mint bizottsági tag —hasznos javasla
tokat dolgozott ki a közoktatásról, köz- 
igazgatásról, vámkérdésekről, 
közlekedési ügyekről

Tisza Kálmán miniszterelnök felfi
gyelt a tehetséges fiatalemberre, 1882- 
ben nyugat-európai tanulmányútra 
küldték. 1883-ban közlekedési államtit
kárrá nevezték ki, 1886-tól már ugyan
ott miniszter, majd 1889-től az ipán és

FÖLDÜGYEK
Árverési 

hirdetmény
A Somogy megyei Kárrendezési Hiva

tal Nagyatád Város Ötvoskónyi városré
szében árverésre kijelölt termőföldekre az 
árverést kitűzi

Az árverés ideje 1993 október hó 4-én 
10 órától

Az árverés helye Ötvoskónyi Kultúr- 
ház

Az árveréssel kapcsolatos részletes fel
világosítást Pintér Rezső irodavezető-he
lyettes ad a Polgármesteri Hivatalban 
(Baross Gábor u 9 )

A képviselő-testület foglalkozott az 1993. au
gusztus 1 -én hatályba lépett ÁFA-kulcsokérvé
nyesítésével az árakban és díjakban A testület 
a városgazdálkodási intézmény előterjesztésé
ben szereplő árakat tudomásul vette, de kikö
tötte. hogy a lakossági konténeres és 
UNIPORM-< s (kukás) szemétszállítási díjban 
az új ÁFA-kulcs érvényesítésétől tekintsen el. E 
képviselő-testülen döntés azt jelenti, hogy a 
megemelkedett ÁFA-t a város költségvetése 
viseli, így a lakossági szemétszállítási díj nem 
emelkedik.

A képviselő-testület ezt követően létre
hozott egy ideiglenes bizottságot a vízmű 

üzemeltetésére kiírt koncessziós pályázat elbí
rálásának előkészítésére. (A pályázatok be 
nyújtási határideje lejárt, a pályázatok 
bontására 1993. szeptember 22-én került sor) 
Az elbírálásra várhatóan az októberi testületi 
ülésen kerül sor.

A testület személyi és egyedi szociálpolitikai 
ügyet tárgyalva, zárt ülésen folytatta munkáját.

Hoffmanné dr Németh Ildikó

kereskedelemügyi minisztériumot is 
ő vezeti.

A korszak egyik legkiemelkedőbb 
gazdaságpolitikusa: nevéhez fűződik a 
vasúti rendszer diadalmas fejlődéséé: 
a 2234 kilométer hosszúságú vasúti 
hálózat a század végére elérte a tizen
egyezret. 1891-ben — nagy meglepe
tést keltve — államosította a 
magántársaságokat, bevezette a zó
natarifát (amely átlagosan olcsóbbá tet
te a hosszabb utazást), amelyre még a 
tengerentúl is felfigyeltek. Kiépítette a 
csatlakozó vonalakat, a kereskedelem
nek kedvezményeket biztosított — 
megnövelve ezzel a személy- és teher
forgalmat. Mindezt úgy, hogy a vasút 
bevételei magasan meghaladták az ál
lamosítás és építkezés költségeit.

A vasút mellett a hajózás és a közúti 
forgalom fejlesztését is fontosnak tar
totta. Szabályozta a Vaskaput, Fiume 
kikötőjét (amelyet ma is „Barossnak 
hívnak!) gőzhajók, áruszállítás és rak
tározás céljára kiépítette. Az áruforga
lom az ő idejében tízszeresére 
növekedett! Magyarország ezzel kaput 
nyitott a világtengerekre. Megalapította 
a Postatakarékpénztárát, egyesítette a 
postát és atávirdát. Fejlesztette az ipán 
szakoktatást.

Hazánk ipari forradalmának nagy út
törője hozzájárult ahhoz, hogy főváro
sunk ma Közép-Európa legnépesebb 
települése. Munkáját fegyelmezetten, 
pontosan végezte, és ugyanezt beosz
tottjaitól is megkövetelte.

A reforr ikor nagy terveit valósította 
meg. Halála után a hálás utókor — 
pártérdekektől függetlenül — szobrot 
állított emlékére, amelynek avatása 
1898-ban történt a budapesti Keleti 
Pályaudvar előtti téren.

Nevét az országban számos utca vi
seli. Most már városunk főútja is újra:

Baross Gábor utca.

Nagy Jenőné Gyánó Ágota

teteti* azwtoazM:
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III. évfolyam 1993. október Szerkeszti: Durgó Tibor, Dr. Horváth Ferenc, Hubay Sándor és Nagybocskai Tamás Díjtalan

Környezetünkért, egészségünkért, 
jövőnkért!

Nagyatádi búcsú ’93 
képekben

Oltárkép Táncjáték

A Buzsáki Népi Együttes fergeteges tánca

Műsorszünetben Durgó Tibor foto!

Szeptember 19-e immáron a 
nagyatádi búcsú napja. A kolostor 
épületében láthattuk templomfes- 
tő"fotokiállítást. Délutánra megnyílt a 
kézművesek és a népművészek vá
sára. A Buzsáki Népi Együttes folk
lórműsora. valamint a GÉNIUSZ 
rockegyüttes műsora tette hangula
tossá a Széchenyi téri programot. A 

Művelődési Házban terménybemu
tató, szőlő- és borkóstoló, mezőgaz
dasági és kerti kisgépbemutató, 
bútor- és vegyszerkiállítás színesítet
te a búcsú-napi ünnepséget. Este 
Jobb ez így nekem" Kovács Kati 
nagysikerű koncertjének tapsolha
tott lelkes közönsége.

(-y,-r)

A természetes környezetre a legna
gyobb, sokszor pusztító hatást maga 
az ember gyakorolja. Sok keserves 
tapasztalatot kellett megélni, mire a 
természet és annak károsodása a fi
gyelem előterébe került. A rohanó, el
gépesített világunkban romboljuk a 
mikró és makró környezetünket. A ter
mészet károsodása visszahat az em
berre is.

A települések problémáiból kiemelek 
néhány meghatározó elemet. Ilyenek 
a levegő, a felszíni és felszín alatti vizek 
és a hulladékok környezetvédelmi fel
adatai. Vidékünk levegőjét nagyobb 
ipari eredetű szennyezők nem rontják. 
Kisszámú széntüzelésű kazán még 
működik a város központjában. Sok 
fás zöldterületünk ellenére még előfor
dul, hogy a kellemetlen szagú légpár
na megüli a város egyes részeit.

Felszíni vízfolyásaink vízminősége 
jó. Bárcsak ugyanezt mondhatnánk el 
a felszín alatti talajvizeinkről is. Lakóte
rületeink csatornázottsága csekély. Az 
első vízadó réteg, amelyből az ásott 
kutak vize összegyűlik, igen elszeny- . 
nyeződött. Károkat okoztak a házi ké
szítésű ülepítők, szikkasztók. Bűnnek 
kell nevezni azt az üldözendő maga
tartást, amely a régi kútba vezette a 
háztartás szennyvízét és beszennyez
te a talajvizet.

Elkészült, és jó hatásfokkal dolgozik 
a város szennyvíztisztító telepe. Kapa
citásának bővítésével befogadhatja az 
egész város szennyvízét. Kellemes 
gondja a hivatalnak a szennyvízcsatro- 
na-hálózat megépítése az egész város 
területén. 113 millió forintos állami tá
mogatást nyert el városunk az 1994- 
95-ös évekre. Komoly erőpróba ez, de

Képviselő-testületi 
vélemény a börtönről
Nagyatád Város Képviselő-testüle- 

te az október 19-ei ülésen az ötv. 2. 
§ (3) bekezdésében biztosított jogá
val élve a nagyatádi börtön és fogház 
tervezett létesítésével kapcsolato
san — mint Nagyatád város lakossá
ga egészét érintő kérdésben —, az 
alábbi véleményét nyilvánította ki és 
továbbította a börtön működésének 
előkészítésében érintett kormányzati 
szervek részére.

A képviselő-testület széleskörű 
tájékozódást követően (többszöri 
testületi tárgyalás és közmeghall
gatás) a jelenleg ismert létesítési, 
gazdasági feltételek mellett a bör
tönlétesítést elutasítja.

Létrehozásáról, illetőleg a város
ban történő esetleges működteté
séről csak abban az esetben tud 
tárgyalni, ha a kormányzat egy 
esetleges új börtön létesítése és a 
jelenleg tervezett épület átalakítá
sa, felújítása költségei közzötti kü
lönbözető legalább 50 %át a ma 

elengedhetetlen feltétele környeze
tünk védelmének. Más anyagi segít
ségekkel, pályázatokon szerezhető 
támogatásokkal szeretnénk a teljes 
csatornahálózatot megvalósítani.

A szilárd hulladékok veszélyessé
güknél fogva külön kategóriába sorol
hatók. Ma még csak az elszállításukat 
és lerakásukat oldottuk meg, de ve
szélyüket, semlegesftésüket nem tud
juk elérni. Alig ismeri lakosságunk azt 
a veszélyt, amit a szárazelemek, akku
mulátorok jelentenek az élő környezet
re. A műanyagok égetése az egyik 
kiemelt kárt okozó magatartás. Sok 
vita és félreértés forrása ez.

Városunk lakóinak felelős
ségérzetére hivatkozunk és együttmű
ködését kérjük. Nem kevesebbről van 
szó, mint egészségünket károsító, na
gyon nehezen helyrehozható környe
zeti károk kialakulásáról. A város 
szilárd hulladékát szállító Városgaz
dálkodási Intézmény kísérletbe kez
dett az elszállított hulladékhoz igazodó 
„szemétszállítási díj" bevezetésével. A 
számítógépen megteremtette a lakó 
nyilvántartását, amely már alapja lehet 
a sokat vitatott díjszámítás megváltoz
tatásának.

Minden egyes lépés, amely előbbre 
viszi a környezetvédelmet, óvja a meg
lévő élővilágot vízben, talajban és le
vegőben, egy egészségesebb utókor 
életterét segít megőrizni. Ismerje fel 
ön is lehetőségeit, legyen a partne
rünk szép városunk és városkörnyé
künk megőrzésében.

Varga Vince 
polgármester

forráshiányosán működő, az önkor
mányzati alapfeladatok finanszíro
zását biztasítani nem tudó Nagyatád 
Város Önkormányzatának ellentéte
lezi.

A képviselő-testület szükségesnek 
tartja e vélemény-nyilvánítása során 
rögzíteni, hogy a város a szennyvíz
csatornázás és a városrészek gázel
látásának megoldása érdekében a 
saját forrásait kívánja ezzel csökken
teni. Ezen túlmenően a megye déli 
részét, mintegy 100 ezer lakos ellá
tását biztosító, folyamatos gondok
kal küzdő városi kórház gép-műszer 
cseréjének,—felújításánakfinanszí- 
rozásához és a csaknem 20 éves 
létesítmény rekonstrukciójához kí
vánja felhasználni.

Szükségesnek tartja azt is, hogy 
a városban már jelenleg működő 
„ideiglenes" menekülttáborra is te
kintettel, a közbiztonság személyi 
feltételei, rendőri létszám emelés
sel javuljanak.

Foto Durgó Tibor
Sinka István

Kötél, börtön, köd és vér

Emberek, hányán maradtunk, 
magyarok, kik nem szaladtunk? 
S hány van, ki nagy ködbe merült, 
s hány ki gonosz kézre került: 
ki börtönbe, ki kötélre, 
s kinek elfolyott a vére.

S hányán leszünk hűek mindig 
a hideg halálos ingig?
az utolsó reménységig, 
ha száz évig — százig. Végig?
S alattunk majd ha sír nyílik, 
úgy halunk meg, ahogy illik?

A szennyvízcsatorna 
építésről

önkormányzatunk a szennyvíztisztító 
mű bővítése után elnyerte a három évre 
ütemezett csatornaépítéshez is az állami 
céltámogatást A kiviteli terveket koráb
ban már elkészítettük Vízjogi létesítési 
engedéllyel rendelkezünk. A céltámoga
tás elnyerése gyakorlatilag azt jelenti, 
hogy a teljes beruházási költség 30 %-át 
az állam finanszírozza. A képviselő-testü- 
let a szeptemberi ülésén úgy döntött, 
hogy a kivitelezéshez — saját forrásként
— ugyanilyen arányban hozzájárul. így a 
lakosságnak a költségek 40 %-át kell vál
lalnia. Mindezek feltétele azonban, hogy 
a csatornaépítésben résztvevők (érde
keltségi egységek) száma elérje legalább 
a 60 %-ot A beruházás csak ebben az 
esetben indítható. Az érdekeltségi egysé
gek számát lakásonként állapítjuk meg 
Nem lakás céljára szolgáló ingatlanoknál 
a vízfogyasztásból kiinduló, azzal ará
nyos szorzószámmal növelt érdekeltségi 
egységgel számolunk Azok az ingatlan
tulajdonosok, akik az építkezésbe nem 
szálltak be, a csatornára a későbbiek so
rán úgy köthetnek rá, hogy az érdekeltsé
gi egységre eső, kamatokkal növelt 
költséget előzetesen megfizetik.

Mint már említettem, a csatornaépítést 
a céltámogatási pályázat benyújtásakor 
három évre programoztuk. Nagy vonalak
ban az első ütem a 68. számú főközleke
dési és a Berzence felé vezető utaktól 
északra, a második ütem ezektől délre 
fekvő terület és a harmadik ütem a Hené- 
szi és Simongáti városrész. Vannak vá
rosrészek, ahol egyes utcákban a 
meglevő csatornákra csatlakozva a veze
tékek önállóan megépíthetők, míg vannak 
olyanok, ahol a teljes kiépítetienség miatt 
több utca is egymás függvénye (gyűjtőve
zeték). Természetesen a szervezés en
nek megfelelően történik majd. Az 
érdekeltségi hozzájárulást az adott kör
zet, utca teljes beruházási költségének és 
az érdekeltségi egységek számának fi
gyelembevételével határozzuk meg

Az első ütem tervezett körzetei, utcái az 
alábbiak: Zrínyi utca északi vége — Ká
polna utca, Arany J. utca, Komáromi utca
— Petőfi tér, Zrínyi utca közepe, Alkot
mány — Bocsaki — Bezerédi — Báthori 
utcák, Lőcsei utca—Lőcsei köz, Rozsnyó 
utca, Somogyszobi utca — Gyár köz ke
leti fele, Somogyi B. utca — Ács utca — 
Mező utca északi fele — Gyár köz nyugati 
fele — Napfény utca. Vasút utca. Bajcsy- 
Zs. — Beregszászi utcák, Rókus köz és 
Mártírok utcája.

Irodánk alakossági igény felmérését az 
első ütem tekintetében még ebben az 
évben megkezdi. A képviselő-testület a 
megvalósítás sorrendiségéről, a kivitele
zés megkezdéséről ennek ismeretében 
dönt. Kérem, hogy szervező munkánkat a 
felmérő lapok pontos kitöltésével és hatá
ridőre történő visszaküldésével segíteni 
szíveskedjenek. A terv szerinti ütemezés 
csak az évenként jóváhagyásra kerülő 
saját forrás nagyságáig valósulhat meg. 
Ebből adódóan az egyes ütemek a követ
kező évekre áthúzódhatnak.

Bacsa Gyula 
irodavezető



ÖNKORMÁNYZATI híradó nagyatAd önkormányzati híradó nagyatAd OnkormAnyzati híradó nagyatAd OnkormAnyzati hIradó nagyatAd 1993. OKTÓBER

Durgó Tibor foto!

„Ne veszítsünk el semmit se a múltból*'

100 év építészete
A kivadári kápolna

A gróf Somssich Adolf és felesége által 
1881-ben építtetett kápolna kisméretű, 
egyhajós szerkezeti kialakítású épület, 
északi oldalán asszimetrikusan csatlako
zó sekrestyével. Külseje, tömegformálá
sa esetlensége nem vonzza a szemet, a 
múltból átmentett néhány gótikus stílus
jegy (ablakok kialakítása, a falakat meg
támasztó támpillérek) inkább zavaró 
hatást keltenek.

Ebben az ellentmondásos képben nyil
ván nagy szerepe van a harangtorony 
hiányának, amelyet harangláb pótol. Fel
kelti az érdeklődést azonban a bejárati 
ajtó szépen megformált csúcsíve, díszes 
kovácsoltvás pántjaival, és túllépve rajta, 
a belső térben számtalan érdekesség ta
lálható. Padozata ma már ritkaságnak 
számító mintás mozaikpadló, kazettás 
tartószerkezetű fa mennyezete esztergált 
díszeivel kuriózum . A viszonylag szűk tér
ben mellékoltárt is elhelyeztek, az épület 
nyugati oldalán kialakított ötszögű tér a 
főoltárt hangsúlyozza ki. Az északi falon 
a sekrestyébe nyíló ablaknak nyilván 
praktikus funkciója volt. A főoltár felett 
elhelyezett, Szűz Mária mennybemene
telét ábrázoló kép komoly művészi érté
ket képvisel. Alkotója, gróf Somssich 
József, 1882-ben festette

Az épület felújítását 1993-ban fejezték 
be. Sajnálatos, hogy a bejárati ajtó feletti 
<*•*♦^0 túl igénytelen lett, nem oldódott 
meg az épaUx korút! vueivezetes, és to
vábbra is probléma a szigetelés hiánya.

Pataki László

Foto: Durgó Tibor

A Somogy megyei Látrányban szüle
tett, nagy családban nevelkedve. Minden 
Várkonyi gyermek szorgalmasan tanult. 
Kilenc testvére közül az egyik az elsül
lyedt Titánic óceánjárón utazva 1912-ben 
eltűntté lett nyilvánítva. Az elemi iskolát 
befejezve a Heves megyei Nagyréden 
folytatta tanulmányait, miután sógora fel
karolta. 0 volt a Zichy család birtokán a 
főkertész, aki 7 nyelven beszélt. Sógora 
és egyúttal tanítómestere segítségével 
végzettsége szerint mű- és tájkertész lett. 
Nagyrédére időnként mindig visszatért, 
ahol sok-sok tapasztalatot szerezhetett. 
Minden dísznövénynek tudta a latin nevét 
is.

1934-ben kötött házasságot Takács 
Rozáliával, majd 1935-ben került Nagya
tádra. Először a kivadári Somssich csa
ládnál, majd a Lelbach uraságnál volt 
alkalmazva. 1943-ban Segesd mellé 
Marton pusztára került kertésznek, ahol a 
svéd gyufagyár területének parkírozását 
végezte a romantikus környezetben 
1944-ben véglegesen Nagyatádra került 
főkertésznek. A Széchenyi téren 1890- 
ben dr. Kiszely László járásbíró és Éhn 
Sándor főszolgabíró javaslatára létesült a 
gyönyörű park, amelynek gondozója lett.

Az Alföld Somogybán

Foto: Durgó Tibor
Szász Endre nyitotta meg a szegedi és hódmezővásárhelyi festőművészek itteni kiállítását

Várkonyi József
(1905—1979)

Stílusa olasz reneszánsz volt barokk elem 
nélkül, amely architektónikus hatással 
bírt. Ilyen alakúra nyírták a puszpángot, a 
tiszafát. Tervezőjét, a kertművészt, név- 
szerint nem ismerjük. Az akkoriban bete- 
lepített fák, cserjék, virágok 
megnevezését lehetetlen felsorolni. Szép 
sétaútjait szegélyező hatalmas vadgesz
tenyefák tették árnyékossá. Bájos volt a 
templomhoz vezető rózsasétány és távo
labb a rózsaliget. Ismert minden rózsafaj
tát, mondható, hogy értette .a rózsa 
lelkét". Amikor egy fiatalember leszakított 
egy gyönyörű rózsaszálat, biciklin követ
te, majd utolérve nem maradt el a megfe
lelő elmarasztalás. A szépséges parkban 
2—3 besegítővei dolgozott hajnaltól késő 
estig, csupán kétkezi munkával. A sala- 
kqs utakat minden nap leseperték, a sze
mét és garázdaság ismeretlen volt.

Segítői voltak a községi rendőrök, a 
parkőr és éjjeliőr. Nem véletlen, hogy a 
.virágos Nagyatád* ismert volt az ország
ban, Somogy Párizsának is nevezte egy 
rajongó vendég. A fürdő előtti téren zene 
szórakoztatta a fürdővendégeket nyaran
ta.

1944-ben a háború tönkretette az akkor 
55 éves parkot. Szomorú látvány volt a 
kidőlt fák pusztulása. A főkertésznek is 
újra kellett kezdenie családjáért egyéni 
életét és a szakmai munkát. Mint az or
vos, óvatosan kiszedte a fák törzséből a 
szilánkokat, bekötözte a sérüléseket, 
összekötözte az ágakat, majd megkezdte 
a betelepítést, a pótlást, a virágositást. A 
közeli erdőkbe ment vadrózsaalanyokért, 
majd elvégezte a szemzést. A karácsony 
előtti éjszakák sem voltak a családjáé, 

mert védeni kellett kedves fenyőit a táma
dástól. ö igazán megérezte susogásuk- 
ban az örömet, a bánatot.

A szakszerűtlen kezelést nem tűrte, a 
tolvajlást sem, de a sajátjából kérésre 
mindenkinek adott. Nyaranta körülvették 
a természetrajongó diákok — köztük volt 
Kóczián Géza is —, akik kisinasként dol
gozva megismerték pedáns munkáját és 
a megfelelő érvelést is.

Jó viszonyban volt munkaadóival, tisz
telet, szerénység, segítőkészség jelle
mezte. Kitüntetést nem kapott, de erre 
nem is gondolt. 1968-ban nyugdíjba vo
nult, és pár évig dolgozott a konzervgyár, 
és balatonmáriai üdülőjének parkosítá
sán. Fájlalta és megtörte, hogy a strand, 
a büfé, a pavilon és a 68-as út megépíté
sével a park elvesztette területének 1/3- 
át és ezzel szépséges, bájos, idilli 
hangulata is eltűnt.

Jó apa és csodálatos nagyapa volt, 
történetei természetről feledhetetlenek 
utódai emlékezetében. Erdőben rókát 
lesni, estelente az úton télapó házát ke
resni, szedres úton kocsikázni, igazi él
mény volt a gyermekeknek. Két leánya, 
négy unokája és dédunokái hálás, meleg 
szívvel gondolnak rá.

Családján kívül korán talált egyetlen jó 
barátot — ami nagy dolog —, ezért volt 
elégedett.

.A természet a leghívebb barát, akit 
holtáig megőriz az ember, és ha meghal, 
karjaiba temetik. ‘

L. A. Tolsztoj

Győré Béláné Sípos Ilona

HÍREK
Farmerképzés Nagyatádon
A Somogy Megyei Vállalkozói Köz

pont Nagyatádi Irodájának szervezé
sében 1993. október 8-án — az 
előzetes terveknek megfelelően —, 
száz órás FARMERVÁLLALKOZÁ
SOK c. tanfolyam indult.

A kiscsoportos foglalkozások kere
tében a hallgatók a mezőgazdasági 
és élelmiszeripari vállalkozások jogi 
és közgazdasági kereteivel ismer
kednek meg. Az oktatási program 
végrehajtását a Budapesti Kertészeti 
és Élelmiszeripari Egyetem végzi.

A PHARE oktatási program kereté
ben — a nem várt nagyszámú érdek
lődőre való tekintettel — várhatóan 
1994. februárjában az oktatási blokk 
megismétlésére kerül sor. Az érdek
lődőket — a helyi és megyei sajtó 
útján — a kezdés időpontjáról a So
mogy Megyei Vállalkozói Központ tá
jékoztatja.

Az önkormányzat pénzének rá
fordításával végzik a Széchenyi tér 
36. sz. épület (presszó) külső felújí
tását.

* * *
Idősek Világnapja
Az Idősek Világnapja alkalmából 

rendezett megemlékezésen mintegy 
négyszáz időskorú érdeklődő vett 
részt. A világnapi ünnepségen egy 
szál szegfűvel köszöntöttük a részt
vevőket, akiket Varga Vince, váro
sunk polgármestere köszöntött, 
méltatva az időseknek szentelt világ
nap jelentőségét. Szólt arról is, hogy 
városunk vezetése, a környezetében 
élő idős embereknek, a lehetőségek 
figyelembevételével minden segítsé
get megad ahhoz, hogy bizakodób- 
ban tekinthessenek a jövőbe. A 
rendezvény további részében a Bár
dos Lajos általános Iskola kórusa 
színvonalas műsorával, táncosai 
(Vadrózsa, Rozmaring) pedig ferge
teges tánccal köszöntötték az ünne
peiteket.

A bodvicai Horváth Ferenc saját 
verseivel, az ötvöskónyi Takács Fe
renc humoros előadásával szóra
koztatta a résztvevőket.

Simonovics Józsefné 
a gondozási központ vezetője 

* • •
FIGYELEM KÖNYVBÖRZE!
A Városi Közművelődési Könyvtár 

értesíti a lakosságot, hogy használt 
könyveiből 1993. november 16-án 
délelőtt 8-tól 12 óráig a GYERMEK- 
KÖNYVTÁRBAN egységáras kiáru
sítást tart.

Irányár: kötetenként 20-tól 40 Ft-ig.
Mindenkit vár a könyvtári olvasó

szolgálat.

Köszöntjük Nagyatád

ifjú polgárait!
Jónás Dániel, Tüske Gábor, 
Hermán László, Tóth Gréta, 

Harmath Tamás

A

DÖMÖTÖR AUTÓSISKOLA
folyamatosan indítja személygépkocsi-vezetői tanfolyamait.
Várom azok jelentkezését, akik hajlandók szakoktatói 
tanfolyamot elvégezni.
Jelentkezni lehet:

— munkanapokon a HUNGÁRIA BIZTOSÍTÓ 
Nagyatádi Fiókjánál 8—16 óráig

— munkaszüneti napokon és 16 óra után a barcsi 
82/463-611 (üzenetrögzítővel felszerelt) telefonon.

Diákoknak díjkedvezmény!
A tanfolyam elvégzéséhez 8 részletben történő befizetést 
biztosítok.
Állok leendő tanulóim rendelkezésére.

FELHÍVÁS
az Európai Polgári Védelmi Év ren
dezvényein való közreműködésre

Az Európai Közösség Polgári Vé
delmi Bizottsága 1993. júliusától 
1994. júniusáig .Európai Polgári Vé
delmi Év"-et hirdetett meg.

Célunk a lakosság, különösen a 
fiatalok megnyerése és különböző 
rendezvényekhez kapcsolódó pol
gári védelmi tájékoztatási és felké
szítési feladatok szervezése. 
Ismertetni kívánjuk a polgári véde
lem feladatait, a különböző veszély
helyzetben betartandó magatartási 
szabályokat, a védekezés módjait.

A Tűz- és Polgári Védelmi Orszá
gos Parancsnokság versenyfelhí
vást tett közzé az alsó- és középfokú 
oktatási intézmények diákjai részé
re, felmenő rendszerű, ifjúsági pol
gári védelmi verseny 
megrendezésére.

Kérem Önöket, hogy kezdeménye
zésünket a különböző rendezvények 
alkalmával támogassák, ezzel is erő
sítsék az emberbaráti és egymás 
iránti elkötelezettséget.

Csendes József pv. őrnagy 
pv. parancsnok

Évfordulók
Október: 

múzeumi hónap
— 180 éve született Verdi, a XIX. szá

zadi olasz opera megteremtője.
— Október 15-e a fehér bot napja.
— 190 éve, október 17-én született 

Deák Ferenc politikus.
— 1878. október 21-én, 115 éve szüle

tett Krúdy Gyula író.
— Október 22-én — 182 éve — szüle

tett Liszt Ferenc.
— 155 éve, október 25-én született 

Bizet, francia zeneszerző.
— Október 31 -e 1924 óta takarékossá

gi világnap.

A Mercató 
Kereskedelmi Ügynökség 

kínai áruk üzletének 
őszi ajánlata

színes farmer ingek 
farmernadrágok 
hernyóselyem kabátok 
melegítő alsók 
magasszárú 
gyermekcipők 
női blúzok 
téli dzsekik 
pamut pulóverek 
pamut mellények 
gyermekpulóverek 
férfi alkalmi ingek 
szabadidő ruhák

650 Ft
950 Ft 

2300 Ft
580 Ft

600 Ft
770 Ft 

1900 Ft
790 Ft
630 Ft
480 Ft
580 Ft 

1350 Ft

1 Szeretettel várjuk vásárlóinkat!
Nagyatád, Dózsa Gy. u. 31.

i (volt ÉSZKV)
■ Nyitva: hétfőtől péntekig 8—17h-ig

l................................... J
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Tizenöt éves a zenei oktatás
(Folytatás az előző lapszámból)
Iskolánkban hegedű, zongora, fa és 

rézfúvós tanszakokon folyik a hangsze
res oktatás, amelyekhez előképzésként a 
zeneóvoda és az előképző társul. Ta
pasztalatainkból kiindulvaegyre nagyobb 
hangsúlyt helyezünk a minél korábbi, már 
óvodás korban történő beiskolázásra A 
tíz éve folyamatosan működtetett zene
óvodás csoportok létszámában további, 
jelentős növekedést tervezünk.

Oktatómunkánk eredményéről, növen
dékeink és tanáraink tudásáról, felké
szültségéről a különböző fellépések, 
valamint a növendék ős tanán hangver
senyek alkalmával alkothat képet a város 
közönsége. A zeneiskoláknak igen erő
sek a közművelődési kapcsolódási pont
jai. Irányukba fokozott társadalmi elvárás 
nyilvánul meg, ami tevékenységének jel
legét tekintve, természetes is. Szívesen 
vesszük, hogy egyre többször kémek fel 
bennünket, növendékeket és tanárokat 
egyaránt, szereplésre, közreműködésre, 
mert ez egyben munkánk elismerését,

A Somogy Megyei Vállalkozói Központ a 
PHARE program keretében Barcs és Na
gyatád térségének gazdaságfejlesztési és 
munkanélküliség mérséklését megalapo 
zó tanulmány elkészítéséne pályázatot írtak 
ki. A pályázatokat bíráló bizottság a beér 
kező pályamunkák közül a Paribas Rt 
ajánlatát tartotta a legalkalmasabbnak, 
mert a pályázó átfogóan kezeli a két térsé
get. a fejlesztések összehangolására tö
rekszik és a tanulmány elkészítését 
követően a javasolt projektek részletes ki
dolgozásában és megvalósításában is 
részt vállal.

A részletes feladatok megkezdése előtt 
1993. szeptember 21-én, Nagyatádon, a 
pályázatot elnyerő cég képviselői, dr Med 
gyesi Péter vezérigazgató és munkatársai, 
a pályázatot kiíró Somogy Megyei Vállalko
zói Központ kuratóriumának elnöke Jákli 
Péter, a Somogy Megye Közgyűlés elnöke 
dr Gyenesei István személyesen találkoz
tak a térség polgármestereivel, Nagyatád

Kovács Kati

(Folytatás az előző lapszámból)
Nem vált-e monotonná ez a minden
napos szereplés?
Nem, mert szinte minden alkalommal 

kellemes meglepetések értek bennünket 
Köztük a legmegtisztelőbb, hogy meg
kaptuk a tengerparti fesztivál .Fehér
arany kagyló" díjat, valamint felkérést 
jövőre a Velencében megrendezendő vi
lág-kórustalálkozón való szereplésre

Nagy meglepetés volt számunkra 
hoQiy * magyar kxszarma-
zottjával, Széchenyi Benedek gróffal ta
lálkoztunk, aki hozzáértésével és 
figyelmességével nagy örömet szerzett 
nekünk. Meghívást kaptunk Milánóba, 
Klagenfurtba és sok-sok tengerparti kis
városba, valamint nagyon sok barátot 
szereztünk. Az utolsó szereplés alkalmá
val gyermekeinket újabb meglepetés ér
te. Az utazást lebonyolító ATÁD-SPED 
vezetője. Futó Lajos meglátogatta a kó
rust és meghallgatta a caorlei koncertet. 
A szünetben azzal lepte meg a gyereke
ket, hogy teljesítményünk elismerése
képpen 3 napos Mátrafüred—Lilla
füred—Miskolctapolca kirándulásra hívta 
meg őket, valamint felajánlotta további 
támogatását is, mint a kórus szponzorá
lására.

Ennyi élmény között meg tudnák ha
tározni a legmeghatóbb pillanatot?
Bibione és környékén nagyon sok bos- 

nyák menekültet fogadtak be. Ottlétünk
kor egy csernobili gyermekcsoport is 
tartózkodott a városban. Megható volt lát
ni ezeket a gyerekeket az egyes koncer
teken. Az ő és otthon maradt társaik 
megsegítésére több koncert bevételét 

megbecsülését jelzi, valamint azt, hogy a 
városban számítanak ránk és igénylik te
vékenységünket. Növendékeink minden 
évben rendszeres résztvevői a különbö
ző tanszakok részére rendezett megyei 
zenei versenyeknek, általában nagyon 
szép eredménnyel. Gyakran akad olyan 
is, aki továbbjut az országos versenyre.

Az elmúlt 25 év alatt sok növendékünk 
választotta hivatásául a zenei pályát. Kö
zöttük zeneiskolai tanárok, általános is
kolai énektanárok vagy egyéb zenei 
foglalkozást folytatók egyaránt megtalál
hatók. Az idők folyamán több volt növen
dékünk tanított, illetve tanít a város 
általános iskolái bán, illetve zeneiskolánk
ban is.

A 80-as években két jelentős rendez
vény házigazdái lettünk. 1987-ben szer
veztük meg először a nyári Vónós Zenei 
Tábort. Erre a rendezvényre nem csak a 
megye, hanem az ország más zeneisko
láiból, sőt, zeneművészeti szakközépis
koláiból is sok a jelentkező.

Másik rendezvényünk az 1983. év ta

Gazdaságfejlesztő program Nagyatádon
Város Képviselő-testületével, a Somogy 
Megyei Vállalkozói Központ Nagyatádi 
Irodája mellett működő Alkuratórium tag
jaival, a Megyei Közgyűlés térségből ak- 
reditált tagjaival és vállalkozókkal. Célja 
az volt, hogy személyes találkozásuk és 
eszmecseréjük eredményekén t felvetődő 
problémákat és javaslatokat a tanulmány 
készítője munkája során hasznosítani 
tudja.

A tanácskozáson a térség adottságai
hoz igazodva az idegenforgalom komplex 
programja, a vadászati turizmus, a halá

Nagyatád vendégei voltak...

Deutsch Tamás Durgó Tibor foto!

Foto: Huszár Tibor

ajánlották fel a szervezők, a mi hozzájá
rulásunkkal. Megtisztelő volt számunkra, 
hogy a „béke világmozgalomba" mi is — 
ha szerényen is — bekapcsolódhattunk.

Ezúton szeretnénk megköszönni gye
rekeinknek, kollégáinknak, iskolánknak, 

vaszán útjára indított Somogy megyei 
Zeneiskolások Vonósversenye. Az idő
beli sorrend felcserélése nem véletlen, 
mert sajnos ez utóbbihoz hozzá kell ten
nem, hogy ha kényszerű okok miatt, az 
idei megrendezésről nem kell lemonda
nunk, akkor figyelemmel a kezdő év dá
tumára, most egy harmadik évfordulóról 
is megemlékezhetnénk. A verseny meg
rendezése már nem fért bele anyagi le
hetőségeink körébe. Megrendült anyagi 
helyzetűnk miatt működőképességünk 
megtartása volt a cél, amit a város veze- 
tőtestülete költségvetésünk módosításá
val biztosított számunkra. Ez a helyzet, 
természetesen prioritások felállításával 
járt. Hasonló okok miatt nem gondolhat
tunk arra, hogy negyedszázados jubileu 
munkra egy nagyobb szabású 
ünnepségsorozattal, vele együtt pedig a 
25 évet feldolgozó, bővebb terjedelmű 
kiadvánnyal emlékezzünk meg

Jubileumi megemlékezésünket egye
lőre ezek a rapszódikus, szinte széljegy
zetszerű megjegyzéseknek ható sorok 
szolgálják abban a reményben, hogy öt 
év múlva, talán egy gazdaságilag kon
szolidáltabb időszak lehetőséget ad a 
méltóbb megemlékezésre, mindarra, 
amit most elmulasztottunk

Kened! Tibor

szat és ornitológia, az ifjúsági turizmus, a 
biozöldségtermelő központok, a logiszti
kai park, valamint az inkubátorház projet- 
jei fogalmazódtak meg

A tanácskozásra meghívottaknak a tér
ség iránt érzett felelősségét bizonyította, 
hogy a megbeszélésen szinte kivétel nélkül 
megjelentek, átlagon felüli aktivitásukkal 
hozzájárultak a térség fejlesztési program
jának kidolgozásához.

Szőke János 
irodavezető

más iskoláknak, támogatóinknak, szülők
nek és a városnak áldozatos, segítő mun
káját.

Nagyon megtisztelő volt odakint Olasz
országban — az ő segítségükkel — Na
gyatádot képviselni. H. S.

önkormányzati híradó nagyatAdönkormányzati híradó nagyatAd

Úszás
Az utóbbi hetekben pezsgő fürdőélet in

dult meg a nagyatádi fürdőben Magam is 
részt vettem az ott folyó tevékenységben 
úgy, hogy testközelből tapasztaltam az 
eseményeket Hála Istennek volt mit tenni
ük az ott dolgozó alkalmazottaknak és a 
kísérőtanároknak Ebből már biztosan ki is 
találták, hogy sok gyerek nyüzsöghetett az 
épületben Öltöző, vetkőző, hajat szárító 
fiúk, lányok hangjától volt hangos a folyosó 
és az öltöző. Bizonyára már a kérdést is 
föltették magukban, mitől van ez a nagy 
nyüzsgés. íme az okok.

A Babay J Iskolából rendszeresen hoz
zák a testne velés i tagozatos gyerekeket az 
őszi és a tavaszi időszakban Termé
szetesen akkor, amikor az időjárás ezt 
megengedi Alsótagozatos gyerekeik is
merkednek az úszás elemeivel Szintén idő 
járnak a 2. sz iskolából is az alsótagozato 
sok. Pályázaton nyert pénzét költi az iskola 
a kisdiákok oktatására. Mintegy 150 tanuló 
ismerkedik a vízzel, testnevelő tanárok irá
nyításával Szándékosan nem úszással 
való ismerkedést írtam, hiszen minden cső 
portban van olyan tanuló, akinek a .nagy 
víz" eddig a teli fürdőkádat jelentette. Az 
ügyesebb, vízhez szokott tanulók az úszás 
elemeivel ismerkednek, a legjobbak pedig 
a nagymedencében edzésjelleggel gyako
rolnak.

Mindkét iskolából a legtöbb bajlódást, 
türelmet, a gyerekek vízhez szoktatása je
lenti. Ha ez megvan, az úszás elemeinek 
tanítása már könnyebb

Van sok olyan gyerek, aki olyan félénken 
jön be a vízbe, mint egy fölhúzott szárnyú 
madár. Ezt a félelmet elég nehéz legyőzni, 
mégis többnyire sikerül. A csoportosan 
végzett munka nagymértékben segíti ezt a 
tevékenységet Nagyon sok esetben az 
ilyen félénk tanuló néhány foglalkozás után 
a medence fenekére is le mer bukni. Ez 
nagy eredmény Nagyban növekszik az 
önbizalma, sőt, az osztályban is megnő a 
tekintélye.

A kinti nagymedencében rendszeresen 
készülnek a triatlonos gyerekek ők már 
rutinosak az úszásban és nagyobb teljesít
ményekre is képesek.

1993 szeptember 23-án lett megren
dezve a Városi Strandon a Diákolimpia 
városkörnyéki úszóversenye.

A verseny első helyezettjei: 
Mellúszás
I. kcs. Wetszemberger Nóra 2 sz. iskola 

Németh Gábor Babay J. iskola
II. kcs. Gazdig Adrienn Babay J. iskola 

Antalfi Gergely 2. sz iskola
III. kcs. Buttner Orsolya Bárdos L. iskola 

Janota Zoltán 2. sz. iskola
Gyorsúszás
I. kcs. Illés Mónika Babay J. iskola 

Lendvai Kamill Bárdos L. iskola
II. kcs. Lendvai Eszter Bárdos L. iskola 

Horváth Tamás Bárdos L. iskola
III. kcs. Kovács Marietta 2. sz. iskola 

Szász Mihály 2. sz. iskola
Hátúszás
I. kcs. Illés Mónika Babay J. iskola 

Lendvai Kamill Bárdos L. iskola
II. kcs. Simon Szilvia Babay J. iskola 

Horváth Tamás Bárdos L. iskola
III. kcs. Szász Mihály 2. sz. iskola
Pillangó
II. kcs. Lendvai Eszter Bárdos L iskola 

Futó Ferenc Bárdos L iskola
III. kcs. Kovács Antal Bárdos L. iskola 
Judo
A judó szakosztály az elmúlt hónapban 

több versenyen is részt vett. Amint azt már 
megszokhattuk, ezúttal is hozták a jó ered
ményeket Junior rangsorverseny, Debre
cen, szeptember 18.: Domonkos 
Bernadett 44 kg-os súlycsoportban II. he
lyezést ért el

A következő versenyen szeptember 25- 
én a Milky Kupán Miskolcon súlycsoportjá
ban első lett!

Országos rangsorverseny, Paks (nem
zetközi)

Eredmények a saját súlycsoportban:
I Del Fabró Zsolt
II. Búvári Ottó
III. Németh Gábor
III. Szabó Roland
III. Kálmán Ottó
III. Vajda Balázs
V. Hrankai Richárd
Amatőr teniszverseny Nagyatádon
A páros teniszversenyt szeptember 

11—12-én rendeztük meg. Tizenhat pá
ros jelentkezett a versenyre. A négy ki
emelt játékos más-más csoportba lett 
beosztva. Négy csoportban vetélkedtek a 
párosok, minden csoport első két helye 
zettje került a 8-as táblára Elég szoros 
volt a verseny, a végeredmény reálisnak 
mondható.

Helyezettek:
1. Bujtás László — Pomozi László, 
Nagyatád
2. Basics József — Milosákovics János,
Boglár

3. Várfalvi István — Bácsics János, 
Marcali
4. Iharosi István — Szakály Gyula, 
Nagyatád
A hét végén, október 9—10-én, fejező

dött be Nagyatád város amatőr egyéni 
bajnoksága.

A hétvégék esős időjárása miatt ezt az 
eseményt már többször elhalasztottuk. A 
versenyre 35 nevezés érkezett. A nagya
tádiakon kívül Kaszó, Lábod, Barcs, Csur
gó, Kaposvár, Boglár és Marcali 
településeiről jöttek teniszezők.

A selejtezőket négy csoportban kezdtük 
el szeptember 25-én, szombaton. Vasár
nap esett az eső, emiatt két héttel elhalasz 
tottuk a további játékot, ugyanis a 
következő hét végén megyei bajnokság 
volt.

Ezen a hét végén folytattuk a versenyt a 
harmadik fordulóval Változatos játék után 
alakult ki a végeredmény A helyezettek 
értékes díjazásban részesültek

Helyezetek:
1. Bujtás László
2. Bulicsek Zsolt
3. Tornyai Krisztián
4. Pomozi László
A szeptember 25—26-án Kaposváron 

megrendezett megyei amatőr teniszbaj
nokságot a Bujtás — Pomózí páros nyer
te, több jó párost is maguk mögé 
utasítottak.

Nagyatádi ötpróba
Szombaton került sor a Nagyatádi Öt

próba első eseményére, a kerék
pározásra. Az időjárás szombaton reggel 
megint csak olyan volt, mint általában az 
utóbbi hetekben, esett az eső Sokakat 
elriasztott a bolondos időjárás, de végül is 
mintegy parancsszóra, a verseny rajtjával 
egyidőben kisütött a nap. Gyönyörű nap
sütésben 63--an tették meg a 30, illetve 50 
km-es útvonalat A túra Somogyszobon át 
vezetett az ország egyik legszebb pontjá
ra, Kaszóba, majd vissza

Labdarúgás: Avar Kupa
Ezt a versenysorozatot a Megyei Labda

rúgó Szövetség hívta életre körülbelül tíz 
évvel ezelőtt. Célja, hogy játéklehetőséget 
biztosítson a tehetséges gyermek- és ser
dülő korosztályú fiúk részére.

Lehetőséget ad arra, hogy a vidéki fos
iskolák tanulói is részt vegyenek maga 
sabb szintű versenyeken Első lépésben a 
városok hívják be a vonzáskörzetükben 
levő iskolák tanulóit. Esetünkben 32 tanu
lót hívtunk be háromszori játékra a VSE 
sporttelepére Vékony Tamás és llics Jó
zsef vezetésével választottuk ki azt a 16 
tanulót, akikkel a területi döntőre utaztunk 
Barcsra. A területi versenyt a Barcs csapa
ta nyerte Csurgó és Nagyatád csapata 
előtt A barcsi csapat kiegészül a csurgói 
és a nagyatádi csapat legjobbjaival és így 
megy a megyei döntőre. Körzetünkből há
rom tanuló került be a csapatba: Veres 
Géza. Korosecz János és Kovács Róbert 
A rendezvényből számunkra az a tanul
ság, hogy a körzetünkben már tavasszal ki 
kell választani a tehetséges gyerekeket és 
többszöri gyakorlással kell összeszoktatni 
a csapatot

A labdarúgó-szakosztály hírei:
Városunk sportéletében meghatározó 

szerepet játszik az NB lll-as labdarúgó 
csapat szereplése Sajnos az elmúlt hetek
ben sorozatos vereségek sújtották a csa
patot A szakosztály vezetése arra 
kényszerült, hogy határozott lépésekre 
szánja el magát. Szerződést bontottak 
Horváth Miklós edzővel, és a karmesteri 
pálcát Németh Lajos ismert labdarúgó 
szakember kezébe adták. Visszakerült a 
csapatba a szezon végéig Kurdi János a 
.söprogető" posztra. A közös söprögetós 
úgy látszik jót tett a csapatnak, hiszen a 
Kaposvári Honvéd ellen már eredménye
sen vették az akadályt. Kk/ánjuk, hogy a 
közös munka továbbra is tartós sikereket 
hozzon. Czimmerman Béla

Sportműsor
Labdarúgó NB III.
November 7. Nagyatád—Fonyód 13.00
November 21. Nagyatád—Balaton- 

földvár 13.00
Köztársaság Kupa kispályás labdarú

gó torna
Október 23. de. 9.00 óra
Helyszín. Bárdos L. Általános Iskola
Bővebb felvilágosítást az iskolában vagy 

a sportirodán
Nagyatádi ötpróba második próbaté

tel:
Futás: nők, gyerekek 5 km 

felnőtt férfiak 10 km
Gyülekezés, nevezés: Művelődési Ház 

előtt 8.45 órától
Indulás: férfiak 9.00 óra 

többiek 9.10 óra
Útvonal: Művelődési Ház — Kossuth u. 

— Taranyi út — Mező u. — Berzencei út
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Tájékoztató a képviselő-testület
1993. szeptember havi üléseiről

Legyen-e börtön és fogház • A Zrínyi-közben és a Rozsnyói utcában elkezdődött a szennyvízcsatorna-hálózat 
építése • 1994-től városi fenntartású lesz a tűzoltóparancsnokság • Jövőre nem emelkedik az önkormányzati 

mezőgazdasági földek bérleti díja • Az idén 45 millió Ft-ot fordít gép-műszerbeszerzésére 
a kórház-rendelőintézet • Az 1992/93-as fűtési idényre adott kompenzáció megszűnése önkormányzati 

lakásfenntartási támogatással mérsékelhető
A közmeghallgatásos testületi ülésre október 

11-én került sor. Az ülésen mintegy 130-150- 
en jelentek meg. A közmeghallgatáson megje
lent városlakók egy csoportja kifejtette, hogy 
véleménye szerint a börtön és fogház idetelepí
tése a város közbiztonsági helyzetét nem ront
ja. Elmondták, hogy itt olyan zárt intézményről 
van szó, amelyben 1—3 év közötti szabad
ságvesztés büntetésüket töltő férfiak lesznek, 
alapvetően Baranya, Somogy, Zala és Vas me
gye területéről. Elmodták, hogy az önkormány
zatnak az adódó foglalkoztatási lehetőségeket 
ilyen munkanélküliség mellett nem szabad el
szalasztania, és mérlegelnie kell azt is, hogy a 
fegyelmező zászlóaljnál eddig foglalkoztatottak 
a munkanélküliek táborát ne növeljék. Utaltak 
arra is, hogy a város gazdálkodó szervei részé
re a felújítás, átalakítás és a folyamatos műkö
dés bevételeket, megrendelést és így munkát 
jelenthet.

Elmondták, hogy a város idegenforgalma 
fellendülésétől gazdasági helyzete javu

lását reálisan nem várhatja, olyan nevezetessé- 
gekkel nem rendelkezik, amely tartós 
ittmaradásra ösztönözné az idelátogatókat.

A véleményüket kifejték másik csoprotja úgy 
ítélte meg, hogy a börtön és fogház ügyét nem 
szabad pillanatnyi érdekeink szerint megítélni. 
A foglalkoztatási gondokat a létesítés nem oldja 
meg, így a fiatal férfiak munkahelygondjait sem, 
s nem is lehet életcél a Jjörtőnörösködés*. Az 
önkormányzati vélemény kialakítása során a 
távoli jövőre is gondolni kell, s nem pillanatnyi 
helyzetéből kiindulva kell a döntéseket meghoz
ni. Nagyatád eddig egy nyugodt kisváros volt. 
Tudomásul kell venni, hogy az itt büntetésüket 
töltök nem .szent életűek". Volt, aki a város 
szégyenének tartotta a bőrtönlétesítés és -mű
ködtetés gondolatát. Kifejtették azt is. hogy mű
ködő börtön esetében az önkormányzati 
bevétel oldal (adó) nem olyan mértékű, ami 
indokolttá tehetné a létesítés melletti véle
ményt. Személyi jövedelemadóból a város ed
dig is kiegészítésre szorul, tehát a város nem a 
helyben képződött SZJA 30 %-át kapja, hanem 
központilag leosztott és kiegészített SZJA-t.

Megfogalmazódott az is, hogy nem látják 
reális lehetőségét annak sem, hogy az átalakí
tási, felújítási munkákat nagyatádi vállalkozók 
kapják. Utalnak a pályázatok elbírálásánál ta
pasztalható összefonódásokra. A közmeghall
gatáson felvetődtek a magyarországi 
börtön viszonyok is. A képviselő-testület a rend
kívül széles körű tájékozódást követően és a 
városlakók véleményének meghallgatása után 
az őnkormányzai feladat- és hatáskörbe nem 
tartozó börtön és fogház létesítése kérdésében 
az Igazságügyminisztériumoz továbbítandó vé
leményt várhatóan az október 19-ei testületi 
ülésen alakítja ki.

Dr. Wéber János helyettes államtitkár úgy 
nyilatkozott, hogy a képviselő-testület vélemé
nyét tiszteletben tartja.

Aképviselőkezt követően tájékoztatót hall
gattak meg a Nagyatádi Tűzoltóparancs

nokság munkájáról. Az írásos tájékoztatót 
kiegészítve Szalai Imre tűzoltóparancsnok el- 
modta. hogy 1994-től a tűzoltópamacsnokság 
városi fenntartás alá kerül. Ezért feltehetően 
normatív állami hozzájárulással a működtetés 
feladatait a városi önkormányzat látja el. A kép
viselők a tájékoztatót elfogadva a tűzoltópa
rancsnoknak és állományának a városban 
kifejtett tevékenységéért elismerését és köszö
netét fejezte ki.

A képviselők e napirendet követően a lejárt 
határidejű testületi döntések végrehajtásáról 
készített jelentséseket tárgyalták meg. A Szé
chenyi tér 19—20. számú épületek esetében 
nem értettek egyet azzal, hogy az épület állag
megóvására pénzt fordítson az önkormányzat. 
Szükségesnek tartották a vállalkozói tőke bevo 
nását, ezért a városgazdálkodási iroda minen 
érdeklődőt keressen meg az épület helyén ter
vezett új létesítmény megéplthetősége miatt.

A képviselő-testület szeptemberben két alka
lommal, szeptember 7-én és 28-án ülésezett.

Hó eleji ülésén a képviselők a Somogy 
megyei Temetkezési Vállalat átalakulá

sával foglalkoztak. Zárt ülésen tárgyalták a Na
gyatádon létesíteni tervezett börtön és fogház 
kérdését. Az ülésen Bődi Ferenc helyőr
ségparancsnok, valamint Nagy László rendőr
kapitány e kérdéskörrel kapcsolatos 
tájékoztatóját hallgatták meg. Az ülésen el
hangzottak alapján szükségesnek tartották a 
képviselők, hogy ismételt tárgyalásra kerüljön 
sor, s kérték, hogy e testületi ülésen az Igazság
ügy-minisztérium érdekelt államtitkár-helyette
se, dr. Wéber János is vegyen részt. A 
szeptember 28-ai ülésen húsz napirendet tár
gyaltak a képviselők.

Első téma ismételten a Nagyatádon létesí
tendő börtön és fogház kérdése volt. Az 

ülésen részt vett dr. Wéber János is. Ahhoz, 
hogy a börtön és fogház létesítésével kapcso
latos vitát a tisztelt városi polgárok is megért
hessék, a testületi üléseken elhangzottakon túl 
egy általános tájékoztatás is szükséges. A bűn
cselekmények elkövetőinek üldözése a bűnül
dözés és ajogerősen elítéltek büntetésletöltése 
— a büntetésvégrehajtás — központi állami 
feladat. Ez azt jelenti, hogy a feladat szervezé
sében, végrehajtásában az állam és annak köz
ponti szervei önállóan intézkednek, 
végrehajtásában az önkormányzatoknak rész
feladatokat. hatásköröket nem állapítottak meg.

Az Országgyűlés ez év májusában hatályba 
lépett 1993. évi XXXII. számú törvénye — 
amely a büntetőtörvényt módosította — meg
szüntette a katonai büntetésvégrehajtás egyik 
területét, a fegyelmező zászlóaljakat. Ez Na
gyatádon a volt határőrségi laktanyában műkö
dött, amely a Magyar Állam tulajdonában és a 
Honvédelmi Minisztérium kezelésében van, te
hát az ingatlan és azon található épületek nem 
az önkormányzat tulajdonában vannak. Mi
után az önkormányzatnak nincs tulajdonjoga, 
ilyen jogosítványok hiányában az ingatlan hasz
nálati módjának és jellegének befolyásolására 
kevés lehetősége van.

Korábbi — ez évben megjelent — képviselő
testületi tájékoztatásokban is jeleztük, hogy a 
város képviselőt megengedhetetlennek tartják 
és tartották, hogy a város életét jelentősen be
folyásoló helyzetben döntés úgy szülessen, 
hogy a város és testületé véleményét ne kérjék 
ki. Ugyanis ilyen döntésre már volt példa, neve
zetesen az ideigelenes .menekülttábor", amely 
közel 3 éve működik már.

Ismert a városlakók körében az is, hogy a 
Nagyatádra diszlokált katonai egységeket 
1990-ben, a védelmi politika változása miatt 
megszüntették. Részben emiatt, a katonák és 
hozzátartozóik elköltözésével a város népessé
ge 1000—1300-zal csökkent. A jelenlegi fegyel
mező zászlóalj ingatlanának műszaki/forgalmi 
értéke mintegy 500—550 millió Ft-ra tehető.

A ma ismert gazdasági élet lehetőségei e 
forgalmi/műszaki értéken történő értékesítést 
nem teszik lehetővé a kormányzat szerint, és 
ezért az állam ezt az értéket realizálni nem 
tudja. Viszont a képviselők szerint az épülete
gyüttes más. a város számára hasznot hozó 
célra is felhasználható.

Ismeretes, hogy a magyarországi büntetés
végrehajtási intézmények túlzsúfoltak. Emiatta 
büntetésvégrehajtás nem felel meg az európai 
emberi alkotmányos jogoknak. Mindezek miatt 
vetődött fel az ingatlan tulajdonos Magyar Állam 
szerveiben, hogy az eddig is katonai büntetés
végrehajtási intézményként működő épülete
gyüttest polgári büntetésvégrehajtási 
intézménnyé kellene átalakítani.

A kormányzati tervek szerint mintegy 320— 
330 fő közötti elitéit befogadására tehető alkal
massá. Az átalakítás, felújítás tervezett költsége 
1 milliárd Ft körüli. Dr. Wéber János véleménye 
szennt valószínű, hogy ez olcsóbban is megvaló
sítható, mintegy 800—900 millió Ft körül.

A börtönben foglalkoztatón tervezett lét
szám 175 fő. A helyettes államtitkár véle

ménye szerint ebben vannak még szakmai 
túlzások, ezért ez a létszám csökkenhet. Reá
lisan 130—150 alkalmazott foglalkoztatásával 
lehet számolni, amelyből a helyi és környék 
foglalkoztatotti arány mintegy 90 %-os. Vélel
mezik. hogy a foglalkoztatotti állomány 10 %-a 
— a parancsnoki állomány — más településről 
várható. (Ha az építendő lakásszámot vizsgál
juk, akkor 10 %-nál magasabb az arány.) A 
130—150-re tehető foglalkoztatom létszámból 
a jelenlegi fegyelmező zászlóaljnál foglalkozta
tottakból mintegy 30 fő tovább munkáltatására 
lenne lehetőség. Az átalakítás, felújítás terve
zett költségei 600 millió Ft körüli összegre tehe
tők.

Állami beruházás esetén a beruházónak e 
munkák elvégzését pályáztatni kell. A pályázati 
eljárás során — a nagyatádi építőipari vállalko
zások, mert helyben vannak, száll ítási és egyéb 
ezzel kapcsolatos járulékos kiadásaik kiseb
bek, jó eséllyel pályázhatnak. Speciális felada
toknál, a munka jellege miatt nem jöhetnek 
szóba.

Felvetődött az október 11-ei közmeghallga
táson és a szeptemberi testületi ülésen az is, 
hogy a testület kösse ki, hogy az építési mun
kákat csak nagyatádi vállalkozók kaphassák 
meg és végezhessék. Erre dr. Wéber János a 
kötelező pályáztatási eljárásra hivatkozva és 
azzal válaszolt,, hogy elviekben gazdaságilag a 
helybeli vállalkozóknak kellene a legolcsóbbak
nak lennie. A fogház és börtön éves tervezett 
működési kiadásai az első évben 260 millió 
Ft-ra becsülhetők, majd 160 millió Ft-ra. A költ
ségekből a börtönben foglalkoztatottak bére 80 
millió Ft körüli, míg az úgynevezett dologi költ
ségek. villany, víz, a gáz, az épület-karbantar
tás, élelmezés, stb. lenne a kiadások másik 
hányada. A dologi kiadások — beszerzések — 
egy része is a nagyatádi vállalkozók, gazdasági 
egységek bevételeit gyarapítaná. (Kenyérgyár, 
lábodi húsüzem, Konzervgyár, közmű-vállala
tok. stb.) A városnak ugyanakkor a börtönben 
büntetésüket töltő állampolgárokat meglátoga
tó hozzátartozói ellátásáról is gondoskodnia 
kell, amely a kereskedelmi és vendéglátó egy
ségek forgalmát növelheti.
„A képviselők kérdésére, hogy egy új börtön 

létesítése kb. mennyibe kerül, azt válaszolta, 
hogy az 3 milliárd Ft-ra tehető. Volt képviselői 
javaslat arra vonatkozóan is, hogy az átalakítás 
és az új börtön létesítési költségei kúlönbözetét 
a kormány juttassa városunknak. A javaslatra 
az államtitkár-helyettes nemlegesen válaszolt. 
Elmondta, hogy még az átalakítási, felújítási 
költségek előteremtése is gondot okoz.

£zen az ülésen a képviselők kifejtették, 
kisváros volt, önmagában a börtön és fogház 

egy adott városban való működése hátrányos 
helyzetbe hozhatja a város idegenforgalmi fej
lesztési terveit, elképzeléseit. A férfi börtön és 
fogház alapvetően nem oldja és nem oldhatja 
meg a munkanélküliséget sem. Felvetődhet a 
közbiztonsági helyzet romlása is. Nem elsősor
ban a börtönben lakók, hanem azok látogatói 
köre miatt A börtön és fogház és emellett a 
menekülttábor rendkívül komoly terhet jelent a 
kisváros számára. A képviselők felvetették a 
börtön és fogház helyett — egy kisebb létszá
mú, védelmi célú katonai alakulat idetelepítésé
nek gondolatát. Elmondták, hogy a volt 
jugoszláviai háborús helyzet egyértelműen bi
zonyította. hogy déli határaink védtelenek. Kifej
tetnék. hogy a börtön és fogház kérdésében 
való állásfoglalás évtizedekre meghatározhatja 
a város lakóinak és utódainak életét.

Az önkormányzati vélemény kialakításához, 
miután a létesítés mellett és ellen is számos 
érvet lehet felsorakoztatni, szükséges a város 
polgárai véleményének megismerése. Ezért 
úgy döntöttek, hogy a kérdésben közmeghall
gatást hívnak össze.

a két ülés közti tisztségviselői beszámoló
ikat elfogadva, az interpellációk és kérdé

sek tárgyalása következett. Az interpellációkra 
adott válaszokat a testület elfogadta, s számos 
egyedi feladatot határozott meg. (Gáz-kalon- 
méter felszerelések vizsgálata, Móricz. Zs. ut
cai déli oldali járda, Jókai utcai útburkolat 
süllyedése, kórházban kápolnalétesltés lehető
sége, október 23-ai ünnep előkészítése.)

Ezt követően a képvislök a város természeti 
és épített környezetének védelméről és a város 
kirándulóhelyeinek helyzetéről szóló beszámo
lót hallgatott meg. A beszámolót elfogadva a 
képviselők utasították a városgazdálkodási, fej
lesztési és üzemeltetési irodát, hogy a helyi 
védelemrekijelölendöépületek.építmények, in
tézmények védelem alá helyezésével kapcso
latos előkészítő munkát végezze el.

E beszámoló keretében a képviselők megal
kották a 13/1993. (X. 1.) számú önkormányzati 
rendeletet. A rendelet szövege a polgármesteri 
hivatalban és a könyvtárban megtekinthető.

a csatornázás előkészítési feladataival. A tudni
valókról e lapszámunkban külön írásban adunk 
tájékoztatást.

A másik gazdálkodási pénzügyi téma, a vá
rosi intézményekben nyújtott étkeztetések ÁFA 
hatásának kérdése volt. Az ÁFA-jogszabály au
gusztus 1 -jei módosulása miatt 6 %-ról 10 %-ra 
növekedett az étkeztetések forgalmiadó-kul- 
csa.

A képviselő-testület az 1993-as költségveté
si év hátralévő részére javasolta az intézmé
nyeknek, hogy az ÁFÁ-emelkedés hatását 
árnöveléssel az étkeztetéses szolgáltatást 
igénybe vevőkre ne hárítsák át, az árakat ne 
emeljék. Javasolta az intézményeknek, hogy az 
ÁFA alanyi mentességet ne válasszák akkor 
sem, ha árbevételeik az 1 millió Ft-ot nem érik 
el. Így, ha az alanyi körbe bejelentkeznek. ÁFA- 
visszaigénylésre elméleti lehetőség nyílik. Ezt 
követően a képviselő-testület a szociális célú 
vásárlási utalványok forgalmazásával kapcso
latos pályázat kérdéskörét tárgyalta, amely 
eredménytelenül fejeződött be. Eredményte
lensége miatt az augusztusi ülésre beterjesztett 
javaslatot elfogadva, felhatalmazta a polgár
mestert a megállapodások megkötésére.

Ezt követően a távhőszolgáltatás diának 
módosítási kérdéseivel foglalkozott a képvise
lő-testület. Legutóbb február 1-jei ülésénállapl- 
totta meg a távhőszolgáltatás legmagasabb 
hatósági árát a képviselő-testület.

A központi kormányzat által címzett támoga
tásként adott hozzájárulás a 92/93-as fűtési 
idényre vonatkozott, a központi árkompenzáaó 
október 1 -jétől megszűnt. Február óta növeked
tek az energiaárak, amelyek szükségessé tet
ték az ármegállapítás felülvizsgálatát. A 
képviselő-testület több alternatívát tartalmazó 
ármegállapító tervezetek közül a nyereség nék 
küli, a közalkalmazotti bérnövekedés hatását 
nem tartalmazó legalacsonyabb változatot fo
gadta el.

A díjak mértéke a következő: 

Díjtétel
megnevezése Egység Forint

1. Alapdíj lakossági és egyéb fogyasztó részére
— fűtés célú felhasználáskor Ft/m’/év 125,06
— melegvíz célú (elhasználáskor Ft/m’/év 54,02
— együttes célú felhasználáskor Ft/m’/év 180,08

2. Fűtési hödíi
(fűtési idényben)
— lakossági fogyasztó részére Ft/1m’ 69,26
— egyéb fogyasztó részére Ft/lm3 127,21

3. Melegvíz hődíj
— lakossági fogyasztó részére Ft/Vízm3 27,12
— egyéb fogyasztó részére Ft/vfzm3 54,24

Előírásairól, az ezzel kapcsolatos tudnivalókról 
későbbi lapszámainkban tájékoztatást adunk.

A testület áttekintette s városi önkormányzat 
tulajdonában és használatában lévő mezőgaz
dasági földterületek hasznosításának helyzetét 
is. A képviselők a beszámolót elfogadva az 
önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazda
sági művelésű ingatlanok bérleti diját az 1994- 
es gazdaási évre nem emelte meg, a 
haszonbérleti szerződéseket a polgármesteri 
hivatal az 1993-ban alkalmazott bérleti díjak 
figyelembevételével kötheti meg.

A képviselők vagyoni jellegű ügyeket tárgyal
va döntöttek beépítési kötelezettség határidő 
meghosszabftásáról (Zrínyi köz), valamint jó
váhagyták a kivadári és ötvöskónyi városrész 
p b. gázcseretelep üzemeltetési szerződését.

Az önkormányzat gazdálkodása, pénzügyei 
kérdéskörben két előterjesztést tárgyaltak meg. 
A jóváhagyott és elnyert céltámogatások alap
ján felhatalmazták a kórház-rendelőintézetet az 
így megvalósuló beruházások végzésére. így a 
kórház mint beruházó bonyolítja a gép-műszer 
beszerzéseket, aminek idei teljes összege 44 
millió 731 ezer Ft, továbbá a kórház elnyert 
céltámogatással megvalósuló rekonstrukciós 
feladatokat is. Ez utóbbinál feltételként szabta 
a testület, hogy a hulladékégető szállítására és 
építésére vonatkozó gazdaságossági számítá
sokat a kórház végezze el, s ezt legkésőbb a 
novemberi testületi ülésre terjessze be. Ennek 
alapján lehet eldönteni a hulladékégető meg
építésének szükségességét. A rekonstrukciós 
munkák 1993-94. évi tervezett beruházási 
összege 54 millió 708 ezer Ft, amelyből az 
1993. évi 42 millió 801 ezer Ft.

Korábbi lapszámunkban tájékoztatást ad
tunk a szennyvízcsatorna építésére be

adott céltámogatási pályázat kedvező 
elbírálásáról. A képvioselő-testület foglalkozott

A képviselők tudják, hogy a fenti díjak rend
kívül magasak. Ezérte lapszámban is felhívjuk 
az érintett Hunyadi utcai és Bajcsy-Zs. u. 1. 
szám alatti lakások lakóit, hogy lakásfenntartási 
költségeik csökkentésére nyújtsanak be lakás
fenntartási támogatás iránti kérelmet a polgár
mesteri hivatalhoz.

A képviselő-testület ezt követően ismételten 
foglalkozott a Somogy megyei Temetkezési 
Vállalat átalakulása kérdéseivel, és elvileg 
egyetértett a Szalai és Társa Temetkezési Szol
gál tató BT azon kérésével, hogy teljes körű 
szolgáltatást végezhessen a város temetőiben. 
A BT.-nek és a megyei vállalatnak egymással 
meg kell állapodnia, s megállapodásukat a tes
tületnek be kell nyújtania, mert végeleges dön
tést ennek ismeretében lehet hozni. A megyei 
vállalat átalakulása során a testület a Korányi 
utcai üzlethelyiséget 1 millió 410 ezer Ft érték
ben apportál ta.

A képviselők módosították az önkormányzat 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
önkormányzati rendeletet.

A kultúrális és sportbizottság létszámát októ
ber 1 -jétöl 7 főben határozták meg. Megválasz
tották a bizottság tagjává Kovács Géza 
képviselőt, valamint dr. Vargáné Zag Ágotát és 
Kenedi Tibort.

Ezt követően az október 23-ai ünnep szerve
zésének és programjának kérdéseivel foglal
koztak. A testület az ülés további 'részében 
személyi kérdésekkel foglalkozott.

Meghosszabította a József Attila Kollégium 
vezetői megbízását a pályázati eljárás lefolyta
tásáig. Ezután zárt ülésen személyi kérdéseket 
tárgyalt.

A testület soron következő ülését október 
19-én tartja.

Hottmanné dr. Némath Ildikó 
jegyző

Apja Hild Adalbert (18. sz.) bécsi építő
mester. Többnyire nevesebb mesterek mel
lett (Altomonte — F. A. Hillebrandt) 
szerepelt, kevéssé igényes, inkább műszaki 
természetű munkák kivitelezésénél. Ifjabb 
fia Vencel, a Hild család soproni ágának 
legjelentősebb tagja volt, kinek főműve a 
soproni Megyeháza H. Vencel idősebb fia, 
Ferdinánd, romantikus stílusban tervezett 
épületeket. Másik fia, György, bécsi és 
szombathelyi tevékenysége ismert Hild 
Adalbert idősebb fia, János, Salestben szü
letett. Ifjú korában Bécsben tanult Olaszor
szágban is járt. A nagyszombati 
Invalidus-ház építésével kapcsolatban Ma
gyarországra került. Ezután 1786-ban érke
zett Pestre az Újépület munkáinak 
építósvezetőjeként Sokoldalú, inkább kivite
lező munkát fejtett ki. Tervei közül megemlí
tendő a pesti Németh Színház és Vigadó, az 
egykori Hatvani utcába szánt Nemzeti Mú
zeum meg nem valósult terve, valamint a

HILD JÁNOS
(1766—1811)

Emlékmegőrzés
pesti Megyeháza középső részének a 
mezőhegyesi téli lovardának a terve.

József nádor felkérésére 1805-ben elké
szítette a város rendezési tervét (A nádor 
volt az egyetlen Habsburg, akit becsült a 
magyarság, mert fél évszázadon át munkál
kodott Pest csinosításán. Szobra a róla elne
vezett téren áll 1869 óta.)

Hild a Szépítő Bizottság vezetőjeként kor
szerű szempontok szerint tervezete meg a 
már meglévő városrészek és az újak rende
zésének, főképp a Lipótváros, V. kér. kiépí
tésének menetét és módját

Emlékére d|at alapítottak. Magyarország 
számos városa Hild-d^as. Nagyatád 1983- 
ban —10 éve — kapta meg ezt az emlékér
met Ugyanakkor a Hild sétány nevet kapta 
a Széchenyi tértől a Korányi utcába vezető 
út Balról áll az emléktábla, jobbra pedig 
Kamasin Jurij faszobrász alkotása, amely
nek címe Erdei történet.

Győré Béláné Sípos Ilona

k nagyatádi ószi Napfény nyugdíjas 
klub taglétszáma egyre növekszik. A tag
ság a .díjazott" tartalmas, változatos 
program szerint a már ismert három ér
deklődési körben valósítja meg a terve
ket. Nemcsak az ismeretbővítés, hanem 
az örömszerzés egymásnak és mások
nak is, továbbá a ki kapcsolódás áll a 
központban. A legnépszerűbb az él
ményszerű közös kirándulás szép ha
zánkban, közeire vagy távolabbra A 
kultúrális és ünnepi rendezvényeken, ki
állításokon is nagy számban vesz részt a 
klubtagság. Minden megmozdulásról 
tudnak, mert a NAGYATÁD újság és Hir
dető értesítést ad. Azonban, amikor tet- 
tekrevan szükség, elöl jár és megmozdul 
a tagság

Három évvel ezelőtt felmerült a törzs
gárdával való beszélgetés közben a te
metői kegyelet kérdése Világosan 

fogalmazva, hogy azok emlékét meg kel
lene őrizni, akik egykor tettek is valamit 
Nagyatádért — az elhalt jeles emberekről 
van szó. Sírjukat utód híján gondozni kel
lene és megőrizni. így készült el elsőként 
a .védett sírok* jegyzéke Ezután a még 
élő ismert rokonoknak postáztak levele
ket, akik még tudták vállalni a gondozást. 
Végül az önként vállalkozó tagok meg
kezdték a sírgondozást. Kézbe került az 
ásó, kapa, gereblye, fűrész, sarló. Csu
pán társadalmi munkában fizikai erővel 
(pénzhiány) tették rendbe Kárpáti Ernő 
iskolaigazgató és mások sírját. A virágo- 
sítás és öntözés folyamatosan történik. 
Az évek múlásával már 25 sírt gondoz
nak, amely köszönetét és elismerést ér
demel. Panasz csak a szemetet 
elszórókra van, akik mások kegyeleti te
vékenységét sem becsülik. Elgondolkod
tató, hogy miként lehetne bevonni az 
ifjúságot, a cserkészeket e nemes mun
kába Az áldozatos munkát vállalták: 
Cserti Vendelné sz. Horváth Mária, Sza
bó Jánosné, Sásdi Józsefné, Lovász Bé
láné, Szijjártó Béláné, Császár 

Ferencné, Farkas Józsefné, Nagy Lász
ló né, Horváth Imrénné, Szabó Ilona, Tu- 
rula Sándorné, Nagy Dezsőné, Beleznai 
Józsefné

Akik jót tesznek, általában hallgatnak, 
de beszélni, Imi lehet róluk, hiszen az 
ember annyit ér, amennyi jót teszi

így halottak napjára a gondozott síro
kon is kigyúlnak a gyertyák apró lángjai 
— emlékeztetőül.

Győré Béláné Sípos Ilona

Fetatős uerkMMŐ:
DurgA Tibor, Or. Hondth Ferenc, 

Huboy Sándor ée Nagytioe-tai Tárnád

Fwtetft kiadó;
Varga Vince
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Verlaine — Tóth Árpád:

Őszi chanson 
ősz húrja zsong 
jajong, búsong 
a tájon,
s, ont monoton 
bút konokon 
és fájón

Miku/ásvárás

a
Roznik Hajnalkának, a 2. sz. Álta

lános Iskola 2/a osztály tanulójának 
rajza. (Foto: Durgó Tibor)

z■■■ z a zz ■ zEpitokozosseg 
alakult a henészi 

és simongáti 
városrészben

Több, mint fél éves előkészítő 
munka, terveztetés után novem
berben megalakult a két város
rész gázellátásának biztosítására 
az építőközösség. Ezzel tulajdon
képpen megteremtődött a feltéte
le annak, hogy Ötvöskónyi és 
Kivadár városrészek kivételével 
Nagyatád valamennyi ingat
lantulajdonosa vezetékes föld
gázhoz jusson.

Az ünnepi megemlékezést Varga Vince polgármestertartotta. Durgó Tibor foto/

A kivitelezést az N + K Közműé
pítő Kft. nyerte el. A közel 500 in
gatlan bekötéséhez 6,5 km hosszú, 
középnyomású gázelosztó hálózat 
megépítése szükséges. A részvé
teli arány megközelítőleg megfelel 
a tavaszi felmérés eredményének, 
közületek nélkül 63 %. Az építőkö
zösség úgy döntött, hogy a kivitele
zés befejezéséig fogadja az új 
belépőket, ezzel is csökkentve az 
egy érdekeltségi egységre jutó 
költségeket.

Az építőközösség tagjai — ezévi 
szerződéskötés esetén — az aláb
bi kedvezményeket élvezik:

— A beruházáshoz a KÖGÁZ két
millió forinttal járul hozzá.

— A megállapított érdekeltség 
összege az ÁFÁ-t nem tartalmaz
za, annak visszaigénylését a KÖ
GÁZ rendezi.

— A gázvezeték üzembehelyezé
se után a befizetett összeg 15 %-a 
— közműfejlesztési támogatás cí
mén — visszatérül.

A beruházás befejezése után 
(várhatóan 1994. május 31-e) a 
gázhálózatra csatlakozás már csak 
az önkormányzat engedélyével tör
ténhet, az érdekeltségi egység 
mindenkori jegybanki kamattal nö
velt összegének egyidejű befizeté
se mellett.

A fentiek összegzéseként megál
lapítható, hogy a városrész lakói
nak célszerű minél nagyobb 
számban az építőközösségbe még 
ebben az évben belépni, mert en
nek következtében az egy ingat
lanra jutó költség csökken, továbbá 
a felsorolt kedvezmények várható
an a jövő évtől megszűnnek.

Bacsa Gyula 
irodavezető

KILYÉN ÁRPÁD

Nagybocskai Tamás képviselő nyitotta meg a Művelődési Házban a ma
rosvásárhelyi festőművész kiállítását (Foto:Durgó Tibor)

Az „Ószi-napfény”Nívó-díjasai

Csurgón szerepeltek a nyugdíjasok
1993. november 13. emlékezetes nap 

marad az .Őszi Napfény" Nyugdíjas Klub 
életében. Negyedik éve, hogy megyénk 
különböző városaiban megrendezik a 
nyugdíjasok .Ki mit tud?"-ját. Eddig mint 
nézők, mi is szép számban megjelentünk. 
Az idén azonban egyre határozottabban 
foglalkoztatott bennünket a feladat, a fel
lépés gondolata. Elsőként egy kis kórus 
alakult, amelyet Bendumé Fekete Erzsé
bet, a 2. sz. Általános Iskola énektanára 
indított útjára. Szerencsére sok jóhallású 
és tiszta hangú nyugdíjasa van klubunk
nak így fáradtságot nem ismerve több 
alkalommal is összejöttek a kórustagok, 
hogy jól felkészüljenek. Egy somogyi nép
dalcsokor vált igazán kedvessé.

Jelentkeztek a régi színjátszós kedvű
ek is. Beke Pálné egy tréfás jelenetre 
készítette fel a kis csoportot, és voltak, 
akik egyénileg készültek dallal, verssel. 
Aztán Csurgón pergett a műsor: vers, 

próza, dal, tánc, átera és más váltotta 
egymást. Este hat óra volt már, mire vé
get ért a vetélkedő. A neves emberekből 
álló zsűri elvonult értékelésre. Az ered
ményhirdetést nagy izgalom és érdeklő
dés előzte meg

Klubunk elsőként az összmunkájára 
kapott Nívó-díjat, és kórusunk szintén Ní
vó-díjban részesült. Nagy Lászlónéta _Ne 
okoskodj Rozi" c. jelenetben nyújtott ala
kításáért és versmondásért ugyancsak 
Nívó-díjban részesítették és értékes jutal
mat kapott.

Mindnyájan boldogok voltunk. Örö- 
münkmég csak fokozódott, amikorOrmai 
István, aki szintén eljött Csurgóra, meleg 
szavakkal köszönte meg a szép produk
ciót — és mint fenntartónk — további 
sikeres munkánkhoz 20 ezer forint támo
gatást biztosított. Nagyon köszönjük.

Gergő Sándorné, 
klubvezető

Tisztújítás 
a Nagyatádi 

Ipartestületben
Az idők múlásával változnak a gaz

dasági szabályozók, amelyek érintik 
az ipartestületet.

Az elnökségből ketten nyudíjba vo
nultak, kerten a megnövekedett fize
tési terhek miatt megszüntették 
iparukat. így az egyébként is esedé
kes választásokat meg kellett tartani.

A küldöttgyűlés — 88 %-os részvé
tellel—új, megfiatalodott elnökséget 
hozott létre. Az ipartestület elnöke 
Bencze László nagyatádi fogműves, 
alelnöke Horváth István helybéli 
fémtömegcikk-cészítő lett. Tagjai: 
Horváth Dezső műszerész, Gottvald 
Miklós asztalos, Pintér József épü
letburkoló, mind nagyatádi, Kelemen 
Károly kutasi gépkocsi-fuvarozó; az 
ügyintéző szervezet vezetője: 
Kunczné Perkó Margit lett. A fel
ügyelő bizottság vezetője Bittner Fe
renc nagyatádi felvonószerelő. A 
megválasztott tisztségviselők nehéz 
és gyakran népszerűtlen feladatot 
vállaltak magukra.

Az elnökség és a szervezet szeret
né tovább folytatni tagsága érdeké
ben eddig is végzett munkáját. 
Többek között az adó-, SZTK- és 
könyvelési tanácsadást; a nyugdíj
előkészítést, a munka- és tűzvédelmi 
oktatást, -vizsgáztatást, a segélye
zést, továbbá a kultúrális rendezvé
nyek szervezését.

Szeretnénk felkészülni a kamarai 
és érdekképviseleti törvény fogadá
sára, szeretnénk megújítani kapcso
latainkat az önkormányzatokkal és 
más, a vállalkozást segítő szerveze
tekkel.

A vázolt célkitűzések és az egyéb 
napi feladatok csak úgy hozhatnak 
eredményt, ha a tagság segítőké
szen áll a megválasztottak mellé. Ezt 
kívánja az ipartestület új elnöksége.

Bencze László 
elnök

Táborozási 
tervek a Babay 

iskolában
Nálunk már hagyományai vannak a 

táborozásoknak. Mi sem bizonyítja 
ezt jobban, minthogy iskolánk tan utó
inak a fele az elmúlt nyáron a Balaton 
partján, vándortáborokban, külföldön 
táborozott.

Először verték fel tanárok és diákok 
együtt a sátrakat a taranyi erdő egyik 
tisztásán. A környezet kultúrált kiala
kításában nagy részt vállalt iskolánk 
(külön fedett helység, víz, villany, TV, 
hűtőszekrény, főzési és tisztálkodási 
lehetőség). Á még ideálisabb körül
mények kialakítása érdekében a 
munka folyamatosan folyik.

Szeretnénk, ha a jövő nyáron több 
turnusban, más iskolákból és telepü
lésekről is érkeznének diákok — 
ahogy néhány érdeklődő már volt is.

Mi tervezzük, de javasoljuk mások
nak is, hogy erdei iskolák mintájára, 
vagy hétvégeken szervezzenek sza
badidős programokat ezen a helyen. 
A táborozás során lehetőség nyílik a 
Nagyatádot körülvevő erdők, kirán
dulóhelyek megismerésére, a szom
szédos kisközségek felfedezésére.

E tanév első táborosai Szlovákiába 
indulnak síelni. A gyerek életkoránál 
fogva szereti az izgalmat, a kalandot, 
az együttlétet, ezért szeret táborozni, 
kirándulni.

És mi, nevelők, mindent megte
szünk, hogy ezután is szeressenek.

Dr. Herrné Nagy Erika 
a diákönkormányzat vezetője
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A nagyatádi Dohánybeváltó épülete
gyüttese 1902—1909 között épült. A te
rületet Lellbach Sebestyén nagyatádi 
földbirtokos adományozta az államnak.

A megye klímája még száraz nyarakon 
is kiválóan alkalmas az ún. .Szuloki" szi
vardohány termesztésére Ez tette szük
ségessé a dohányfermentáló telepítését.

Az épületegyüttes jelenleg 2,7 hektá
ros parkban fekszik. Magja a telek belse
jében lévő két nagy dohányraktár, ahol a 
tároláson kívül egyszerűbb feldolgozási 
műveleteket is végeztek.

Az épületek különleges kialakításúak, 
hosszfőfalas, belső pillérvázas rendszerük 
a raktározást szolgálja. A dohány tárolásá
hoz, fermentálásához különleges klíma 
szükséges E célt szolgálja az épület vas
tag falazata, fafödéméi, az ablakok belső 
oldalán lévő fatáblák.

1993. november 13.

Foto: Durgó Tibor

Repr. foto: Durgó Tibor

Előttem a fénykép: kicsit mosolygós, de 
egyben távolságtartó arc tekint rám.

Milyen volt a valóságban Vincze Béla, 
a nagyatádi cémagyár egykori főmecha
nikusa? Munkatársai emlékeiből rajzoló
dik ki az ember, akinek szinte nem volt 
magánélete, a gyárban dolgozott, lakott 
és álmodott

1923-ban került a külföldi tőkével léte
sített modem üzembe, amely a MEZ RT. 
tulajdona volt. A német, majd angol tulaj
donosok megkövetelték a fegyelmet, a 
minőségi munkát, de az erkölcsi, anyagi 
megbecsülés fejlettebb volt, mint a hazai 
üzemekben.

Vincze Béla kiváló szakember hírében 
állt, természetesen másoktól is megköve-

„Ne veszítsünk el semmit se a múltból”

100 év építészete
A Dohánybeváltó

Fűtése légbefűvásos rendszerű. Külön 
említést érdemelnek a mívesen kialakított 
belső öntöttvas oszlopok, a gyönyört!, 
stájerfenyőből készült födémek és tető
szerkezet. Az épületek rendkívül gondo
san megépítettek, kiválóan szolgálják ma 
is az eredeti célt, a kisebb belső felújítá
sokat, átalakításokat leszámítva eredeti 
állapotukban találhatók.

Nagyon szép a bejáratok feletti acél

■TLÓ-im^x.
Vincze Béla

(1893—1962)
telte a pontos, fegyelmezett munkát. 
Mégis önzetlen, emberszerető főnöknek 
tartották. Igazi értékei a háború alatt mu
tatkoztak meg.

1944 decemberében leállt a gyár, a 
németek ott rendezték be főhadiszállásu
kat. A közelben lakó civilek, a gyár veze
tői, munkásai az üzem légoltalmi pincé
jében kerestek menedéket a hónapokig 
tartó ostrom alatt. Mivel a gyárnak béke
időben is korszerű egészségügyi ellátása 
volt, a harcok alatt a város elsősegélyt 
nyújtó helyévé vált.

Béla bácsi értett hozzá, hogy ellássa a 
sebesülteket. Sínbe rakta a töréseket, se
beket fertőtlenített, kötözött, kórházba jut
tatta a rászorultakat. Az egészséges 
embereket élelemmel, pénzzel láttáéi Az 
éjszaka csendjében pedig — pár beava
tott emberével — megszervezte a gyár 
külső őrségét, közben elcsomagolta a 
nélkülözhetetlen gépeket, berendezése
ket, nyersanyagot és titkos helyekre rej
tette.

1945. áprilisában, mikor Atádon véget 
ért a háború, rögtön hozzáfogott az üzem 
helyreállításához. (A német gyárigazgató

Durgó Tibor fotoi 

szerkezetű előtető, kár, hogy az idők fo
lyamán a feltehetőleg üveg védőfelületet 
alumínium trapézlemezre cserélték. A 
raktárak külső felújítását az utóbbi évek
ben végezték, szépen sikerült az erede
tivel megegyező homlokzatszínezés.

A két nagy raktáron kívül az együttes 
szerves részét képezi a szolgálati laká
sok, valamint az irodaépület. Mindhárom 
a monarchiában akkor divatos provinciá
lis építészet jegyeit viseli. A változatos 
tömegképzés, tetőformák, szépen díszí
tett üveges faverandák, díszes ablakto
kok, a jó minőségben végzett munka 
teszi megkapóvá ezeket az épületeket. 
Sajnos az idő nem múlott el nyomttaianul 
felettük. Az irodaház külső-belső felújítá
sa megtörtént, de a lakásokra ráférne egy 
nagy tatarozás, míg az időközben hozzá
épített, oda nem illő toldalékok eltávolítá
sa.

Az épületek gyönyörű parkban helyez
kednek el, amelyet ezidáig gondosan 
ápoltak, az utóbbi időben több elörege
dett fát ki kellett vágni. Célszerű lenne a 
folyamatos parképítésen, gondozáson 
tovább munkálkodni.

A területet a Dózsa Gy. utcai oldalon 
szép téglapilléres és -lábazatos ková
csoltvas kerítés határolja, pár éve újítot
ták fel; a kapuzat érdekessége a ma már 
ritkán látható kő kerékvetők

Végigtekintve az épületegyüttest el
mondhatjuk, hogy mind telepítésben, épí
tészeti kialakításában, növényzetével 
együtt a város egyik legértékesebb és 
legszebb területe, amelyet köteles
ségünk védeni és megóvni a következő 
generációk számára.

Szakonyi László

elhagyta az országot.) Minden előkerült, 
csak a felrobbantott kémény miatt nem 
termelhettek. Vincze Béla — az akkori 
nehéz utazási körülmények ellenére — 
elment Beremendre cementért, építő
anyagért. A munkatársai segítségével 
megépítették a kéményt, augusztusban 
beindult a termelés. Addig megbízott te
lepvezető volt, de utgna már az Úpesti 
Cémagyárnak — és másoknak sem állt 
érdekében, hogy ezen a poszton marad
jon. Áthelyezték Újpestre, ott dolgozott 
két évig, majd saját kérésére visszakerült 
a nagyatádi telepre, mint főmechanikus 
—egészen nyugdíjazásáig. Nem volt már 
fiatal, de tele életerővel, tervekkel, nagy 
csalódásnak érezte a nyugdíjba küldést

Lakásáról az általa épített gyárké
ményre látott, azt nézte naphosszat szót 
lanul. Nézte a gyárat, otthonát, az életét, 
a benne égő energia lassan ellobogott, 
kiégett. Négy évvel később meghalt

Nagyatádon van eltemetve, de sírját 
hiába keressük. Nem váltotta meg senki, 
elpusztította a feledés.

Nagy Jenőné Gyánó Ágota

HÍREK
Jelentkezzenek!
A Nagyatádi Rendőrkapitányság nyo

mozást folytat lopás vétség alapos gya
núja miatt ismeretlen tettesek ellen, akik 
Nagyatád város területén és a környező 
településeken kerékpárokat tulajdonítot
tak el. Az eljárás során több kerékpár lett 
lefoglalva, de a sértettek ismeretlenek. 
Kéri a rendőrség azon személyek jelent
kezését, akiktől 1992. és 1993 évben 
Schwinn-Csepel Touring női kerkpárt tu
lajdon itattak el, a sértettek beazonosítása 
érdekében. * * *

Már kisiskolás korban...
A Nagyatádi Rendőrkapitányság Köz

lekedési Osztálya, valamint a városi bal
esetmegelőzési bizottság elnöksége 
Nagyatád város és a környék általános 
iskoláiban szervezett rendőrségi bemuta
tókat és propaganda-előadásokat tartott 
az elmúlt hónapban az ifjúkori bűnözés, a 
kábítószer elleni küzdelem, a gyalogos 
balesetek megelőzése, a helyes közleke
désre nevelés kérdéskörében. Technikai 
bemutató keretében gépjármű, fegyver
zeti és rendőrségi felszerelési bemutatót 
is láthattak az érdeklődők.* * *

Tisztelt Vállalkozó!
A FÜRJECSKE NÉPTÁNCCSOPOR

TÉRT KÖZMŰVELŐDÉSI ALAPÍT
VÁNY Kuratóriumának tagjai tisztelettel 
tájékoztatják a fent említett alapítvány lét
rehozásáról.

Az alapítvány célja:
— Nagyatád város és környéke lakos

ságának művelődése, a legifjabb korosz
tály részére a folklór táncművészet 
alapjainak lerakása és továbbfejlesztése.

— Elsősorban általános iskolai tanulók 
szabadidejének hasznos eltöltése, szel
lemi, fizikai állapotuk harmonikus alakítá
sa, részükre .nemes’ szórakozás 
biztosítása.

— A táncpedagógián keresztül az álta
lános iskolai nevelőmunka támogatása.

— A néptáncoktatás fettételeinek javí
tása, korszerűsítése.

— A tánccsoport utazási, szereplési 
lehetőségeinek szélesítése, technikai és 
egyéb költségek finanszírozása

— Újabb gyermekcsoportok bevonása 
a néptáncoktatásba

Kérjük, hogy az önök vállalkozása 
anyagi lehetőségeihez mérten támogas
sa alapítványunkat. A támogatás mérté
kéről az APEH által engedélyezett 
jogszabálynak megfelelően igazolást 
adunk ki Támogatását a Kereskedelmi 
Bank Rt. 395-11005 számlaszámra kér
jük utalni. Várjuk azokat, akik szeretné
nek és tudnak céljaink megvalósításáért 
áldozni, akiknek érdekeit képviselhetjük.

A kuratórium tagjai nevében: 
Halász József

• * *

Ötvöskónyiban az orvoslakás mellett, 
ma üres szolgálati lakásból, átalakítással, 
.falu házat” tervez iétrehozni a közeljövő
ben a városi önkormányzat.

• * *

Október 23-án az ötvöskónyi város
részben népviseletbe öltözött fiatalok tet
ték ünnepivé az őszi szüreti mulatságot. 
Kedves tőlük: küzdenek, nehogy a szép 
hagyományok feledésbe vesszenek.

• • *
Értesítjük a lakosságot, hogy dr. Fá- 

bos László betegsége miatt az I. számú 
háziorvosi körzet orvosi feladatait tartós 
helyettesítéssel dr Gondos Ilona látja el. 
Az orvosi ügyelet 19 00 és 07 óra között 
a 351-647 számú telefonon is hívható. 
Kérjük a lakosság megértését.

Lomtalanítás!
December 7-S-9-én lomtalanítási akci

ót szervezünk a város területén. Kérjük a

Meghívjuk
Önt is az újonnan 
megalakult íjász klubunk 
első nyilvános klubgyú'lésére

1993. december 4-én 
15.0C órára
a Nagyatád, 
Somogyszobi út 15. sz. alá. 
(Didaktika Kft., Konzervgyár
ral szemben)

Hunor Terep
es Vadászíjász Klub 

lakosságot: a megjelölt napokon a feles
leges hulladékot készítsék ki házaik elé. 
Köszönjük:

Városgazdálkodási  intézmény
• • *

Huszonöt éves a zenei oktatás a cí
me helyesen a szeptemberi és októberi 
lapszámban folytatásban megjelent írás
nak.

* * *

Hütögépszerviz a Hunyadi utcában
Lehoczky Vilmos és Büki Gábor veze

tésével — ötödm agukkal — hűtőgépszer
viz nyílt a Hunyadi utcai tízemeletes 
épületek egyikének földszintjén. A seges- 
di központú Spektrum Co. Gazdasági 
Munkaközösség márkaszervize nagy űrt 
tölt be ezzel a városban és térségében, 
ahol ezentúl lakossági igényeket elégít ki. 
A Philips és Whirpool hűtők mellett min
den más hűtőberendezés garanciális és 
minden más javítását végzi, miközben — 
szükség esetén — cseregépet is ad meg
rendelőinek.

(H.)
* * *

Hat éves gimnáziumi képzés
1994. szeptember 1 -tői hat éves gim

náziumi képzés indul a nagyatádi Ady 
Endre Gimnáziumban, az általános iskola 
6. osztályát végző tanulók számára.

A 8 osztályosok részére továbbra is 
tagozatos (angol, természettudományi) 
osztályt, általános tantervű fakultációs 
osztályt és egészségügyi szakközépisko
lai osztályt indítunk.

Az érdeklődő szülők részére 1993. de
cember 10-én 16 órakor a gimnázium 
tornatermében SZÜLŐK FÓRUMÁT tar
tunk. Itt részletes tájékoztatást adunk a 
jelentkezés feltételeiről, módjáról és hatá
ridejéről. Ismertetni fogom terveinket, a 
négy éves és hat éves képzés célját, 
eltéréseit. Minden érdeklődő szülőt tiszte
lettel várok.

Knapp Ottó 
igazgató

* * *
Értesítem a végzős általános iskolai 

tanulókat és szüleiket, hogy a Nagyatádi 
Kereskedelmi Szakközépiskola, Ipari Ke
reskedelmi Szakmunkásképző Intézet 
(Nagyatád, Baross G. u. 6. tel.: 352-623), 
1993. december 9-én 16 órakor pályavá
lasztási FÓRUMOT tart.

A résztvevők tájékoztatást kapnak az 
induló első osztályok képzési jellegéről, a 
felvételi követelményekről.

Minden kedves szülőt és tanulót szere
tettel várunk!

Mohári Jenő 
igazgató

* * *

2 + 2 félszobás lakás eladó. Kiszely 
u. 6/a I/3. Kisebb lakást beszámítunk.

Köszöntjük Nagyatád

ifjú polgárait!
Deák Dóra, 

Kovács Kristóf Sándor, 
Csizmadia Renáta, 

Cser Dominik, Varga Petra, 
Varga Evelin Bettina, 

Szabó Brigitta, 
Horváth Georgina, 
Szedeli Ramóna, 

Gura Dominika, Kovács Éva

1993. december 6-án 
16 órakor a Városháza 
tanácskozó termében

KÉPVISELŐI 
FÓRUM 
(fogadóóra)

Várjuk azokat, akik ránk 
szavaztak, jöjjenek, mondják el, 
mit várnak tőlünk a ciklus 
hátralevő részében.

GARA ISTVÁN 
KOVÁCS GÉZA

Önkormányzati képviselők 
és meghívott vendégeik
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Jubileumi ajándék

Ismét önálló a kollégium
Szép jubileumi jutalommal ünne

pelheti a nagyatádi József Attila Kol
légium fennállásának negyedszá
zados évfordulóját.

Az önkormányzat gazdasági és 
szervezeti átvilágítás után javasolta 
a képviselő-testületnek a két intéz
mény szétválasztását, amelyet egy
hangú határozatával kimondott. így a 
nagymúltú kollégium, amely a kollé
giumi mozgalom egyik bástyája volt, 
1993. augusztus 1 -jétől újra önállóan 
dolgozik.

Az elválás szükségszerűségét a 
funkcióbeli különbségek és a gazda
sági összemosódások indokolták. 
Most, amikor az iskoláknak a létü
kért, fennmaradásukért kell küzdeni, 
természetes, hogy a közös anyagi 
eszközöket inkább a saját érdekeik 
irányába mozgósítják. Nagyon lé
nyegesek a kontraszelekcióból szár
mazó hátrányok, amelyek rontják a 
kollégiumi nevelő-oktató munka 
színvonalát.

Szigéc
Amint a bodvicai műút elfordul Ki- 

vadár felé, ott ágazik le a csapás, 
amely nyugat irányában kettéhasítja 
a bodvicai határt. A csapás mintegy 
tíz-tizenkét méter széles földút, al
kalmas volt csordák, kondák legelő
re tereléséhez. A csapásról 
észak-déli irányba dűlőutak ágaztak 
le, amelyeken ki-ki a maga földjére 
juthatott fogatával vagy gyalogosan 
is.

A műútról letérve a csapáson mint
egy kettőszáz métert haladva a „Szi- 
géc”-hez érkezünk. Ez egy 
mélyebben fekvő terület, keresztezi 
a szigéci árok, amely a nyugati telkek 
csapadékvizét szállítja dél felé.

A szigéc nevet a hagyomány onnét 
származtatja, hogy valamikor a ré
gebbi korban élt Bodvicán egy faze
kasmester (nevét a hagyomány nem 
őrizte meg). E mester a falu szélső 
kis sárházában lakott. Később Máté 
háznak nevezték. A csapás és a víz
elvezető árok jobboldali szögletét 
bérelte agyagszerzés céljából a 
mester. Az árok mentén pedig kuny
hót épített. Ott helyben készítette 
agyagedényeit, s bányászta maga 
körül az agyagot. Addig ásta aföldet, 
mígnem kunyhója és munkahelye 
egy kis szigetet alkotott. A szigetből 
népi nyelvjárás alapján lett szigéc, s 
a szó, mint e területet jelölő név, 
fennmaradt napjainkig. E helyhez 
aztán számos emlék kötődik.

A terület részben lapályossága,

Régmúlt idők öröksége, amit sem 
háborúk, sem rendszerek nem tud
tak elvenni és semmivé tenni: a hit. 
A szeretet és a jólelkűség. Minden 
bizonnyal így van azóta, hogy elő
ször megszólalt a harang a barátok 
templomában. Mert régen csak így 
mondták. Mintha tengnap lett volna, 
emlékszem a több mintfél évszázad
dal előtti időkre. Amikor megkondult 
a harang, akár délidőre, akár a temp
lomba hívogató, avagy a halottak bú
csúztató szava, az atádi férfinép 
megemelte a sapkáját, a nők egy 
mély lélegzetvétellel keresztet vetet
tek.

Ötvöskónyi hivatalból, katolikus la
kossága lélekben már akkor ide tar
tozott. A vasárnapi misére 
csoportokban siettek gyalog. A pusz
ták népe is. Kálvinista létemre gye
rekként részt vettem egy húsvéti 
sonkaszentelésen. Áhitatos volt,

Jelentős gondot okozott a fizetés
beli különbség — az iskolában tanító 
tanárok javára.

A kollégium nem lehet az iskola 
.meghosszabbított karja”, a szülőt, a 
szülői házat kell helyettesítenie, kép
viselnie, de nem mondhat le a kap
csolódó intézményekkel való neve
lési-oktatási feladatok egyeztetésről 
sem.

Mindezek hatására a kollégium ne
velőtestületében kialakult egy olyan 
igény — amely találkozott a képvise
lő-testületi akarattal —, hogy a kollé
gium legyen újra önálló szervezeti és 
gazdasági egység. így nem egészen 
öt év együttlét után ismételten önálló 
lett intézményünk. A megváltozott 
körülmények érezhető változást sej
tetnek a munkavégzésben. Érzik a 
több törődést, odafigyelést, igénylik 
az elvégzett munkájuk szerinti érté
kelést, hivatásuk elismerését, amely 
hatására erősödik az elvi-cselekvési 
egység, javul a nevelő-oktató munka 
színvonala.

részben a kitermelt föld révén hóol
vadás, nagyobb esőzések miatt 
gyakran tószerű területté vált. Nem 
egy esetben a csapáson közlekedő 
szekerek fenékdeszkáit is ellepte a 
víz, a fogatok pedig hasig gázoltak a 
sáros vízben. De ha éppen malac
szoktatás idején volt nagyobb eső
zés, s megtett a szigéc vízzel, mi 
gyerekek is, gatyánkat ágyékig fel
húzva gázoltunk át rajta.

A második világháború után, a csa
pás jobboldalán a szigécig házhelye
ket alakítottak ki. Mátyás Gyura 
bácsi vásárolta meg a kibányászott 
területet is magába foglaló telket. Az 
első években gyakran előfordult, 
hogy csaknem a háza falát mosta a 
víz. Sokat kellett a családnak fára
doznia, amíg annyira feltöltötték, 
hogy a ház, istálló, pajta vízközeibe 
ne kerüljön. Kertje egy részét az árok 
mentén nyárral telepítette be, hogy 
legalább valami hasznot is hajtson a 
terület.

Azóta a csemeték hatalmas fákká 
nőttek. Egyszer már le is tartózták, s 
értékesítették a nemes fákat. Ültető
jük is örök pihenőre tért, de az utódok 
folytatják Gyura bácsi megkezdett 
küzdelmét Bodvica e darabka föld
jén.

A tsz megalakulása szigéc környé
kén is új helyzetet teremtett. A tsz- 
majort a szigécen túlra építették. Az 
oda járó tagoknak fogattal is, gyalo
gosan is gondot okozott a közleke

Egy jólelkű város része:
Ötvöskónyi

mert talán sok családnál ez volt az 
utoló darabka az azévi hízóból.

Aztán milyen szépek voltak a ra
gyogó napfényes gabonaszentelé
sek. Igaz, akkor még szent volt a föld 
is, úrnak, cselédnek és minden ha
záját szerető magyarnak egyformán. 
Pedig a földmunka mindig nehéz 
volt, a kenyér meg néha kevés volt. 
Mégis még most is hallani a nagyon 
öregek száján, hogy azok a régi szép 
idők.

És még egy emlékezés. Amikor 
kisiskolás koromban talán az első 
dolgozatunkat írtuk, a címe: Az én 
édesanyám. Napjainkban csak el
vétve lehet hallani, gyerekeink már

Számomra, mint megbízott igazga
tó számára egy ilyen nagymúltú in
tézmény vezetése — 300 tanuló, 57 
dolgozó —, munkájának szervezése 
nagy feladatot jelent. A nagy előd
höz, Horváth István igazgató úrhoz 
méltóan — aki az intézmény hagyo
mányrendszerét megalapozta, ezzel 
sajátos arculatot adva neki — szeret
ném végezni vezetői munkámat. Fel
adataim legfontosabbikának tartom 
a hagyományrendszer újraéleszté
sét, fejlesztését, az otthonteremtés, 
a tanulók eredményes tanulásának, 
esélyegyenlőségének biztosítását. 
Fontosnak tartom az önállóság-fele
lősség jegyében végzett diákönkor
mányzati munkát.

Kiemelten kell kezelnünk a szülői 
házzal való kapcsolatfelvételt, a szü
lők bevonását a kollégiumi munka 
szervezésébe.

A különváltan eltelt rövid idő ta
pasztalatai alapján bizakodva tekin
tünk a jövőbe.

Dán József, igazgató

désben. A vezetőség támogatással 
megépíttette az egy km hosszú mű
utat a csapás szigéci szakaszán. 
Most már betonúton járhattak a ta
gok a majorba, a mezőkre. A szigéci 
árkot kimélyítették, így a víz gyorsan 
eljut a Rinyába. A tsz-táblák kialakí
tása nem csak a százados dülőutak- 
nak vetett véget, hanem a csapást is 
felére szűkítette, a szigéci árokra pe
dig vasbeton híd került.

A egyesülések után a bodvicai ma
jor is veszített jelentőségéből. Bérbe
adták birkatenyésztéssel foglalkozó 
vállalkozóknak. Alakult a környezet, 
alakul a táj, de a szigéc név fennma
radt, és hogy a következő generáci
ók is tudhassák jelentését, szolgálja 
e kis krónika.

Horváth Ferenc
Bodvica

GÓLYATÖCS

Foto: Durgó Tibor

nem tudják. De ha unokáink újra 
megtanulnák, akkor a várva várt 
szebb jövőben is kevesebb lesz a 
rossz útra térő fiatal. És talán több lesz 
az az öreg, akit a lelketlenség nem vet 
ki a családi fészek melegéből.

Ma is hivatalból Atád része va
gyunk. De lélekben is? És szere- 
tetben is? Milyen jó lenne, ha 
gyerekeink, sőt unokáink is megöre
gedvén, ők is majd azt tudnák mon
dani: Szép idők voltak.

Ha csak egy kis rész vagyunk is, 
abból mi Nagy-atád.

Legyünk lélekben egyek mint Is
tentől megáldott család.

Takács Feri bácsi

Kézilabda
Komoly mulasztásunkat igyekszem 

korrigálni most, amikor a női kézilabda 
csapat megalakulását, illetve működését 
kívánom bemutatni.

1992. novemberében néhány lelkes 
lány és asszony úgy döntött, hogy kézi
labda csapatot alakít. Nehezen jött létre 
a működési forma, idén szeptemberre a 
NVSE segítségével megalakulta kézilab
da szakosztály. A VSE a csapat működé
séhez a nevét adta, másra nem tellett a 
költségvetéséből.

A megyebajnokságba nevezett a szak
osztály, a szakmai irányítást társadalmi 
munkában végzi Orbán László és Ludán 
János . Azt, hogy az őszi szezont a csapat 
végig tudta .csinálni”, elsősorban támo
gatóiknak köszönhetik. Ezen kívül né
hányszor a saját zsebükbe kellett 
nyúlniuk. Az őszi szezonban a bajnok
ságban döcögősen szerepeltek, de jól 
tudjuk, minden kezdet nehéz. A lelkese
dés a nehézségek ellenére tovább tart. 
Egy jó téli alapozás eredményesebbé te
heti a tavaszi szereplést. Ahhoz, hogy a 
csapat a tavaszi szezonban jól szerepel
jen, központi támogatásra is szükségük 
lesz. Ezúton is kérjük a kézilabdát szere
tők táborát, hogy szurkolásukkal és lehe
tőség szerint anyagiakkal is támogassák 
működésüket.

Kispályás labdarúgás
Befejeződött a kispályás labdarúgás

őszi szezonja. Az egész évi eredmény 
alapján a következő sorrend alakult ki:

1. Stars 49 155—50
2. Flamingó 48 188—38
3. 2. sz. Ált. Isk. 47 201—48
4. Agro-hobby 45 160—56
5. Colibri 36 156—73
6. Ökörszem 33 108—77
7. Henessy 28 81—107
8. Konzerv 27 77—104
9. Hercules 26 94—92

10. Gimnázium 24 75—84
11. Luft-Pizz. 23 91—126
12. Street 16 79—154
13. DRV 8 35—151
14. Csipet-csapat 6 61—271
15. Kollégium 4 55—180

Dicséret illeti a tabella alsó részén lévő 
csapatokat is, hiszen az egyenlőtlen küz
delem ellenére is mindig pontosan kiáll
tak és igyekeztek felvenni a versenyt a 
jobbakkal

Mezei futóverseny Nagyatádon
Az elmúlt héten a Nagyatádi Diáksport 

Bizottság a Művésztelepen mezei futó
versenyt rendezett. Kétszáznál több ta
nuló állt rajthoz a városi és városkörnyéki 
általános iskolákból. Külön figyelemre 
méltó, hogy a versenyszervezők gondol
tak a túlkoros tanulókra is. Az ő kérésükre 
a IV. korcsoportos tanulóknak külön szá
mot iktattak a programba. Mindenki örö
mére szolgált ez a plusz lehetőség, 
hiszen a legnagyobb sikert ők aratták a 
.szurkolók" körében. A verseny helye
zettjei tavasszal vehetnek részt a megyei 
bajnokságon.

Győztesek az egyes korcsoportok
ban:

I. korcsop.: Göncz Diána, Kutas; Kö
teles István, N.atád Babay; II. korcsop.: 
Luptyák Mónika, Lábod; BalazsinTamás, 
N-atád Babay; III. korcsop.: Varga Vik
tória, N-atád 2 sz.; Schlepp Béla, Görge
teg; IV. korcsop.: Bogdán Ferenc, 
Lábod.

Nagyatádi Ötpróba
A versenysorozat második próbáját ok

tóber 23-án lehetett teljesíteni. Több mint 
kétszáz fiatal gyülekezett a Művelődési 
Ház előtt, hogy teljesítse a neki szimpati
kus futószámot. Az ötpróbázók 5 és 10 
km-es távon futottak, a kisebbek közül 
sokan a kegyeleti futás rövidebb távját 
választották.

A sorozat harmadik próbáját, az őszi 
gyalogtúrát, november 13-án szerettük 
volna megtartani. A megelőző napok 
enyhe időjárását és ezzel együtt az őszt 
a péntek éjszakai hatalmas hóesés bú
csúztatta. A város belterületén is nehéz 
volt közlekedni, a mellékutakon és a nyílt 
mezőn pedig csak sítalpakon tudtuk vol
na a túratávot teljesíteni. Ehhez jött még 
a szeles hóesés, ami végleg meghiúsítot
ta a gyalogtúrát.

Amennyiben a közeljövőben lesz még 
jó idő, vagy száraz hideg idő, akkor a túrát 
megtartjuk; persze az már téli túra lesz.

Köztársaság Kupa
Kispályás labdarúgó tornát rendezett 

az ünnep alkalmából a Bárdos Lajos Ál
talános Iskola Diáksportköre. A tornán öt 
felnőtt csapat vett részt, körmérkőzéses 
rendszerben döntötték el a helyezéseket. 
1.2. sz. Általános Iskola, 2. Corvin-kör, 3. 
Ökörszem.

Judo
A judo szakosztály az őszi szezonban 

rengeteg versenyen vett részt. Sok ezer 
km-t tesznek meg, hiszen ez a sportág 
sok utazást igényel. Az oka, hogy kevés 
az országban az ilyen jellegű szakosz
tály, emiatt a versenyek színhelyei távol 
esnek egymástól. Az utóbbi hetekben 
Szolnokon, Beremenden, Budapesten 
szerepeltek eredményesen. Eddigi ered
ményeiket rendszeresen közölte mind a 
megyei, mind a városi lapunk.

Mostani számunkban az országosan is 
jegyzett eredményeket közöljük. Gondo
lom, ha a nevét nem (mám le, az érdek
lődők már akkor is tudnák, hogy Domon
kos Bernadett .száll ítóttá” ezeket az ered
ményeket. Solnokon október 26-án a Fel
nőtt Magyar Köztársaság Kupán szere
pelt és súlycsoportjában ezüst érmet 
szerzett. Budapesten a Dózsa csarnok
ban a junior korosztálynak országos baj
nokságán szintén második helyezést ért 
el. Ő még lényegesen fiatalabb, mint a 
juniorok, vagyis idősebbek korcsoportjá
ban versenyzett. A közeli napokban vesz 
részt egy nemzetközi versenyen, majd 
pedig saját ifi ll-es korosztályában az or
szágos bajnokságon.

Modellezés
Bizonyára sokan tudják, hogy a Műve

lődési Házban működik egy modellező 
klub Pénzár Jenő irányításával. A legtöb
ben erről augusztus 20-án bizonyosod
hattak meg. Akkor nagysikerű 
modellbemutatót tartottak a Csónakázó
tó vízén. Több száz néző kísérte figye
lemmel a bemutatót a nagy hőség 
ellenére. Az idei évben öt új modellt épí
tettek, valamint 15 régit újítottak fel. Ver
senyeken is szerepeltek, ezek közül íme 
néhány:

Vitorlás és hajómodellek megyei 
bajnoksága

Serdülő kai II. Szemerédi Görgy, Ifjú- 
jági I. Tóth Mihály, II. Pénzár László, III. 
Balogh Gábor

Rádióirányítású hajók országos baj
noksága, Gyékényes

Fl-V 6,5 kát. I. Pénzár Jenő, III. Balogh 
Gábor, Vili . Szrés Attila.

Szeged-Kupa
Fl-V 6,5 kát. III. Pénzár Jenő, V. Pén

zár László
Fl-V 15 kát. I. Pénzár Jenő, II. Pénzár 

László.

Figyelem! Kosárlabda!
Városi kosárlabda bajnokságot szerve

zünk középiskolás és idősebb sportked
velők számára. Jelentkezhetnek vegyes 
és női csapatok is. A verseny lebonyolí
tásának módját és a nevezési ólakat 
csak a jelentkező csapatok létszámának 
ismeretében tudjuk eldönteni. A nevezési 
díj nem lesz több 1000 Ft-nál. Jó lenne, 
ha a szerveződő csapatok olyan képvise
lőt választanának, aki telefonon elérhető, 
ez a kapcsolattartás miatt lenne fontos.

Kérjük, hogy az érdeklődő környékbeli 
ismerőseiteket is értesítsétek, hiszen vi
déki nevezők is indulhatnak. A bajnoksá
got december elején szeretnénk 
beindítani. Nevezéseket december 3-ig a 
Sportirodán lehet leadni írásban, szóban 
vagy telefonon. Várom a lebonyolítás 
rendjére vonatkozó javaslatokat, ötlete
ket is. (352-666 Czimmerman Béla)

Horgászat
Az idén is kellemes színfolt volt a Váro

si Horgász Egyesület keretében az ifjúsá
gi horgászok tevékenysége. Szarvas 
József tervszerűen irányítja a fiatalok te
vékenységét. Fő céljuk a természet meg
szerettetése, a környezet ápolása és 
nem utolsó sorban a horgászat megked- 
veltetése Horgászversenyeken is ered
ményesen vettek részt. Szőcs Norbert és 
Tilinger István korcsoportjában megyei 
első helyezést szerzett. Utóbbi tanuló a 
szegedi országos versenyen is helytállt 
A HE vezetőségének köszönhetően 
megkapják a szükséges anyagi támoga
tást tevékenységük folytatásához.

Czimmerman Béla
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Tájékoztató a képviselő-testület
1993. október havi üléséről

Milyen a földgáz fűtőértéke • Meddig füstölnek a belvárosi gyermekintézményi kémények • Zaj- és rezgésvédelmi 
önkormányzati rendelet készül • 308 forgalomképtelen önkormányzati lakás • 

Hat éves gimnáziumi képzés indul • Nyugdíjba ment az Árpád utcai óvoda vezetője
A testület az októberi közmeghallgatás 

után tartott ülésén 13 napirendet tárgyalt.
A nagyatádi börtön és fogház tervezett 

létesítésével kapcsolatos állásfoglalásá
ról — amely az október 19-ei ülésen ho
zott döntése volt — korábbi 
lapszámunkban már tájékoztattunk.

A testület a lejárt határidejű határoza
tokról szóló jelentések körében tájékoz
tatást kapott az 524. számú 
Kereskedelmi Szakközépiskola, Ipari és 
Kereskedelmi Szakmunkásképző Inté
zetnél lefolytatott gazdasági revíziós vizs
gálat eredményéről. A beterjesztett 
tájékoztatást nem fogadta el. Utasította a 
közgazdasági iroda vezetőjét, hogy rész
letes vizsgálati anyagot készítsen a tes
tület novemberi ülésére.

A napirend keretében foglalkoztak a 
képviselők ismételten a földgáz kalóriaér
tékének egyértelmű — a város lakossá
gát is védő — meghatározhatóságával és 
az ellenőrzés feltételeit biztosító kalori- 
méter felszerelésének kérdésével. A vá
rosfejlesztési és gazdasági iroda 
vezetője azt a feladatot kapta, hogy a 
kaloriméterek beszerzési lehetőségéről 
és árairól a novemberi ülésen adjon tájé
koztatást.

Mint ismeretes, a város központjában 
működő három önkormányzati gyermek
intézmény fűtésrendszere szilárd-, ve
gyestüzelésű kazánokon alapul, 
amelyekkel folyamatos gondok vannak.

- cél az lenne, hogy környezetbarát
Agázfűtés-módra térjünk át. Megva

lósítását az önkormányzat pénzügyi lehe
tőségei sajnos évek óta nem tették 
lehetővé. A városfejlesztési és gazdasági 
iroda a továbblépés érdekében feladatot 
kapott a működő vegyestüzelésű kazá
nok beszerzési évét és műszaki állapotát 
megvizsgálva, majd megfelelő sorrendet 
figyelembe véve készít javaslatot a kivál
tásukra, amit a közgazdasági iroda a ja
vaslatok pénzügyi fedezetének 
biztosítása érdekében a ‘94. évi költség
vetés tervezésénei figyelembe vesz.

A lejárt határidejű határozatokról szóló 
beszámolót követően a képviselők tájé
koztatást kaptak a testület két ülése közti 
időben végzett munkáról. Tájékozódtak 
arról, hogy tovább folynak a víz- és 
szennyvízmű koncesszióba adásával 
kapcsolatos tárgyalások. Egyeztetésre 
került sor a kórház vezetőivel az elnyert 
kórházi gép-műszer és rekonstrukciós 
céltámogatások felhasználásáról A be
számolót elfogadták.

F
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Egy 1976-ban kiadott szöveget tar
tok a kezemben, amely városunkat 
ismerteti:

.Nagyatád a felszabadulás előtt 
iparral nem rendelkező, nyomorúsá
gos sárfészek volt—itt egyetlen sza
tócsüzlet, egyetlen orvos volt.” Azok 
számára, akik a háború pusztítása 
utáni Nagyatádot ismerik csak, talán 
hihető is ez, de másként élték meg a 
település fejlődését, akik itt laktak 
korábban is. Csak a tényszerűség 
kedvéért:

Atád gyönyörű parkjában hetente 
kétszer térzene szólt, a városnak 18 
boltja, 13—17 hentesüzlete, két 
gyógyszertára, öt orvosa és egy tisz
tiorvosa, tüdőgondozója, két benzin- 
kútja, szállodái, panziója 
(gyógyidegenforgalom!) volt, hogy a 
vendéglőket ne is említsem.

1930-ban a lakosság 68 %-a nem 
földműveléssel foglalkozott! Köz
igazgatási hálózatáról, iskoláiról, 
bankjairól most nem írok, elsősorban 
a gyáripart szeretném jellemezni, 
amely utcanévadásra ihlette a lakos
ságot. A múlt század közepétől — 
Széchenyi reformtervei nyomán — 
gyorsult fel nálunk is az iparosodás. 
A Musza-malom volt az első, amely 
nevet adott a mai Gyár utcának: Ma
lom utcának hívták. (A malom nem a 
mai helyén, hanem a szemben levő 
soron működött.)

Z

A képviselők interpellációk keretében 
foglalkoztak a henészi Főnix disco műkö
désével keletkező zajjal. Utasították a vá
rosfejlesztési és gazdasági irodavezetőt, 
hogy a felmerült panaszt vizsgálja ki és 
arról adjon írásos tájékoztatást. Ezzel is 
összefüggésben felvetődött egy városi 
zaj- és rezgésvédelmi önkormányzati 
rendelet megalkotásának szükségessé
ge. Szabályozására várhatóan 1994-ben 
kerül sor.

Felvetődött az Ötvöskónyi városrész 
távhívásos telefonellátásának kérdése is. 
A testület felkérte a polgármestert, hogy 
a MATÁV fejlesztési elképzeléseiről és 
lehetőségekről tájékoztassa a képviselő
ket.

—zután többségi szavazással a tár- 
tgyalandó témák közé felvett va

gyonhasznosítási rendelettervezetet 
tárgyalták. Mint ismeretes, a lakástör
vény előírásai alapján az önkormányzat
nak a lakásügyek helyi szabályozására 
— hacsak a törvény hatálybalépését ad
dig nem módosítják — 1993. december 
31-ig helyi rendeletet kell alkotnia. A la
kástörvény és a helyi önkormányzatokról 
szóló törvény önkormányzati vagyonra 
vonatkozó szabályai alapján, minden he
lyi önkormányzatnak lehetősége van ar
ra, hogy vagyonát minősítse. A testület 
elé terjesztett rendelettervezet minősítet
te a város helyiség- és lakáscélú vagyo
nát. Az önkormányzat tulajdonában lévő 
564 önkormányzati bérlakásból 308-at 
forgalomképtelen törzsvagyonba sorolt. 
Forgalomképtelen minősítést kaptak az 
önkormányzati tulajdonú, nem lakáscélú 
helyiségek (üzletek, garázsok) is. A for
galomképtelen törzsvagyoni minősítés 
gyakorlatilag azt jelenti, hogy ezen ingat
lanokra érvényes adás-vételi szerződést 
nem lehet kötni. A forgalomképtelen ha
táskörben túlnyomó többségben a bérlő
kijelölési joggal terhelt lakások, az 
intézményi szolgálati lakások, az önkor
mányzati vállalati bérlakások, valamint a 
fegyveres testületi szolgálati lakások sze
repelnek. Forgalomképtelen minősítést 
kaptak még a város-központ belső terü
letein fekvő lakások egy része is A forga
lomképtelenné minősített ingatlanok, a 
rendelet mellékleteként a polgármesteri 
hivatalban és a könyvtárban megtekint
hetők.

A képviselők felvetették, hogy indokolt- 
e 564 lakásból 308 lakást a forgalomkép
telen kategóriába sorolni. Felvetődött 
ugyanez a nem lakáscélú helyiség-va- 
gyonnál is. Egy képviselő kifogásolta,

1882-ben a Wollák-Berkovits cég 
gomb-, zsinór- és paszománygyárat 
alapított, amely 200—300 embert 
foglalkoztatott. 1913-ben megszűnt 
az üzem, helyén a külföldi tőkével 
létesített MEZ VETER und SÖH- 
NE cég selyem- és pamutcérnafestő 
gyára kezdte meg működését. 1930- 
ban 40 szakmunkást és 360 ipari 
munkást alkalmaztak. 1934-ben az 
angol anyavállalat megvásárolta a 
gyárat, nagy beruházással, modern 
technikával látta el. Ettől kezdve pa
mut alapanyagú, de selyemfényű 
cérnaféleségeket gyártottak.

Közben az utca nevét a rangosabb 
Gyár utcára cserélték. Lakói büsz
kék voltak nagyüzemeikre (téglagyár 
is települt a közelben). A cérnagyár 
termékei kiváló minőségűek voltak 
— itt keverték ki hazánkban először 
a kalocsai hímzéshez szükséges 
zöld színt—, még az első világhábo
rú utáni nemzetközi gazdasági vál
ság sem rendítette meg a termelést. 
Több nemzedéknek adott munkát a 
gyár, az ott dolgozók nagy része hű
séggel kitartott a nyugdíjazásig.

Voltak és vannak is nehézségek, 
de reméljük, hogy ez a patinás üzem 
méltóan képviseli a jövőben is váro
sunkat, az utca nevét soha nem kell 
meg változtatni.

Nagy Jenőné Gyánó Ágota 

hogy a vagyon minősítésének előkészíté- 
sébe a lakásbérlők egyesületét és a kü
lönböző önkormányzati bizottságokat 
nem vonták be

A rendeletet a képviselők az első sza
vazás során nem szavazták meg, a ren
delet megalkotásához szükséges 
többség nem alakult ki Az újratárgyalás 
során kialakult vitában megint felvetődött 
a tervezet alkalmatlansága, de megfogal
mazódott az is, hogy az önkormányzati 
lakások helyi rendelete előkészítésének 
feltétele, hogy az önkormányzat megha
tározza: a szociális lakásgondok kezelé
séhez milyen vagyontömegre van 
szüksége. Megfogalmazódott az is, hogy 
a törzsvagyoni forgalomképtelenné mi
nősítés az önkormányzat döntési felelős
sége A szabályozásban valamilyen 
módon el kell indulni . Az értékesítések, az» 
élethez igazodóan később folytathatók is 
lehetnek. Az ismételt tárgyalás eredmé
nyeként a vagyonrendeletet többségi 
szavazással a képviselők megalkották

A testület előtt számolt be működésé
ről az Ady Endre Gimnázium és 

Egészségügyi Szakközépiskola. A be
számoló egyik központi kérdése az intéz
mény oktatási struktúrájának váltása volt.

Az intézmény tevékenységét értékelve 
a képviselő-testület az intézmény igazga
tójának, a tantestület tagjainak és minden 
dolgozójának elismerését és köszönetét 
fejezte ki az oktatás és az intézményi 
gazdálkodás területén végzett munkájá
ért. A struktúraváltási javaslatot a képvi
selő-testület — mint az intézmény 
fenntartója — elfogadta. A döntés értel
mében 1994. szeptemberétől 6 osztályos 
gimnáziumi képzés kezdődik az intéz
ményben. A 6 osztályos gimnáziumi osz
tályba az általános iskolák 6. osztályos, 
kimagaslóan jó képességű, tehetséges 
tanulóinak jelentkezését várják a város
ból és a városkörnyékről. A 8. osztályt 
végzett, kiemelkedő képességű, tehetsé
ges gyermekek képzését szolgálja az in
tézményben a 4 osztályos speciális 
gimnáziumi osztály. Tervezett létszáma 
32 tanuló, amelyből 16-an emelt óra
számba természettudományos képzés
ben, 16-an emelt óraszámban 
angolnyelvi-képzésben részesülnek. Ez 
utóbbi célja a középfokú angol-nyelvvizs
ga megszerzése.

' Indul a következő tanévben egy általá
nos tantervű 4 évfolyamú osztály is, ahol 
a fakultatív lehetőségeket az utolsó két év 
folyamán egyéni választás alapján bizto
sítják. A gimnáziumban angol, német, 
francia és orosz nyelvek elsajátítására 
van lehetőség. Tovább folytatódik az 
egészségügyi szakközépiskolai képzés.

Mit kell tudni az új 
lakcímbejelentésről?XX

A kormány a 146/1993. (X. 26.) 
számú rendeletében újraszabályoz
ta a polgárok lakcímbejelentési köte- 
lezettségét. A rendelet 1993. 
november 1-jén lépett hatályba.

Hói kell teljesíteni a lakcím be je
lentést?

a. / Kz új lakcím szerint illetékes 
jegyzőnél. (Általa megbízott dolgo
zó.)

b. / Tartózkodási hely (ideiglenes 
lakcím) újabb tartózkodási hely léte
sítése nélküli megszüntetését a lakó
hely szerinti illetékes jegyzőnél 
(általa megbízott dolgozónál) is beje
lentheti.

Hogyan kell teljesíteni a lakcím
bejelentési kötelezettséget?

— személyesen, illetve törvényes 
képviselő vagy meghatalmazott út
ján,

— ha a bejelentkezési kötelezett
ség több együtt költöző hozzátarto
zót érint, a bejelentést 
valamennyiükre vonatkozóan az 
egyik bejelentésre kötelezett is telje
sítheti,

— 14 éven aluli gyermek, illetve a 
cselekvőképességet kizáró gond- 

A '94-95-ös tanévben egy szakközépis
kolai osztályba kérhetik felvételüket a 8 
osztályt befejezők.

Ezután beszámolt munkájáról az ön
kormányzat Közoktatási Bizottsága. A 
képviselő-testület a nagyon aktívan mű
ködő bizottság beszámolóját elfogadta; a 
tevékenységét segítő köztisztviselőknek 
pedig köszönetét fejezte ki. A képviselők 
az ülés további részében intézményveze
tői állásokkal kapcsolatos ügyekkel fog
lalkoztak.

- ntalics Lászlóné, az Árpád utcai 
Aóvoda vezetője elérte a nyugdíjkor

határt, mindezek miatt és erre tekintettel 
a testület vezetői óvónői munkaviszonyát 
megszüntette. Vezető óvónőként hosszú 
idő óta állt a város szolgálatában és ne
velte gyermekeinket. A vezetői állásra 
kiírt pályázati eljárás lefolytatásáig 1994. 
június 30-ig Fűlöpné Borsi Zsuzsát bízta 
meg a vezetői teendők ellátásával.

A Városháza felhívása
az adókról

Helyi adók
Mint ismeretes, Nagyatád Város Kép- 

viselő-testülete Nagyatád Város illeté
kességi területére 1992. január 1-jétől 
bevezette a vállalkozók kommunális 
adóját és a helyi iparűzési adót.

Az adózás rendjéről szóló törvény 
alapján a vállalkozók önadózók, te
hát adózási kötelezettségeiket ön
ként kell teljesíteniük.

Az adózási kötelezettség kiterjed: 
a/ bejelentésre, nyilatkozattételre, 
b/adómegállapításra, 
c/ bevallásra, 
d/ adófizetésre,
e/ nyilvántartás vezetésére (könyv

vezetésre),
f/ adatszolgáltatásra.
Nyilvántartásaink alapján megálla

pítottuk, hogy a nagyatádi szék
hellyel illetve telephellyel rendelkező 
vállalkozók, vállalkozások közül nem 
mindenki tett eleget bejelentési köte
lezettségének. Felhívásunkat azért 
tesszük közzé, hogy mulasztásukat 
még e hónapban önkéntesen teljesít
sék.

E tájékoztatást a bírságok kiszabá
sa előtti utolsó felhívásként jelentet- 

nokság alá helyezett polgár bejelen
tését törvényes képviselője, ennek 
hiányában az ideiglenes gondnok, a 
hozzátartozó, vagy a szállásadó kö
telesteljesíteni.

Mit kell a lakcímbejelentéskor ki
tölteni, illetve bemutatni?

— Ki kell tölteni a bejelentőlapot, és 
a lakcímbejelentésre kötelezettnek, 
valamint a szállásadónak sajátkezű
lég alá kell írnia.

— Be kell mutatni a személyi iga
zolványát, illetve a személy
azonosító jelről szóló hatósági 
bizonyítványt.

Mikor kell a lakcímbejelentést 
teljesíteni?

—t\ Magyar Köztársaság területén 
élő polgár beköltözés vagy kiköltö
zés után három munkanapon belül.

Kinek nem kell a tartózkodási 
helyet (ideiglenes lakcímet) beje
lenteni?

— A sorkatonai vagy tartalékos ka
tonai szolgálatot teljesítő, illetve 
gyógyintézeti kezelésen lévő;

— az előzetes letartóztatásban lé
vő, illetve szabadságvesztés bünte
tését töltő polgárnak.

A jövő évben lejár 5 éves, határozott 
idejű igazgatói megbízása Fellegi Bálint
nak, a Bárdos Lajos Általános Iskola 
igazgatójának. A vonatkozó jogszabályi 
előírásokat betartva, a képviselő-testület 
az igazgatói állásra a pályázatot kiírta.

Foglalkoztak a képviselők a felszámo
lás alatt álló Nagyatádi Konzervgyár ke
zelésében lévő belterületi föld 
felszámolási értékének kérdésével is. El
fogadták a felszámoló által közölt, össze
sen 28 millió 400 ezer forintos értéket. E 
felszámolási ingatlanérték teljes egészé
ben az önkormányzat bevételeként akkor 
teljesülhet, ha a vállalatot magas áron 
lehet eladni Tehát az értékesítés össze
gétől függ az önkormányzat bevétele

A közoktatási törvény előírásai alapján 
az általános és középiskolákban, a szak
munkásképzőkben 1994. február végéig 
iskolaszékeket kell létrehozni. Az iskola
székek megalakításának előkészítése az 
intézményvezető feladata. Munkáját elő
készítő bizottság segíti, amelyben az is
kolafenntartó képviseletét is biztosítani 
kell. A képviselő-testület a közreműködő 
bizottsági tagokat megbízta. Valamennyi 
intézménybe két képviselőt és egy köz
tisztviselőt delegált. Ezután zárt ülésen 
személyiségi jogvédelem alá tartozó kér
dést vitatott meg a képviselő-testület.

Hoffmanné dr. Németh Ildikó
jegyző

jük meg. Az adózási kötelezettségek 
nem teljesítését az adózás rendjéről 
szóló törvény súlyosan szankcionál
ja. Magánszemélyekre 50 000 Ft-ig, 
jogi személyre 150 000 Ft-ig szabha
tó ki ismételten mulasztási bírság.

Közös érdekünk, hogy a helyi adó
zással kapcsolatos feladatok konf lik- 
tusmentesen, olajozottan follyanak, 
hiszen a vállalkozók helyi adóikkal a 
város bevételeit gyarapítják, hozzá
járulva ezzel az intézmények működ
tetéséhez és a város 
üzemeltetéséhez.

Kéri a hivatal mindazokat a vállal
kozókat, vállalkozásokat, akik beje
lentkezési vagy más helyi adóval 
kapcsolatos kötelezettségeiknek ed
dig nem tettek eleget, ügyfélfogadási 
időben keressék fel a hivatal föld
szint 10. számú irodájában dolgozó 
munkatársainkat, akik a szükséges 
nyomtatványokat rendelkezésre bo
csátják és segítséget nyújtanak.

Gépjárműadó
Tájékoztatjuk a gépjárműtulajdo

nosokat, -üzembentartókat, hogy a 
második félévi gépjárműadó befize
tésének határideje szeptember 15- 
én lejárt. Azóta megkezdtük a 
hátralékok beszedését, bár a gépjár- 
műtulajdonosok döntő többsége 
gépjárműadófizetési-kötelezettsé- 
gének eleget tett.

Kérjük, akik gépjárműadófizetési - 
kötelezettségeiknek nem tettek ele
get, ügyfélfogadási időben keressék 
fel a hivatal földszint 8. számú irodá
jában dolgozó munkatársainkat.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 1 évi 
meg nem fizetett gépjárműadó a 
gépjármű forgalomból való kivonásá
val is járhat.

Megértésüket és segítségüket elő
re is megköszönjük.

Az ügyfélfogadás rendje:
Hétfő 12.30—16.00
Kedd —
Szerda 7.30—16.00
Csütörtök 12.30—16.00
Péntek 7.30—12.00

Polgármesteri Hivatal

Ourgú TSbOf, Dr. HorWrh Ferenc, 
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KARÁCSONYI EMLEKEK
Elmondja: Gaál Aladárné

Mimi néni barátságosan fogadja érdek
lődésűnket Mindenre emlékszik, hatal
mas élményanyagából lassan összeáll a 
kép a sorscsapások nem törték meg. 
pedig bőven jutott osztályrészéül — ot 
gyerekkel az ötvenes években állástalan 
ság, majd kitelepítés az uühonból —. tele 
van hittel és türelemmel

Milyen volt a régi karácsonyok han
gulata?
Bensőséges Összejött a család min

den tagja, legalább három napig együtt 
ünnepeltünk A készülődés is más volt, az 
emberek nem látszottak ilyen zaklatott- 
nak, anyagiasnak, mint ma

Karácsony kapuja advent az egyházi 
év kezdete Az első vasárnap után meg
kezdődtek a hajnali misék (Rorate) Az 
öreg Sterlicz bácsi már 5 órakor harango
zott, aztán a petróleumlámpák gyenge 
fényénél szállingózni kezdtek az embe
rek. Mikor hatot ütött a toronyóra, megtelt 
a templom Az atádiak mellett jöttek a 
kiserdei, bodvicai, henészi hívek is. Meg- 
kondult a nagy harang, Kutor Antal kántor 
úr hatalmas hangján felcsendült az ősi 
ének.

Harmatozzatok, égi magasok
Téged vár epedve a halandók lelke.
Jöjj el édes üdvözítőnk'
És mi vártuk Öt, mint ma is 24-én este 

Igazi bensőséges ünnep csak ott volt, 
ahol öntudatos hittel készültek fel rá

Karácsonyt a szeretet ünnepének ne
vezik, méltán, hiszen földre szállt a „Sze
retet", a kis Jézus. Az ünnep misztériuma 
mindenkit megfog ma is. Jobbak lesznek 
az emberek, többet gondolnak másokra. 
Miért? Mert karácsonykor gyermekké 
lesznek a felnőttek, gyermeki szívvel ne
vetnek, örülnek. De jó lenne, ha az év 
minden napján így volna! 24-én éjjel, a 
nagyharang hívó szavára — aki csak te
hette — elment az éjféli misére, ahol 
ilyenkor élő fényekkel díszítettek, zengett 
az orgona, diadalmasan szállt az ének 
Glória in excelsis Deo! (Dicsőség a ma
gasságban Istennek!)

Hogyan készültek a század elején az 
ünnepre az emberek?
Kedves szokás volt a betlehemezés A 

gyerekek maguk készítette kis betlehemi

Megkésett hír...

Csökkenő víz- és csatornadíjak!
Természetes és rendjén való dolog, 

hogy a képviselő-testület fontos, majd 
minden várospolgárt érintő kérdést vitat 
meg A legutóbbi testületi ülésünkön ilyen 
téma a város víz- és szennyvízműve kon
cessziós bérlőkiválasztása volt

Lapunk hasábjain a közelmúltban be
számoltunk arról a harcról, amit e pillana
tért vívtunk. Kezdetben csak éreztük, 
később, ahogy adatokhoz jutottunk és a 
számításaink eredményét láttuk, világos
sá vált: az ország legnagyobb úgyneve
zett regionális vízmüvéhez tartozni, 
egységes víz- és csatornadíjat fizetni több 
tízmilliójába került a nagyatádiaknak Az 

istállóval, a jászolban fekvő Jézuskával 
házról-házra jártak

— Szabad e betlehemi Jézuskát be
mutatni?

— Hát persze, hogy szabad!
örömmel, áhítattal hallgattuk a „pász

torokat', ízes-lelkes mondókáikat. Távo
zásukkor pár krajcárt, diót, almát kaptak 
jutalmul

A községben is érezhető volt a készu 
lődés Az üzletek kirakatai — keresztény 
és zsidó kereskedők versengtek — már 
az advent elején ünnepi díszbe öltöztek 
Hivták-csalogatták a gyermekeket

Emlékszem Békési Elemér Kossuth ut
cai „Amerikai bazárjára Ez egy modern, 
nívós játékbolt volt, szebbnél szebb ka
rakterbabákkal, fiúknak ólomkatonákkal, 
játékvárakkal, sok társasjátékkal Híres 
volt a Csoda-Burics és Adler bácsi fűszer
csemege üzlete, tele édességgel, déli
gyümölccsel, a ma ismerteken kívül akkor 
kedvelt volt még a szentjánoskenyér is. 
Benyákék könyvesboltja az ünnepre 
szép kivitelű ifjúsági könyvekkel, értékes 
írószerekkel, vallási kegytárgyakkal várta 
a vevőket A Keresztény Nőegytet min
den évben jótékony célú karácsonyi vá 
sárt rendezett. Az eladott tárgyak nagy 
részét az asszonyok maguk készítették 
babákat, állatfigurákat varrtak A vásár 
sikeréhez a nagyobb cégek is hozzájárul
tak, könyveket, cukorkákat ajándékoztak 
A Farkas kávéház volt a vásár helye Az 
árusításból befolyt összeget a rászoruló 
sokgyermekes családok megsegítésére 
fordították

A Nőegylet tagjai más módon is segí
tettek: gyermekeik kinőtt, de jó állapotú 
ruháit, cipőit összegyűjtötték Kará
csonykor 100-120 szegényt ruháztak fel 
és pénzsegélyben részesítették őket A 
harmincas években a községben éhező 
nem volt.

A karácsonyfa akkor is úgy nézett ki, 
mint napjainkban?
Nem egészen A szaloncukrot ismertük 

gyermekkorunkban, színes papírba volt 
burkolva, de sztaniol nélkül Diót ara 
nyoztunk, saját készítésű linzer- és mé 
zessuteményekkel díszítettük a fát 
Üvegdíszek akkor is voltak már. de villany 
helyett viaszgyertyát használtunk 

utóbbi két évben sokkal többet fizettünk 
be a regionális nagy kalapba, mint amibe 
Nagyatádon került a víz kitermelése és a 
szennyvíz megtisztítása Hozzátartozik 
az igazsághoz, hogy a DRV-nek is kelle
metlen volt a helyzet és a maguk módján 
ők is felemelték szavukat a lehetetlen 
árak ellen Mi harcoltunk, de eddig mégis 
el kellett szenvedni a tényt, s a milliók, 
magas dijak formájában elcsordogáltak a 
városból.

Furcsa és érthetetlen, miért aggódik a 
minisztérium a jó vízszolgáltatás miatt9 
Miért nem bíznak az önkormányzatok fe
lelősségérzetében, miért bizalmatlanok
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k mi családunkban a mai napig az a 
szokás, hogy kis papírsziveket helyezünk 
el a karácsonyfa alatt, és felírjuk rájuk 
szeretteink neveit.

Mimi néninek melyek voltak a leg
emlékezetesebb karácsonyai?
Legrégebbi az Árvay Margit óvónéni 

által rendezett ünnepség 1912-ben Mar
git néni irta a dalok szövegét és hegedűn 
kísérte a kicsik énekét

1914-ben. amikor elkezdődött az első 
háború, Trattner Karcsi szavalt

Karácsonyfán ezer gyertya, fényben 
ragyogó

Fa katonák sorakoznak, vigyázz, jobb 
ra át, balra nézz!

Jézuska hozta ezt a sok. szép favitézt

1943-ban, az újabb háború alatt kislá
nyom. Mimiké mondott verset

Dörögnek az ágyúk, fegyver minden 
kézben

Kis jászolod előtt bizó reménységgel
L eború tv a áldunl.

Két különösen megható karácsonyt 
nem felejtek el soha 1944-ben. ágyúdör
gés közben, szenteste a padlón ülve — 
az anyagiak teljes hiányában — csak a 
hit mélységes erejével énekeltük:

Krisztus született, örvendezzünk!

velük szemben? Végül maradt az egyet
len esély, a koncessziós pályázat kiírása, 
mint előrelépési lehetőség.

Sok vitát miniszterekhez írt felterjesz
tést. felkért országgyűlési interpellációt, 
bírósági pert felhasználva és elfeledve 
célhoz értűnk

Két pályázó közül a biztosabbat, a na
gyobb tapasztalattal rendelkezőt válasz 
tottuk 10 éves időre koncessziós 
partnernek. Alapos, körültekintő gazda
sági és jogi előkészületek után döntött a 
képviselő-testület A Dunántúli Regioná
lis Vízmű és Nagyatád Város Önkormány 
zata között létrejött a szerződés

A másik emlék Buzsákhoz kötődik, oda 
voltunk kitelepítve Házigazdánk földes, 
de első szobájában tizennyolcán álltunk 
1952. karácsonyán a kis fa mellett, alatta 
a kis Jézus szobrocskája jászolban. A 
gazda nagyfia élő báránykát hozott be és 
az bógetvo köszöntötte a Jézuskát. Meg- 
hatottan énekeltünk, és mondtam az 
enyéimnek: Otthon bizonyára sajnálnak 
bennünket, azt mondják, hogy szegény 
Gaálék, pedig milyen gazdagok vagyunk, 
együtt lehetünk Istenünkkel, szeretteink
kel

Mit üzen a mának Mimi néni?
A parkban ragyogva áll évek óta a min

denki karácsonyfája, nyugalmával figyel
meztet bennünket, ne rohanva, 
kapkodva, bosszankodva, hanem hittel, 
szeretettel készüljünk a szent ünnepre.

Nem a különleges, bőséges lakoma, 
hanem a szeretet ad bensőséget ünne
pünknek

Ezt üzenem én a Nagyatád újságon 
keresztül minden jóakaratú embernek, az 
újság szerkesztőinek, dolgozóinak, a vá
ros lakóinak:

a 87 éves Mimi néni.

Nagyon szépen köszönjük.

Lejegyezte: Györéné Sipos Ilona, 
Nagyné Gyánó Ágota

A testületi döntés három fő előnyét ki
emelve először: csökkennek a lakossági 
víz- és csatornadíjak (15 és 22,4 %-kal), 
akkor, amikor hasonló nagyságú áremel
kedésekről ír a sajtó! Másodszor, a csök
kentett díjak még így is lehetővé teszik, 
hogy a DRV által fizetett koncesszió lé
nyegesen segítse a szennyvízhálózat to
vábbépítését. Harmadszor: számításaink 
és reményeink szerint több éven át nem 
lesz szükség a dijak emelésére.

A közületi díjak szintentartását, a la
kosságiak csökkentését, mint jó hírt, 
örömmel adjuk közre.

Varga Vince 
polgármester

Radnóti Miklós

DECEMBER
Délben ezüst telihold
a nap és csak sejlik az égen.
Köd száll, lomha madár
Éjjel a hó esik és
angyal suhog át a sötéten.

Foto: Durgó Tibor

Tűrmezei Erzsébet

Karácsonyi rímek
Ezüstöt ölt 
a téli föld. 
Havas kis út 
a hegyre fut. 
Karácsony int 
felénk megint.
Keresi árva, elhagyott 
a betlehemi csillagot.

Köd hamva hull, 
és rajta túl, 
mint zuzmarás, 
fehér varázs, 
erdők-mezők 
az Érkezőt 
jelentgetik ma ékesen. 
Öt keresem! Ót keresem!

Szeretettel 
meghívjuk 

Önt és kedves családját
1993. december 23-án 

18 órára 
a

Nagyatádi Művelődési Ház 
színháztermébe

KARÁCSONYI 
HANGVERSENYRE

Belépőjegy ára: 60 Ft. 
Diákoknak és 

nyugdíjasoknak 30 Ft.

Békés Boldog 
Karácsonyt!

Békés, boldog karácsonyt!
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100 év építészete
A volt Korona Szálló

Durgó Tibor foto/
A ma Atád Áruház épületegyüttese a 

múlt században, feltehetően a Széchenyi 
tér 1/A szám alatti (régi posta) épülettel 
egyidőben épülhetett fel. Eredendően a 
Czindery család uradalmi birtokához tar
tozott. Később többször gazdát cserélt 
Végül Lelbach Keresztély nagybirtokos 
tulajdona lett. Olyan teória is létezik, hogy 
kastély volt

A Széchenyi tér északi térfalában he
lyezkedik el, zártsorúan, az utcafronti 
építési vonalon Tetőidoma összetett 
nyeregtető, kontyolásokkal A Zrínyi ut
cai szárny (volt mozi) később épült, la
postetős. Építészeti stílusáról ma már 
nem lehet beszélni, mivel többször 
drasztikusan átalakították Az épület 
kétszintes, változó belmagassággal A 
homlokzatok egyhangúságát vakolatból 
készített díszítések, a nyílászárók kere
tezése próbálja megtörni Különösen 
nem iflík az épülethez az áruház 'hom
lokzatára „díszítésként" felerősített acél
szerkezet

Repr. foto: Durgó Tibor
„A kolostor udvarán megszokott 

mederben folyik az apácák élete: ta
nítás, kertgondozás, apró örömök és 
bánatok, lágy lírai dallamok, harmó
niák, gyengéd színek.” így jellemzik 
Puccini: Angelica nővér című operá
ját.

A hasonlat elkerülhetetlen, ha volt 
tanárnőnkre, Angelina nővérre emlé
kezünk, aki ebben az évben, 92 esz
tendősen idegen országban hunyta 
le a szemét örökre.

Élete egyidős századunkkal és ha
zánk történelmi megpróbáltatásai
val. Schubert Feliciaként egy 
Pozsony környéki főerdész családjá
ba negyedikként született a hét gyer
mek közül. Élt, mint a mesében 
boldogan, szabadon kószálva az er
dőben. Megismerte és szerette a ter
mészetet. Tízéves volt, amikor 
édesapját elvitte egy szívroham. A 
megtört édesanya — rokonai segít
ségével — gyermekeivel Malackán 
telepedett le, ahol háromnyelvű volt 
a lakosság. Felicia értett és beszélt 
a magyaron kívül németül és szlová
kul is.

Elemi iskoláit az irgalmas nővérek
nél kezdte, majd 15 éves korában az 
Orsolya-nővérek tan ítónőképzö inté
zetének növendéke lett.

Közben kitört az első világháború. 
A sok szenvedést látva, miután meg
ismerte a keresztes nővérek sokol-

„Ne veszítsünk el semmit se a múltból”

Az 1896-os millenniumra Atád is felké
szült Már ekkor több szállodával rendel- 
kezett. A századforduló után az 
épületegyüttes hasznosítása nagyon 
sokoldalú volt, pezsgő élet folyt benne

Az Atád Áruház helyén a földszinten 
étterem, kávéház, tisztviselőkor és úri ka
szinó működött, az emeletet bárki kibérel
hette bálterem céljára _A kerthelyiségben 
(ma egy része természetvédelmi terület) 
zene szórakoztatta a közönséget Az áru
ház és az étterem közötti épületrész föld
szintjén kisuzletek (csemege, szabóság, 
játék, gabonakereskedői iroda, lakatos, 
©ipesz. oras), emeletén szállodai szobák 
és egyesületi klubok helyezkedtek el Az 
Ezüst Kancsó helyén, az utcai részen

Sr. Sarlós M. Angelina
(1901—1993)

dalú segítökészségét, elhatározta, 
hogy ezt a hivatást választja.

1916-ban jelöltként belépett a 
zsámbéki tartományi házba. (Tanul
mányait Pozsonyban végezte.) Mi
kor szétesett a Monarchia, a 
jelölteket visszaküldték Zsámbékra, 
otthona idegen országgá változott.

1921-ben öltötte magára a szerze
tesi ruhát, és attól fogva Feliciát An
gelina nővérnek hívták. (Magyarul 
Boldog Angyal.) Különböző iskolák
ban tanított, ahova a Rendház küld
te, így került 1941-ben Nagyatádra. 
A polgári leányiskolában magyar és 
német nyelvet, földrajzot és éneket 
oktatott. Következetes, igényes ta
nárvolt. Tekintetéből nyugalom, bel
ső derű sugárzott, ö vezette a 
karéneket, a próbákon hegedűn kí
sért bennünket. Általa szerettük meg 
Kodály Zoltánt, a népdalokat, a ká
nonéneklés játékosságát, az ünnepi 
egyházi dallamokat.

A német óráktól féltünk egy kicsit, 
hiszen a dér, die, das akkor sem volt 
könnyebb, mint ma, ám komoly baj 
nélkül megbirkóztunk vele.

De a magyar nyelv és irodalom! Az 
ő tanításában nagy élmény volt, me
lengetett az anyanyelv, a haza sze- 
retete. 1990-ben volt tanítványai — 
akikkel egész életében tartotta a 
kapcsolatot — iskolai találkozóra 
hívták, de betegsége és kora miatt 
már nem tudott eljönni, csak levél
ben köszöntötte őket.

Családja a második világháború 
alatt — mikor a származást kezdték 
kutatni — nem akartak Németor
szágba kerülni — magyarnak vallot
ták magukat, nevüket is 
megváltoztatva. Angelina nővér is 
így lett Sarlós. 1944-45 telét, az ost
romot, Budapesten élte át pincében, 
ezer veszély között.

A háború után 1948-ig még tanít

söntés, vendéglő, és több kisebb bolt, 
valamint a teret a mai Korányi utcával 
összekötő átjáró volt található Északi ré
szén gabonakereskedés működött A 
park szélén benzinkút is állt A szálloda 
előtti széles úton, heti két alkalommal, a 
piac forgatagába kerülhetett az érdeklő
dő. A világháború után az épület kisebbik 
része kocsma, nagyobbik része kultúr- 
ház, könyvtár, zeneiskola és mozi lett

Az ÁFÉSZ beruházása (átalakítás, fel
újítás) eredményeként 1971-ben nyitotta 
meg kapuit az Atád Áruház, továbbá az 
Ezüst Kancsó étterem és szálloda A 
szálloda helyén a 90-es években kisüzle- 
tek létesültek.

Bacsa Gyula

■
■
■

■

■

hatott, akkor államosították az egy
házi iskolákat, a nővéreket lágerek
be gyűjtötték, közösségüket 
feloszlatták.

Türelemmel viselte az újabb csa
pást; különböző munkákat vállalt. 
Volt takarítónő, kertésznő, sekres
tyés, templomi kántor és kórusveze
tő. Az ismerős családok gyermekeit 
német nyelvre tanította.

1966-ban a grazi nővérek segítsé
gével, mint a főkáptalanság vendé
ge, Ausztriába került. Sokat 
tevékenykedett, közönség előtt felol
vasásokat tartott, de ahogy múlt az 
idő, egyre inkább vágyott a szerzete
si élet közösségére. 1975-ben meg
hívták a keresztes nővérek svájci 
anyaházába és végleg ott is maradt.

Napjai tovább is munkával teltek; 
gyámolította az elesetteket, kisegí
tett az irodában, az iskolában nyelvet 
oktatott. A zsoltárokat magyarul éne
kelte saját hegedűkísérettel, néha 
zongorázott.

Egyetlen külön kívánsága volt a 
Rendházban: kérte, hogy az ágyát 
úgy helyezzék el, ha álmából feléb
red, hazája, Magyarország felé es
sen a tekintete.

Halála előtt egy növértársa meg
kérdezte: Melyik a legkedvesebb da
la? Azt felelte: ilyen nincs. Egész 
életemben annyit muzsikáltam és 
énekeltem, hogy bennem vannak a 
dallamok. Csak becsukom a sze
mem, és hallom az ifjúkori hango
mat, csengőn, mikor mindenki 
örömére dalolhattam. Megbékélten 
szenderült el 1993. január 23-án, 
szavai szerint, hogy végre találkoz
zon az Úrral, aki hosszú élettel áldot
ta meg és ezáltal hasznára lehetett 
embertársainak.

Nagyné Gyánó Ágota

A mindenki karácsonyfája feldí
szítésében védnökséget vállaló Bár
dos Lajos Általános Iskola tanulói az 
idén is serénykedtek — mindnyájunk 
örömére.

• * *
Karácsonyi játszóház keretében 

péntekenként találkoznak a Bárdos 
Lajos Iskola növendékei. Meseszo
ba, rajzfal, sulirádiózás, „Ötödölő”, 
sakk, ajándékkísérö kártya készítés 
szerepel többek között a programjuk
ban.

* * •

A Művelődési Házban december 
6-án lakossági fórum vendége volt 
Nagy Sándor az MSZOSZ elnöke és 
Szekeres Imre az MSZP ügyvezető 
elnöke. Előtte a cérnagyár vezetői
vel, szakszervezeti aktivistáikkal ta
lálkoztak.

! MEGHÍVÓ
I I
I I

| Tisztelettel meghívjuk és } 
szeretettel várjuk 

1993. december 22-én 
14.00 órára

J a Városi Művelődési Házban } 
| rendezendő |
i i

!idősek karácsonyárai
I I

Nagyatád Város Önkormányzata 1

Köszöntjük Nagyatád

ifjú polgárait!
Zátrok Márton, Fork Dorottya, 

Martin Csenge

MMAUIT I*

RENAULT
Ezek az autók mindig Ön mellett vannak!

A RENAULT személy- és
haszonjárművek teljes választékával 

várja vásárlóit a 
LANTOS SZERVIZ Marcaliban! 
A RENAULT 19 és CLIO típusú

autókból gépkocsinként 
100 EZER FORINT 

KEDVEZMÉNY, mely akciónk 
1993. december 31-ig tart.

Kedvező lízing, részletfizetés! 
Garanciális szervizelés!

RENAULT
ÉLMÉNY VEIÉ ÉLNI

OJO

Látogasson el a 
PEPITA ÜZLETHÁZBA!

Töltsön el egy kellemes órát családjával 
a PEPITA PRESSZÓBAN, és közben 

a PEPITA FODRÁSZATBAN elkészülhet a család frizurája!

Családoknak extra kedvezmény!
Rendkívüli nyitvatartás!

Presszó: minden nap 10.00-tól 22.00-ig
Fodrászat hétfőtói péntekig 8-12-ig, 14-19-ig szombaton 7-13-ig

Hangulatos környezet, olcsó árak! 
Szeretettel várjuk Kedves Vendégeinket!

■ Aki még nem járt nálunk, az üzletet megtalálhatja a Jókai lakótelep ■
■ üzletsorán, az Orbán vas-muszaki bolttól 200 m-re. ■■ ■

COLETTE LOUIS-LUCAS fran
cia festőnő akvarell-kiállítása volt lát
ható december 12-éig, amelyet Deák 
Zoltán tanár nyitott meg.

* * *

iskolák technikai vetélkedője
Novemberben Balatonbogláron 

rendezték meg az általános iskolák 
megyei technikai vetélkedőjét. A 42 
induló iskola közül a Babay József 
Általános Iskola a csapatversenyben 
Ruzsics Gábor, Tömpe László, Voj- 
kovics András összetételben a má
sodik, egyéniben 126 versenyző 
közül Tömpe László 8. b. osztályos 
tanuló szintén második lett.

Felkészítő nevelőik Bállá Gyula és 
Bujt ás László voltak.

Évfordulók
December: 

gyermekkönyvhét
Dec. 2. 60 éve volt a lakihegyi an

tennatorony felállítása.
Dec. 10. Az emberi jogok napja.
Dec. 11.150 éve született R. Koch 

bakteriológus.
Dec. 12. 120 éve született Kacsóh 

Pongrác zeneszerző.
Dec. 16. Kós Károly erdélyi épí

tész, festő, író, polihisztor 110 éve 
született.

Dec. 23. 200 éve született Déryné, 
az első magyar operaénekesnő.

Dec. 28. 70 éve hunyt el A. G. Eiffel 
francia mérnök.

Dec. 31. E napon hunyt el I. Szilveszter 
pápa 335-ben.

Renault Lantos Szerviz 
Marcali, Ősz u. 85.
Tel.: 85/313-207

■
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A Solar közelmúltja és jövője
Fülöp-szigeteki és ausztrál vendégek is

1987. június 18-a, a Solar Szálló 
alapkőletételének dátuma mérföldkő 
Nagyatád életében. Két év múltán 
sor kerülhetett a hajdani Barakonyi 
sarkon álló impozáns 60 szobás, 120 
ágyas hotel avatására. Az üdülők, a 
szállóvendégek jeles bemutatók, 
rendezvények részesei is lehettek. 
Méltó helyszínéül választotta akkor a 
televízió is a Zenebutik című műso
rához.

Az építtető Napsugár Üdülőszö
vetkezet három fontos funkciót 
szánt a szállodai résznek. Mintegy 
százan 2-3 hétre szóló üdülésre, 
mások befektetés miatt vásároltak 
jogot. Fő rendeltetése a kereske
delmi szálláshely-kínálat volt már 
akkor is. Vendégkörük a szakmai 
berkekben elismert „bejáratás" 
éveiben szerényebb volt, amely az 
átutazó forgalomból, a gyógyturiz- 
mus szállásigényéből tevődött 
össze — tudtuk meg a ház igazga
tónőjétől, Nagyné Huszár Andreá
tól.

Milyen szolgáltatásaik a vonzó
ak?
Nagyon jó a kapcsolatunk a kór

házzal és a gyógyfürdővel. Vendég
körünk fele a gyógyturizmushoz 
kötődik, amit szállodai szolgáltatása
inkkal egészítünk ki (fogászat, étkez
tetés, stb.) Vendégeink, akiknek fele 
hazai, fele külföldi (főleg német 
nyelvterületről, de megfordultak 
Ausztráliából, az USA-ból, a Fülóp- 
szigetekröl és Kínából), már csak a 
gyógykezelések hatásfoka miatt is 
egy hetet vagy többet töltenek nálunk.

Két éve Solar Szállodaipari Rt.- 
ként működnek. Mi változott az
óta?
A cél eléréséhez, hogy tudniillik jól 

működjön a „ház", fel kellett erősíteni 
a reklámtevékenységet, saját üze
melésbe vettük az éttermet, s van
nak fejlesztési terveink. Mára a 32 
dolgozót foglalkoztató intézmény 50- 
70 %-os havi kihasználtságot tudhat 
magáénak úgy, hogy 84 %-os arányt 
is elértünk már!

Mi lesz jövőre?
Az egyik osztrák utazási irodával 

már egész évre lekötöttük az igénye
ket, labdarúgókat fogadunk. Szerző
désünk van az IBUSZ-szal, a

Relief a 2. számú 
iskolának

Foto Durgó Tibor

Szabados János Munkácsy-dijas festőmű
vész Somogy elnevezésű alkotását a Nagya
tádi 2. számú Általános Iskolának ajándékozta 
a Somogy Megyei Közgyűlés, amelynek elnö
két, dr. Gyenesei Istvánt és a vendégek között 
jelenlevő, az alkotás készítőjét, valamint Var
ga Vince polgármestert Kumcs Józsefné isko
la-igazgató köszöntötte.

A művész festményeivel először 1974-ben 
ismerkedhetett meg kiállítás keretében Na
gyatád művészetet szerető közönsége. A rá
következő évben már köztéri alkotásával, a 
kórház homlokzatát díszítő 27 m2-es üvegmo
zaikkal gazdagodott a város. Legutóbb '88- 
ban láthattuk alkotásait a Művelődési 
Házban. Az iskola aulája, amelynek falait 
rendre díszítik a kisdiákok rajzos munkái, mél
tó helyéül szolgál a fából készült, hangulatos 
alkotásnak.

Durgó Tibor fotoi
Cooptourist-tal, a Budavár TOURS- 
szal, a Nemzeti Üdülési Alapít
vánnyal egy-egy hetes ittlétre, 
belföldi programmal. Reményeink 
szerint hasznunkra válik az a szerző
dés a BÉTA DANUBIUS HOTELS 
szálloda-lánccal, amely névhaszná
lati jogot biztosított. A két-három csil
lagos szállodalánc a marketing és 
propaganda munkájának teljes körű 
értékesítési tevékenységébe bevon
ja a Solart.

Van-e szezon?
Forgalmunk — januárt leszámítva 

— viszonylag egyenletes. A nyári 
szünidő a belföldi forgalomnak ked
vez, az ősz és a tavasz a gyógyturiz- 
musé. December a karácsony, az 
óév búcsúztatásának, az újesztendő 
köszöntésének hónapja. Szil
veszterre telt házunk van, sajnos he
lyieket már nem fogadhatunk. A 
négy napos, három éjszakás szoba
foglalás kialakult programhoz kötő
dik. (Fürdőzés, szauna, 
Művésztelep-látogatás, a Művelő
dési Házban kiállítás megtekintése, 
komolyzenei est, kaszói kirándulás.)

Terveik?
A szolgáltatások szűk körének 

(szauna, masszázs) házon belüli 
megteremtése szerepel fejlesztési 
terveink között, miközben szeret
nénk továbbra is jól együttműködni a 
gyógyfürdővel. És szeretnénk többet 
adni a nagyatádiaknak; tartalmas

Ami figyelemre méltó
Lelkes és hozzáértő fotósunk, s 

a szövegek szerzőinek jóvoltából 
— sokunk örömére — sikerült útjá
ra bocsátani az egyelőre állandó 
rovatunkat, a 100 év építészete cí
műt.

Mai és korabeli fotókkal és leírá
sokkal talán sikerült szerény kere
teink mellett is bemutatni — a 
Somssich-kúriától a gyógyfürdőn 
át a Mándy-kastélyt, templomain
kat és az arra érdemes más épüle
teket. Olyanokat, amelyek máig 
megmaradtak és jobb sorsra érde
mesek. A sor éppen nálunk nem 
kifogyhatatlan. Mégis most látjuk 
csak: van mit megmenteni, meg
őrizni!

Az önkormányzat látva ezt. ha
marosan dönt arról, mely épületek, 
építmények azok, amelyeket helyi 
védelemben részesít. A jövő évi 
lapterv elkészítésekor vettük 
számba a lehetséges „kínálatot”, s 
így szándékaink szerint szeret
nénk bemutatni az ötvöskónyi re
neszánsz sarokbástyás várkastély 
romjait, a Széchenyi tér 8., 9., 12.,
13., 16., 17., a 21., 26., és a 27. 
számú lakóépületeket, a Reformá
tus paplakot, a Korányi utca 5. és
21., a Mártírok utca 6. és 14. szá

programokkal, kuriózumokkal a kultú
ra közvetítésének részeseivé válni.

Tehát van fantázia a fürdőzés
ben?
Magam is vallom: Nagyatád rejtett 

tőkéje a gyógyturizmus; nem kihasz
nálni bűn!

A vendégkönyvben sok a várost is 
dicsérő bejegyzés. Kialakult egy 
rendszeresen visszatérő vendégkör, 
amelyet szeretnénk megtartani és 
bővíteni.

Köszönöm a beszélgetést.
Hubay Sándor

mú házakat, s nem különben az öt
vöskónyi kastélyt, a henészi kápol
nát.

Majdan pedig sokak kívánságának 
tehetünk eleget egy-egy míves kapu
zat, díszes ornametika, díszkút vagy 
kökereszt, vasúti híd és indó-állomás 
bemutatásával. A város polgárai so
kat tehetnek, ha ezekkel kapcsolatos 
információikat eljuttatják nekünk, 
amelyeket ezúton köszönünk meg.

A szerkesztők

SZILVESZTER
1993

„Aranykakas,, vendéglőben
Részvételi díj 500Ft/fö
Vacsora és éjféli virsli 

élőzene szolgáltatással 
Vacsora- választék: 

malacsült, vendéglős szelet, 
disznótoros ételekből.

Asztalfoglalás a vendéglőben

Jó szórakozást!
1994. évet köszöntő 

„ KOKASKUKORÉKOLÁS'-ig

Foto: Durgó Tibor

Városunk legjobb 
egyéni sportolója
Ha azt mondom cselgáncs, akkor Do

monkos Bernadett, ha azt mondom Do
monkos Bernadett, akkor országos 
bajnok! Remélem nem túlzás ha ilyeneket 
mondok, de döntsék el Önök a főbb ver
senyek eredményei alapján.

1992. Ifi II. Magyar Bajnok, Európai 
Olimpiai Reménységek Tornája III. hely

1993 Felnőtt Magyar Bajnok, Ifi II. Ma
gyar Bajnok, Ifi II. Magyar Köztársaság 
Kupa I. hely, Európai Olimpiai Remény
ségek Tornája V. hely

Ezen kívül számos országos verseny 
dobogós helyezettje, válogatott verseny
ző Edzője Harcos Zoltán, vezető edző 
Orsó László

Bernadett a cselgáncsozást négy éve 
kezdte Akkor még a Babay J. Általános 
Iskolában tanult. Az első cselgáncs
edzést néhány osztálytársával együtt 
nézte meg. Az első pillanattól megtetszett 
neki a sportág, semmiféle félelmet, vagy 
tartózkodást nem érzett. Szülei nem spor
toltak, talán a testvére példája adott ösz
tönzést a sporttal való barátkozásra. 
Szerény és fegyelmezett sportoló, mindig 
segítőkész. Társaira nagy hatással van, 
magatartása és eredményei miatt fölnéz
nek rá. Edzőjével jól megértik egymást, 
ez a siker egyik alappillére. Termé
szetesen az edzéseken vannak olyan 
időszakok, amikor a nehézségeken alig 
lehet úrrá lenni. De jól tudják mindketten, 
hogy az élet legtöbb területén a színvona
las munka komoly erőfeszítéseket igé
nyel Edzői szerint kiváló adottságú, jó 
sportemberi tulajdonságokkal rendelkező 
versenyző. Technikailag jól képzett, 
gyors és erős.

Az idei évben Bernadett Kaposvárra 
ment középiskolába Az Iparművészeti és 
Ipari Szakközépiskola tanulója. Tanul
mányi eredménye jó rendű. A NVSE és a 
Kaposvári Judo Club között jó a kapcso
lat, ennek köszönhetően a hétközi edzé
seket ott is látogathatja

Legemlékezetesebb és legkedvesebb 
eredményének a felnőtt Magyar Bajnoki
I. helyezést tartja. A legnehezebb verse
nye az 1992 évi ifi Magyar Bajnokságért 
vívott küzdelem volt, ahol szintén a dobo
gó legfelső fokára állhatott

Arra a kérdésre, hogy mi lesz jövőre, 
összeráncolja a szemöldökét s elkomo
lyodva beszél. Januártól új korcsoportban 
és súlycsoportban kell indulnia. Sokat kell 
erősödnie úgy, hogy közben a gyorsasá
ga megmaradjon. Jövőre lesz Egyiptom
ban a junior VB, Portugáliában pedig a 
junior EB Látszik rajta, hogy foglalkoztat
ja a gondolat, de jól tudja azt is, hogy sok 
kemény munka vár még rá a nagy verse
nyekig

Kívánjuk neki, hogy vágyai teljesülje
nek és sportpályafutása során tudja a 
világ számos pontjára elvinni városunk jó 
hírét.

Lejegyezte:
Dr. Del Fabró Gusztáv

Judo
Gyermek „C” csoportos országos 

bajnokság, Budapest
Helyezettek: 30 kg Németh Gábor VII., 

32 kg Búvári Ottó II., 36 kg Szabó Roland
III., Kálmán Ottó V.

Gyermek „A" csoportos országos 
bajnokság, Cegléd

Vajda László VII. helyezés
Megyei judóverseny, Nagybajom 
7db első helyezés, 6db második helye

zés, 7db harmadik helyezés
Ifi II. országos bajnokság, Budapest
DOMONKOS BERNADETT megvédte 

országos bajnoki címét, ORSÓS FE
RENC pedig V helyezést ért el.

Domonkos Bernadett résztvett a Pári
zsi Nemzetközi Judóversenyen is, ahol 
folytata eddigi sikereit és a bronzérmet 
sikerült megszereznie. Gratulálunk nekik!

Teke
Befejeződött az 1993. évi városi teke

bajnokság. A verseny főszervezője Jaka- 
povics László, helyszíne az Inhóf söröző 
volt. A csapatbajnokság már korábban 
lezajlott Az első, második hely sorsa ha
mar eldőlt, a harmadik helyért viszont 
nagy küzdelem folyt a mérkőzéseken A 
bajnokságot a Holsten csapata nyerte, 
így a kupát ismét egy évig birtokolhatják.

Az egyéni bajnokság zárófordulójára 
december 10-én került sor. A selejtezők 
legjobb 10 versenyzője küzdött a bajnoki 
címért Jó hangulatú versenyen dőlt el a 
bajnoki cím sorsa. Az ünnepélyes ered
ményhirdetésen a helyezetteknek átad
ták Inhóf Ottó, Fehér Miklós és a 
Sportiroda ajándékait, majd a tulajdonos 
megvendégelt minden csapattagot.

Egyéni bajnokság
1. Kállai József 468 fa
2. Túri Dénes 456 fa
3. Kovili József 447 fa
4. Kovács Gyula 435 fa
5. Papp György 430 fa
6. Nagy Zoltán 424 fa
7. Vékony Ferenc 413 fa
8. Kasza Sándor 409 fa
9. Simon István 404 fa

10. Koósz Imre 400 fa

Csapatverseny
1. Holsten 7. Ajax
2. Wertikál 8. Tüzép
3. Fortuna 9. Dózsa
4. Spulni 10. Széltolók
5. Stari 11. Mercedes
6. Csarnok 12. Hunyadi

Horgászat
Az ifjúsági horgászok irányítóinak neve 

helyesen Tilinger István és Szokol Sán
dor.

Asztalitenisz
Mikulás Kupa asztalitenisz-versenyt 

szervezett december 4-ére a Sportiroda 
és a Babay Iskola A nagyatádi, valamint 
háromfai és lábodi iskolák tanulói mérték 
össze játéktudásukat. A verseny jó szol
gálatot tett a tanulók téli fölkészítésében.

Helyezettek:
lányok: 1. Balogh Annamária — Há

romfa, 2. Hetesi Mária — Babay, 3-4. 
Svégel Klaudia — Háromfa, Poór Kriszti
na — Háromfa

5—6. fiúk: 1. Czipóth Norbert — Ba
bay, 2. Molnár Zsolt — Bárdos, 3. Beke 
András — Három fa

7—8. fiúk: 1. Molnár János — Lábod,
2. Tisler Zsolt — Babay, 3-4. Berényi 
Tamás — Háromfa, Mester Attila — Bár
dos

Ifik: 1 Németh János — Ipari, 2. Pécsi 
Tamás —Gimnázium

Kispályás Labdarúgás
Az 1993. évi kispályás bajnokcsapat 

névsora:
Stars őrt 45
Ágoston József, Bakos Ferenc, Bálint 

Balázs, Bulicsek Zsolt, Cserveni Ákos, 
Keresztúri Zsolt. Kravcsik László, Kreisz 
György, Mészáros Sándor, Palaics Péter, 
Selmeczy Gyula, Tánczos Tamás, dr. 
Zátrok Zsolt, Zsunics Gyula.

Labdarúgó-játékvezető képzés
A Városi Labdarúgó Szövetség játék

vezetői tanfolyamot hirdet az érdeklődő 
sportkedvelők részére.

Azok jelentkezését várjuk, akik a játék
szabályokból szeretnék elmélyíteni isme
reteiket, illetve a későbbiekben szívesen 
vezetnének labdarúgó mérkőzéseket. Je
lentkezni lehet január 15-ig a Polgármes
teri Hivatal Sportirodán.

Börze
December 19-én börzét tartunk a mű

velődési házban. Ott lehet eladni, vagy 
elcserélni a kinőtt, vagy megúnt téli föl
szereléseket, ruhát, sílécet, korcsolyát. 
Lehetőség lesz könyvek és játékok cse
réjére is 10 órától

Akik az ünnep alkalmából szívesen 
adakoznának szegényebb sorsú társaik 
számára, a helyszínen megtehetik A csa
ládsegítő szolgálat képviselője az ado
mányokat a helyszínen köszönettel 
átveszi

Szeretettel várjuk a város fiataljait és 
polgárait.

Rendezőség: Művelődési Ház. Társa
dalompolitikai Iroda

Czimmerman Béla
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Tájékoztató a képviselő-testület 
1993. november havi üléséről

Január 1-jétől 50 ággyal — 630 ágyra csökkentik a kórházi ágylétszámot • A lakásrendelet koncepciója után 
decemberben a képviselő-testület előtt a lakásrendelet-tervezet • Változások a városrendezési tervben • 

Hobby-telkek az almáskertben
A képviselő-testület 1993. novem

ber 23-án tartotta soron következő ülé
sét, ahol 26 napirendet tárgyalt.

A lejárt határidejű határozatokról 
szóló beszámoló keretében a 
képviselő-testület — az 524. számú 

Kereskedelmi Szakközépiskola, Ipari 
és Kereskedelmi Szakmunkásképző 
Intézetnél lefolytatott revíziós vizsgálat 
részletes vizsgálati angyagának el
őterjesztését követően — elfogadta a 
beszámolót.

Ugyancsak elfogadta a Városgaz
dálkodási Iroda vezetőjének a gázka- 
loriméterek beszerzési lehetőségeiről 
és árairól készített beszámolót azzal, 
hogy a földgáz kalóriaértékének újabb 
ellenőrzéseiről és a mérési adatokról 
tájékoztassa a testületet.

A képviselő-testület két ülése közötti 
időben végzett beszámoló keretében 
a polgármester tájékoztatta a testüle
tet a polgármesteri hivatal, valamint a 
kórház telefonrendszerének közös fej
lesztéséről. A Köztársasági Megbízott 
Kaposvári Területi Hivatal vezetői ér
tékelték az önkormányzati munka, va
lamint a hivatali tevékenység egyes 

területén a törvényesség helyzetét. 
A képviselő-testület börtönügyben 
hozott döntésére az Igazság
ügyminisztériumból semmilyen 
visszajelzés nem érkezett.

A képviselő-testület, a polgármester 
és a jegyző beszámolóját a testület két 
ülése közötti időben végzett tevékeny
ségéről elfogadta.

A képviselői kérdések és interpellá
ciók körében kifogás hangzott el, hogy 
a kórházi bérlökijelölésű, valamint a 
vállalati bérlakások miért kerültek be a 
forgalomképtelen önkormányzati 
törzsvagyon körébe, ellentétesen a 
képviselő-testület egy márciusi hatá
rozatával.

A képviselő-testület utasította a pol
gármestert, hogy az interpelláló képvi
selőnek 15 napon belül írásban 
válaszoljon. E napirend keretén belül 
határozott a testület arról is, hogy a 
városi szennyvízcsatorna-hálózat fej
lesztésével kapcsolatos előkészítő 
munkában a Városfejlesztési és Gaz
dasági Bizottság is vegyen részt.

Ezt követően a képviselő-testület 
a városi rendőrkapitány beszá

molóját hallgatta meg a város köz
biztonságáról, a közleke
désrendészeti tevékenységről. A 
beszámolót elfogadta.

A kórház-rendelőintézet orvosigaz
gatójának előterjesztésében a képvi
selő-testület döntött a városi kórház 
szakmai struktúrájára tett javaslatról. 
Ennek értelmében a városi kórház 
ágylétszámát 1994. jánuár 1-jétől 680 
ágyról—50 ággyal—630 ágyra csök
kentette. Az eddig egy osztályként mű
ködő ideg-elme oszályból két új, önálló 
ideg-, valamint elmeosztály működé
sét jóváhagyta. Hozzájárult ahhoz, 
hogy új osztályként krónikus osztály, 
valamint rehabilitációs osztály működ
jön.

Ezután a képviselő-testület a „Für- 
jecske” Néptánccsoport Közművelő
dési Alapítvány részére 50 000 Ft 
támogatást biztosított, majd döntött la
kásépítési és -vásárlási kölcsönök, tá
mogatások odaítéléséről, egy személy 
esetében megváltoztatták a Lakás
ügyi Társadalmi Bizottság javaslatát.

Ezen a testületi ülésen foglalkozott a 
képviselő-testület a lakásrendeletek 

koncepciójával. A testületi ülést 
megelőzően a Városfejlesztési és 
Gazdasági Bizottság a koncepciót 
tételesen megtárgyalta és vélemé
nyét, javaslatát a testület elé terjesz
tette. A vitában elhangzottakat, a 
javaslatokat figyelembe véve fogad
ta el az új koncepciót és utasítást 
adott, hogy a rendelet-tervezeteket a 
képviselő-testület decemberi ülésé
re kell beterjeszteni.

A képviselő-testület jóváhagyta a 
város általános rendezési ter
vét, módosította a hétvégi házas terü- 

let beépítési előírásairól szóló 
tanácsrendeletet, jóváhagyta a Hu
nyadi úti környék (volt Komfort telep
hely) részletes rendezési tervét. (A 
rendezési tervhez kapcsolódó szabá
lyozási előírásokról szóló rendeleteket 
az Önkormányzati Híradó következő 
számában közzéteszi.)

A következő napirendek keretében 
a képviselő-testület elővásárlási jogá
ról mondott le és elidegenítette a Szé
chenyi tér 8. szám alatti ingatlanon 
fennálló 2/6. rész tulajdoni hányadát.

Elfogadta az 1993. évi költségve
tés háromnegyed-éves végre
hajtásáról készült beszámolót, 

egyetértett 28,2 millió Ft hitel felvételé
vel, egyetértett a Somogy Megyei Köz- 
gyűlésnek, a Somogy Megyei 
Gyógyszertári Vállalat tulajdonával, 
privatizációjával kapcsolatos határo
zatával.

Elutasította Magyar Lajosné piac
bérlőnek a szerződésben vállalt par
kolóépítéssel ellentétesen, kisebb 
parkoló megépítésére vonatkozó ké
relmét.

Kinevezte a József Attila Kollégium 
igazgatójának Dán József mb. igazga
tót. Jóváhagyta a Somogy Megyei Ké- 
ményseprö Kft.-vei kötendő 
szerződést. Jóváhagyta a Kórház- 
Rendelőintézetnek a VERITAS Bűnül
dözési Alapítvány javára történő 
pénzátadását.

Foglalkozott a Nagyatádi Tavaszi 
Fesztivál rendezvénysorozatá
nak előkészítésével, 146 000 Ft-tal 

hozzájárul a nagyatádi tanulók fo- 
nyódligeti táborozásához.

A II. Világháborús emlékmű tervezé
sére a Képzőművészeti Lektorátuson 
keresztül pályázatot ír ki, a kivitelezési 
költségek fedezésére önkormányzati 
elkülönített pénzalapot hozott létre.

A Somogy Megyei Vállakózást Köz
pont Alapítvány részére—a nagyatádi 
alközpont működési költségeire — 
1994. évre 500 000 Ft-ot biztosított.

Ezután a képvisleö-testület zárt 
ülésen személyiségi jogvédelem alá 
tartozó kérdéseket vitatott meg.

Hoffmanné dr. Németh Ildikó 
jegyző

Franciaországi tapasztalatok A DOHÁNYTERMESZTÉS 
mint a kisgazdaságok nagy lehetősége

A Somogy Megyei Vállalkozói Központ és 
a franciaországi Grenoble lsere Developp- 
ment ikerkapcsolatának eredményeként a 
közelmúltban részt vehettem egy delegáció 
tagjaként dél-franciaországi tapasz
talatcserén, ahol a magyar csoport az ottani 
vállalkozásmenedzselés rendszerével is
merkedett meg

A tanulmányút első pillanatától világossá 
vált, hogy az ottani tapasztalatok magyaror
szági viszonyokra történő átültetése nem 
megy egyik napról a másikra, azok csak 
apró lépésekkel valósíthatók meg Az is 
megállapítható volt, hogy a magyar vállalko
zók nagy része képességük és felkészultsé- 
gúk alapján semmivel sem 
tehetségtelenebbek, mint francia kollégáik, 
azonban ez utóbbiak más feltételrendszer 
között végezhetik napi munkájukat

A vállalkozásmenedzseléssel fogala- 
kozó hazai szervezetekből — a kintivel 
ellentétben — hiányzik a türelem, a 
hosszútávú előretekintés, az azonnali

A nagyatádi diákokért
A „Nagyatádi Diákokért" Alapítvány 

1993 október 13-án megtartott ülésén 
elbírálta az 1993/94 tanulmányi év első 
félévére (1993 szeptember— 1994 ja
nuár) beérkezett pályázatokat az Alapít
vány támogatásáért.

Az összes vagyon 420 429 Ft Létrejöt
tében nagy szerepet játszik egy nagylelkű 
adományozó 273 312 Ft-os adománya, 
amelyet külön is megköszönt a Kuratóri
um A beérkezett kérelmeket a Kuratóri
um tagjai egyenként átvizsgálták Három 
kérelmet azért utasítottak el, mert nem 
egyetemi vagy főiskolai hallgatók a kérel
mezők, kettőt azért, mert középfokú isko- 
lába járnak, de nem kiemelkedő 
tehetségek. Egy kérelmet a szociális rá
szorultság hiánya miatt nem fogadott el

A többi kérelem esetében az alábbi 
döntések születtek: egyszeri 5000 Ft-os 
segélyt hat pályázó kapott Az első félévre 
(5 hónap) havi 3000 Ft-ot hárman, havi 

eredmény produkálásának kényszere 
nehezedik rájuk.

Tapasztalataink szennt a leginkább és 
viszonylag a leggyorsabban megvalósítható 
inkubátorházak jelenthetik a hazai fejlődés 
első igazi lépcsőjét A vállalkozástámoga
tásnak e Magyarországon is ismert módsze
re az új vállalkozások megerősödésének 
alappillére E komplexumokban az átlagos
nál kedvezőbb feltételekkel, az átlagosnál 
pbb körülmények között kezdhetik tevé
kenységüket az új vállalkozók

A franciaországi Rhone Alpok Kreation az 
új vállalkozások pénzügyi finanszírozásá
hoz is hozzájárul, s a projektek feletti garan
ciával a tőkekockázatot mérsékli Négy év 
alatt 25 millió frankkal támogattak mintegy 
ötven vállalkozást az indulás pillanatában, 
amelyek közül négy kimagasló eredménye
ket ért el, tizenkettő viszont csődbe ment. A 
támogatásra fordított töke az állam, a régió 
és az önkormányzatok, valamint nagyválla
latok összefogásának eredménye Mind-

2000 Ft-ot tizennyolcán kaptak, mind
összesen 255 ezer Ft összegben

A kérelmeket a tanulmányi eredmé
nyek és a szociális helyzet figyelembevé
telével bírálta el a Kuratórium

A kérelmekhez csatolt jövede
lemigazolások azt mutatják, hogy a segít
ségre nagy szüksége van sok nehéz 
körülmények között élő családnak ahhoz, 
hogy gyermekét, gyermekeit taníttatni tud
ja Ehhez kérjük azok megértő segítségét, 
akik az Alapítvány tevékenységét támo
gatni tudják és akarják is Alapítványunk 
APEH által bejegyzett és így a befizetés 
az adóelszámolásnál csökkentő tényező

Ismételten köszöni a Kuratórium az ed
digi segítők befizetéseit, és kéri a további 
támogatást

Gara István
a Kuratórium elnöke 

ezek azt bizonyítják, hogy az ilyen és 
hasonló kezdeményezésekben a jövő 
gazdaságának csíráit látják

Az úgynevezett „esélypontok hálózata" is 
kiválóan működik a franciáknál Az esély
pont tulajdonképpen nem más, mint egy kis 
iroda egy-egy térségben, régióban, ahol né
hány szakember az induló vállalkozások 
ügyes-bajos dolgait intézi térítésmentesen. 
Ezeknek az irodáknak a finanszírozásáról 
kizárólag a térség önkormányzatai gondos
kodnak

(Folytatás a következő lapszámban)
Szőke János 

irodavezető

Olvasói levélből
„. Szerkesztői munkájukhoz további 

sok sikert kívánunk Hozzánk hasonlóan 
úgy érzem, Nagyatád minden lakosa na
gyon várja híradójuk számait és érdeklő
déssel olvassa cikkeit. Fontos összekötő 
kapocs ez az itt egymás mellett élő embe
rek között múltról, jelenről és a jövőbeli 
tervekről tájékoztat bennünket

Sok szeretettel üdvözli Önöket és bol
dog új évet kíván az Erőss család minden 
tagja, kik közül jó néhány ugyan már nem 
itt él. de mindig nagyatádinak érzi magát" 

Mindnyájunk nevében: 
Erőss Klára

A Magyar Honvédség Fegyelmező Zászlóalj nagya
tádi szolgálatának méltó befejezése alkalmából, a 
honvéd vezérkar tábornoki képviseletével, az alakulat 
parancsnokság a állománygyűlést tartott, amelyen Bö- 
di Ferenc alezredes, parancsnok mondott beszédet, 
megköszönve a munkát.

Varga Vince polgármester a honvédségnek a város
ban betöltött szerepét méltatva köszönte meg a most 
elköszönő szolgálat parancsnokságának és állomá
nyának itteni munkáját, a jó együttműködést

Somogy megye, ezen belül is Belső- 
Somogy, híres volt dohánytermesztésé
ről. A mezőgazdaságunkat is sújó 
megpróbáltatások ezt az ágazatot is elér
ték, így jogosan vetődi fel a kérdés, lehet- 
e a DOHÁNY a térség egyik meghatározó 
növénye? A Nagyatádi Dohánybeváltó 
szakembereitől érdeklődésünkre az aláb
bi felvilágosítást kaptuk:

— Talán meglepően hangzik, de a fel
tételek igen kedvezőek Térségünk leg
több településén megvolt a 3 földárverés 
is A kialakulóban lévő néhány hektáros 
földterületek egyik legbiztosabb jövede
lemforrása az intenzív talajhasznositást 
igénylő növény termesztés, ezen belül a 
DOHÁNYTERMESZTÉS lehet. A jövede
lem tervezhetőségét garantálja a szerző
déskötéskor rögzített ár és a teljes termés 
átvételére vállalt kötelezettség A könnyű, 
de nagy odafigyelést igénylő, folyamatos 
munkát biztosító dohánytermesztéshez a 
Dohányfermentáló Rt. 250 kg/ha kálium
szulfát műtrágyát biztosít térítésmente
sen, 2000 Ft/ha növényvédelmi 
hozzájárulást, 75 %-os kedvezménnyel 
kacsgátlószert, igény esetén palántát ön
költségi áron (0,90 Ft/db). A termesztés 
biztonságát növelő öntözőberendezés
hez a bekerülési érték 20 %-áért hozzá

juthat a fejleszteni kívánó. 1994-ben ere
deti amerikai szárítóberendezéseket 
(energiatakarékos, gázüzemű) hoznak 
be a Virginia típusú dohányok szárításá
hoz Első és talán utolsó lehetőségként 
az öntözőberendezések, szárítók, de 
más, dohányművelő gépek vásárlásánál 
kárpótlási jegy is felhasználható lesz. 5 
ha nagyságrendig a Beváltó saját szárító
jával áll rendelkezésükre a közelben ter- 
mesztésre vállalkozóknak. A 
hagyományos, nagylevelú dohány szárí
tásához szükséges pajta építéséhez kivi
teli tervet térítésmentesen, faanyagot 
kedvező áron (két éves törlesztéssel) hi
telezve biztosít az Rt.

A Dohányfermentáló Rt privatizáció 
előtt áll. Az AVÜ a lehetséges pályázóktól 
elvárja (a Nyíregyházi Dohányfermentá
lónál is így történt), hogy a dohányterme
lők támogatását célzó ajánlat is része 
legyen a pályázatnak, tehát a fentieken 
túl további kedvezményekben is része
sülhetnek a szerződéssel rendelkezők

Remélhető — ezek ismeretében —, 
hogy a DOHÁNY tartós jövedelmezősé
get, munkalehetőséget biztosító sikernö
vény lesz a nagyatádi és a Nagyatád 
környéki gazdálkodó körében

(X)

Az iskolaszékről
A Tisztelt Olvasót a Híradó novemberi 

számában már tájékoztattuk a közokta
tási törvény előírásai szerint a város négy 
általános iskolájában, a Gimnáziumban, 
a Kereskedelmi Szakközép és Szakmun
kásképző intézetben február 28-áig isko
laszéket kell létrehozni Az előkészítés 
megkezdődött, a Gimnáziumban a szülői 
képviseletet már megválasztották az ön
kormányzat megbízást adott a fenntartói 
képviseletre 
Mi is az iskolaszék9

A magyar közoktatásban nem először 

jelenik meg ez a fogalom Az iskolaszék 
a nevelő- és oktatómunka segítésére kö
zös gondolkodásra, felelősségvállalásra 
a nevelőtestület tagjaiból, a szülők vá
lasztott tagjaiból, az intézményfenntartó 
által megbízott tagokból — arányos kép 
viselettel — létrehozott testület

Célja, hogy összetételével, jogosítvá
nyaivá1 egyensúlyt teremtsen, nyilvános
ságot és nagyobb hatókört biztosítson az 
iskolák számára
Az iskolaszék jogai és kötelezettségei

Döntési |oga van az iskolaszék műkö
dési rendje és munkaprogramja megha

tározásában, tisztségviselőinek megvá
lasztásában, valamint azokban az ügyek- 
ben, amelyeket a fenntartó az 
iskolaszékre átruház

Egyeztetési joga van. az iskolai szerve
zeti működési szabályzat tanulókat érintő 
kérdésekben, házirend kialakításában, 
iskolai eszközök, termek bérbeadásá
ban, a tényleges vállalkozói bevételek fel
használásában, továbbá a tanulók 
kitüntetésének elveiben

Véleményezési, javaslattevő joga van 
az éves iskolai munkaprogram elkészíté

sében, iskolai rendezvények, vezetői 
megbízások, tanulói kedvezmények, be
iskolázási segélyek, iskola gazdasági 
ügyeinek elbírálásában, meghatározásá
ban

A felsorolásból kitűnik, hogy az iskola
szék nagyon fontos szerepkört fog betöl
teni egy-egy iskola életében

Kérem a Tisztelt Szülőket, a témával 
kapcsolatos szülői értekezleten ve
gyenek részt — gyermekeik érdeké
ben

Dr. Bakács Tiborné
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