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A polgármester tájékoztatója
KÖZÉRDEKŰ KÉRDÉSEKRŐL

A Nagyatádon élőket foglalkoztató, az 
őket érintő és érdeklő néhány időszerű 
témáról adok rövid tájékoztatást lapunk 
olvasóinak.

A város egésze működését befolyásolja 
az 1995-ös költségvetés. A tervezés első sza
kaszában az 1994-es önkormányzati támo
gatással számolhattak az intézmények, az 
önkormányzati hivatal. Ez nem tett lehe
tővé inflációt követő kiadásnövekedést és 
nem jelent többlettámogatást az energia
árak növekedése miatt sem. A takarékos 
szemléletű tervezés ellenére az első 
összesített adatok alapján új fejlesztések, 
beruházások kiadásai nélkül 105 millió 
forintos hiánnyal terhelt a város költségve
tése. Intézményeink működésének felté
teleit biztosítani akarjuk - hiszen lakossá
gi igényeket szolgálnak, ugyanakkor látni 
kell, hogy a terv legnagyobb tételét az ott 
jelentkező működési kiadás jelenti. Ezért 
a képviselő-testület döntése értelmében 
közöse' az egyes intézmények, szak
területek vezetőivel a kiadások csökken
tésének és új bevételek realizálásának a 
lehetőségét keressük. Feltétlenül szük
ségesnek tartom a közterületek, utak, 
járdák javítását, karbantartását, amihez 
azonban nagyon szűkösek az anyagi 
eszközök.

Tapasztalható, hogy sajnos egyre többen 
kerülnek rossz anyagi, szociális helyzetbe, 
s fordulnak segítségért az önkormányzat
hoz. A megélhetés általános nehezedése 
csak gyorsítja, erősíti ezt a folyamatot. 
Költségvetési tervünkben számolunk e 
feladatunkkal, a reális kérések teljesítésé
vel, de lehetőségeink korlátozottak.

A február 7-én sorra kerülő közmeghall- 
gatásos testületi ülésen - ahová tisztelet
tel hívom a nagyatádiakat - részletesen 
ismertetni fogom a város anyagi helyzetét, 
lehetőségeit. A február 21-érc tervezett 
testületi ülésen tárgyaljuk és fogadjuk el a 
végleges városi költségvetést.

*♦*

Egy’ másik, sokakat érintő kérdés az 
önkormányzat tulajdonában lévő lakások 
eladása. Képviselői indítvány nyomán a 
testület felülvizsgálja és módosítja az e 
témában meglévő rendeletet, keresve 
annak lehetőségét, hogy kedvezőbb 
feltételeket kínálva mind többen vegyék, 
vehessék meg bérelt lakásukat. Az lehet a 
célunk -én is ezt képviselem -, hogy csak 
valamilyen szempontból - szociális ellá
tottság, szakember-elhelyezés - min
denképpen megtartandó lakásokat ne 
ajánljuk fel megvételre. Úgy látom, hogy 
az önkormányzatnak leginkább üres laká
sok kellenének, hogy az egyre gyarapodó 
szociális bérlakásigényeket ki tudjuk 
elégíteni, hogy a helyből nem biztosítható 
szakembereknek a letelepedését segíteni 
lehessen.

Mivel a leadásra kerülő lakások száma 
elenyésző, azt a megoldást szorgalmazom, 
hogy gyorsítsuk fel a bérlők tulajdonossá 
válását és így a vételárból új, üres lakásokat 
tudunk építeni, venni.

❖

Nagyatádon a honvédség kezelésében, 
illetve használati jogában vannak üres 
lakások. z\ közeli napokban felkeresem a 

Magyar I lonvédség illetékeseit azzal a 
céllal, hogy ezek mielőbb és minél jobb 
feltételek mellett megvásárolhatóak, bcrcl- 
hetőck legyenek.

Tárgyalni fogunk a Mike-ház jelenlegi 
használatáról és jövőjéről is. Azt az álláspon
tot képviselem, hogy ez a patinás, közpon
ti fekvésű szép épület városi célokat szol
gáljon, a város tulajdonává váljon. Nem 
lenne szerencsés, ha ez az épület is olyan 
sorsra jutna, mint a volt tiszti klub. Azt a 
Balaton Fűszert Rt. egy 1994. őszén lebo
nyolított értékesítési pályázat nyerteseként 
a Magyar I lonvédségtől, mint az épület 
tulajdonosától megvásárolta. Tárgyaltam a 
részvénytársaság vezérigazgatójával, hogy 
megismerjük elképzeléseiket. Tájékozta
tása szerint az épületben élelmiszer, ház- 
tartási-vegyiáru forgalmazását végző áru
házát kívánnak nyitni. Elmondtam, majd 
megírtam a Eüszért Rt.-nek, hogy a város
nak közösségi, közéleti programokra, isko
lai rendezvényekre szüksége van az épü
let nagytermére. Azt is jeleztem, hogy a ke
reskedelmi tevékenység parkolási, rakodási 
problémákat jelentene. Felajánlottam, 
hogy más irányú hasznosításban, illetve 
megoldásban szívesen együttműködnénk. 
Azzal azonban szembe kell néznünk, hogy 
ők a tulajdonosok, pedig másfél-két évvel 
ezelőtt - az MI I tájékoztatása szerint - az. 
önkormányzat kedvező feltételek mellett 
birtokon belülre kerülhetett volna...

❖
Van Nagyatádon négy olyan oktatási 

intézmény, amelyek városkörnyéki, térsé
gi feladatokat is ellátnak. Ezek működ
tetését testületi döntéssel nem adtuk át a 
megyei közgyűlésnek. Mivel a város-mint 
a többi intézménynek is - a normatív 
módon biztosított állami támogatáson felül 
ezeknek is ad működési támogatást, arról 
folytatunk egyeztetéseket, hogy ebből a 
többletköltségből átvállal-e valamennyit a 
megyei közgyűlés? Az összességében 42 
milliós, tervezett városi saját ráfordítást akar
juk minél jobban csökkenteni a megyei 
finanszírozási részvétellel.

❖

Az utóbbi hetekben több hír is elterjedt 
a Nagyatád-Somogyszob vasútvonallal és 
a nagyatádi állomás jövőjével kapcsolatban. 
Az itteni tájékozódás után Pécsett megbe
szélést folytattam a MÁV üzletigazgatójá
val. A vasútvonal mindenképpen meg
marad, és a találkozó végén az körvona
lazódott, hogy az állomás szolgáltatásainak 
drasztikus csökkentésétől is eláll az igaz
gatóság.

Továbbra is kérdéses maradt 3 vonatpár 
közlekedése, ezekről Nagyatádon foly
tatunk további egyeztetéseket.

Felhívom a kedves olvasók figyelmét, 
hogy városunk négy éves fejlesztési prog
ramja összeállításához várjuk véleményü
ket, javaslataikat. A programvázlat c lap
szám első oldalán található.

A képviselő-testülettel együtt tisztelet
tel hívom és várom az érdeklődőket az 
említett közmeghallgatásra.

Ormai István
polgármester

1. A ’94 évi alkotóidény egyik 
alkotása, Jón I). Antone 
(USA) City c. szobra

2. Tavaszi Fesztivál

3. USA-beii szakértő-C. A. 
Blackvvell - a Szoborparki 
alkotótelepen

4. A Rinya-patakon ível át a 
Henész-, Simongát-városrészt 
ellátó földgázvezeték

5. A Mártírok utcájában is épül 
a szennyvízvezeték

Dttrgó Tiborfotoi

3.-Q

NAGYATÁD NÉGY ÉVES VÁROSFEJLESZTÉSI 
PROGRAMJÁNAK TARTALMI VÁZLATA

A képviselő-testület céltudatos városfejlesztési 
munkájának segítése, és a korszerű és ver
senyképes önkormányzati munka folyama
tosságának megteremtése érdekében szük
séges egy négy éves városfejlesztési program 
összeállítása.

Közösen kell kijelölnünk reális céljainkat, 
hogy aztán határozottan dolgozhassunk meg
valósításukért. E terv megfogalmazásának idősza
ka jó alkalom a lakosság valós igényeinek és 
érdekeinek megismerésére és azok programba 
építésére. Törekvésünk az lehet, hogy városunk 
fejlődését segítő, a gyakorlatban használható 
várospolitikai programunk legyen. Ehhez kér
jük és várjuk a lakosság véleményét és 
javaslatait.

Most a városfejlesztési program tartalmi ele
meit vázoljuk fel.

- A program szellemisége, célja, 
összefüggései.

- A város fejlődésének lehetőségei, 
realitása.

- Ajánlás az érdekelteknek 
és érintetteknek.

I. FEJEZET 
Gazdálkodás és fejlesztés

A város vagyonának hasznosítása, 
működtetése. Gazdaságélénkítő lehetőségek, 
vállalkozásbarát önkormányzat. Szükséges és 
lehetséges városi fejlesztések és beruházások. 
Felújítások és rekonstmkciók. A városrendezési 
terv áttekintése. Az önkormányzat pénzgaz
dálkodása. A munkahelyteremtés lehetőségei és 
feladatai. .Az infrastniktúra továbbfejlesztésének 
tennivalói.

II. FEJEZET 
Szakma i < :élprogramc >k

Az oktatás fejlesztésének iránya és feladatai. 
Az egészségügyi ellátás fejlesztésének iránya és 
feladatai. Művészeti-kulturális koncepció. A 
sporttevékenység lehetőségei. Városi idegen
forgalmi koncepció. Kommunális, közüzemi 
szolgáltatások, közterületek fejlesztése.

III. FEJEZET 
Szervezeti rendszerek

A város intézményhálózatának áttekintése, a 
korszerűsítés feladatai. A város működését szer
vező, irányító, megvalósító szervezetek tevé-

JANUÁR
Későn kel a nap, teli van még 
csordultig az ég sűrű sötéttel.
Oly feketén teli még, 
szinte lecseppen.
Roppan a jégen a hajnal 
lépte a szürke hidegben.

Radnóti Milós 
1941.

2. ű 5. 0

kenységének, struktúrájának, ezek hatékony
ságának áttekintése, a korszerűsítés feladatai.

IV. FEJEZET
Szociális gondoskodás, 
KOROSZTÁLYI PROGRAMOK

A szociális ellátási rendszer továbbfejlesztése. 
Gondoskodás idős emberekről. Az ifjúsági 
korosztály problémáinak kezelése.

V. FEJEZET 
AZ ÖNKORMÁNYZAT

KAPCSOLATRENDSZERE

Lakossági kapcsolatok, a helyi nyilvánosság 
eszközei, lehetőségei. A város arculata alakításá
nak lehetőségei, sajtókapcsolatok. Együtt
működés a civil szervezetekkel, közéleti alkal
mak, a polgárosodás elősegítése. A kistérségi 
központ lehetőségei és feladatai, együtt
működések. Városi hagyományok, ünnepek 
rendszere. Nagyatád nemzetközi kapcsolatai.

A város polgármestere, alpolgármestere 
irányításával az előkészítő munkában való 
részvételre felkérést kapnak a tárgy szerint 
illetékes Önkormányzati bizottságok, szer
vezetek, egyesületek és alapítványi kuratóri
umok, a vállalkozók, az egyes munkacsoportok 
és más szakmai vezetők; az irodák és az érintett 
intézmények vezetői.

Nagyatád Város Képviselő-testülete
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Fák, virágok, kertek... 
séta a zöld Nagyatádon

(Bevezetés)
Visszatekintve a település múltjára, a 

századforduló környéke az az időpont, 
amikor a város polgársága szükségét érezte 
környezete szcbbétételének. Nagyatád 
elég tehetős volt ahhoz, hogy a Somogy 
vármegyében található sok főúri kastély és 
kisnemesi kúria kertjének, parkjának 
mintájára városi parkokat hozzon létre. 
Gyáraink, üzemeink környékét zöld 
növényzettel tegye szebbé. Ezeknek a 
parkoknak egy része még ma is meg van. 
más részüket a város terjeszkedése során 
beépítették, de ezzel cgyidőben új 
zöldterületeket alakítottak ki. /\ város 
zöldfelülete lakóinak igényéhez alkal
mazkodik.

A település szerkezete a zöldterületek 
szempontjából szerencsésnek mondható. 
Széles, egyenes útjai mellett az egykori 
vizesárkok helyén bőven volt hely zöldsá
vok, fasorok, virágágyások kialakítására. 
Nagyatád vezetői kihasználva ezeket az 
adottságokat, néhány évtized alatt létre
hozták az ország egyik legzöldebb városát. 
Az 1993. évi statisztika szerint a városban 
75,2 ha gondozott zöldfelület található, az 
alábbi megoszlás szerint:

virágágyás 3(XX) m’
cserjeborítás 6370 m~
kerti burkolat 18.000 m’
kaszált fű és gyep 72.000 m’ 
utcai sorfa 8560 m ’

Az 1 lakosra vetített zöldfelület a 
Parkerdő nélkül 53,82 nr. Ez összeha
sonlítva az országos átlaggal, Nagyatádnak 
nagyon előkelő helyet biztosít. Egyedül 
Gyula előzi meg 60,2 m’/fő zöldfelülettel. 
Budapesten ez az érték nem egészen 5 m’.

Az 1970-es években védetté nyilvánítási 
hullám söpört végigaz országon. Ezekben 
az években helyezték védelem alá a 
Széchenyi téri parkot, a simongáti Mándl- 
kastély, az ötvöskónyi Festetics-kastély, a 
szülőotthon (Lelbach-kastély), a

<--- ----- ---- ---
„Ne veszítsünk el semmit se a múltból"

100 ÉV ÉPÍTÉSZETE
V—___ _____________ ____________________

A Bodvicai Községháza
A volt iskolaépület telkének délkeleti 

sarkán, tán a jelentőségét is hangsúlyozva, 
az utcafrontra nézőén épült fel az 1870-es 
évben a községháza és a tűzoltószertár. /\ 
középen lévő folyosóról lehetett bejutni a 
tanácskozóterembe, dél felőli oldalon nagy 
kapuval volt a fecskendőt, lajtot befogadó 
szertár. (Ma ebben az épületben működik

az öregek napközi otthona.) Gyermek
koromban - mivel a szomszédságban lak
tam - sok tűzhöz láttam kivonulni a csákós 
önkéntes tűzoltókat, amint a fecskendőre, 
lajtoskocsira kapaszkodva igyekeztek a 
tüzek oltásához.

Horváth Ferenc,

Idősek napköziotthona Bodvicán Foto: Durgó Tibor

Dohánybeváltó és a volt Korona Szálló 
parkjait, a Dózsa György úton a körülbelül 
160 darabból álló évszázados vadgesztenye
fasort, tehát mindent, amit az ősök ültet
tek. A védetté nyilvánítást csak a patrio
tizmus és a védett területek fenntartására 
igényelhető állami támogatás indokolta, 
mert a felsorolt parkok szépek, ápoltak, de 
kevés kivétellel különösebben értékes 
növényanyagot nem tartalmaznak, és

elpusztítani sem akarja őket senki. 
Mindenesetre a sok védelem alá helyezett 
terület jelzi a város elöljáróságának gon
doskodását és törődését a település 
zöldterületeivel.

r\ következőkben végigsétálunk a váro
son, és közben elmesélem, amit 
Nagyatádon a füvekről, fákról, virágokról 
tudni lehet.

Horváth Valéria

KOVÁCS FERENC (1894-1963)

HÍREK
ÉRTESÍTJÜK a város polgárait, hogy 

dr. Fejes Júlia gyermekszakorvos a 
képviselő-testület 1994. október 25-ci dön
tése alapján közös megegyezéssel 1994. 
december 30-ával nyugdíjba ment. Dr. 
Fejes Júlia gyermekorvos munkája elis
meréséért a Közszolgálatért kitüntetést 
kapta meg Nagyatád Város Képviselő
testületétől. Nyugdíja mellett 1995. január 
16-ától az Ifjúság-egészségügyi orvosi 
teendők ellátásával lett megbízva. 
Tapasztalatával a 14-18 éves korú ifjúság 
körében nagy fontosságú megelőző felada
tokat lát el. Az üres gyermekorvosi állást 
meghirdettük. A pályázat elbírálásáig dr. 
Cakó Judit házi-gyermekorvost bíztuk 
meg az I. számú gyermekorvosi körzet 
ellátásával.

iI

♦ * *
JANUÁR 22-e a Magyar Kultúra 

Napja. A kézirat tanúsága szerint Kölcsey 
Ferenc 1823-ban c napon. 172 éve fejezte 
be a I limnusz megírását Ennek emlékére 
1989-től január 22-én ünnepeljük a Magyar 
Kultúra Napját. A Nagyatádi Művelődési 
Ház úgy tette 
hogy összes 1 
mutatkozott be szép programmal. Ismert, 
hogy 30 csoport működik a művelődési 
házban. Évente egy alkalommal 
önmagukat ünnepelték a 22-ci délutánon, 
amelyre családtagjaikat is meghívták.

A 2. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS 
ISKOLÁBAN induló II. Népművészeti 
Tábor idejének időpontja: 1995. július 
31.-augusztus 6-áigés augusztus 7-13-áig. 
Jelenkezni az iskolában lehet.

* ♦ *
A NAGYATÁDI Ady Endre Gim

názium hat évfolyamos tagozatára a felvételi 
lapok január, február hónapban átvehetők 
az intézmény gazdasági irodájában.

* * *
NAGYATÁDON a Temesvári u. 22. 

szám alatt a volt Kömpf-festékbolt (bútoro- 
zottan) boltként kiadó. Érdeklődni a 
82/352-581 telefonszámon lehet.

♦ ♦ *
ELADÓ a Segesdi szőlőhegyen 

(Ötvöskónyi és Segesd között) 500 
négyszögöl terület (termő szőlő, gyü
mölcsös) épülettel. Érdeklődni: Dévényi 
József, Nagyatád, Petőfi S. u. 10.

A kitüntetetten nagy érdeklődésre tekin
tettel a helytörténeti kiállítás február 28-áig 
tekinthető meg a Tűzoltóság melletti 
épületben.

emlékezetessé e napot, I] 
közössége egymásnak

ÉVFORDULÓK

Orbán Miklós András, 
Varga Erik, Hubcr Balázs

Köszöntjük Nagyatád ifjú 
polgárait!

168 éve megnyílt a Szent István 
gyógyszertár. (1827)
75 eve az iparból élők száma 1407, 
a lakosság 36 %-a. (1920)
65 eve a lakosság száma 4587 fő 
volt. (1930)
63 eve leégett a ccrnagyár egy 
része. (1932)
25 éve Nagyatád nagyközség lett. 
(1970)

TÁJÉKOZTATÓ
Nagyatád Város Képviselő-tcstülete értesíti a város lakosságát, hogy' 1995. 
február 7-én (kedden) 17.00 órakora városháza földszinti tanácskozótermében

KÖZMEGHALLGATÁST TART

amelyre tisztelettel meghívja Nagyatád polgárait.

A közmeghallgatás témája:
Nagyatád Város Önkormányzatának 1995. évi költségvetése.

Ref>r. foto: Durgó Tibor

Nagyatádon született, ahol édesapja 
kötélgyártó mester volt. Iskoláit ered
ményesen végezte el. Tanító szeretett 
volna lenni, amelyhez jó adottságokkal ren
delkezett. Azonban a nagy család és a 
szűkölködés terveiben megakadályozta. ! 
így a családi szakmát, a kötélgyártást kel
lett választania, amit nagy hozzáértéssel 
művelt. 1914-től 1917-ig 39 hónapig szol
gált a 4. hidász zászlóaljnál. Leszerelve 
házasságot kötött Boda Annával. Üzlete a 
Hunyadi u. 3. szám alatt volt.

Rendelésre készített felvonó-, bánya-, 
gép-, pince-, kút- és harangkötelet, halász- 
és sporthálót. Vállalta gyáraknak, malmok
nak stb. kötéllel való szakszerű fel
szerelését és minden e szakmába vágó 
egyéb munkát is, speciális kivitelben 
jótállás mellett. Raktári készlete is igen 
bőséges volt, mindennemű gazdasági és 
háztartási kötélárut tartott. A tartós 
minőség, a pontos kiszolgálás és szolid árak 
vonzották a vevőket. A környéken rend- ;

szeresen vásározott, így a mestert igen nép
szerű személyként ismerték. Híresek 
voltak a megszokott kötéláru mellett a 
szemet gyönyörködtetőzsinórból készült 
kézimunkái is: a kötényzsinór (ami a 
mesterség szimbóluma volt), az apró 
rózsákból álló hálóhinta, a bevásárlószatyor, 
a fonott képkeret. Ezeket művészi szín
vonalon tervezte és készítette, a hibát nem 
tűrte.

Több kiállításon vett részt és mindig az 
elsők között szerepelt. Már 1920-ban 
munkája elismeréseként ezüstéremmel, 
majd később aranyéremmel tüntették ki. 
A simongáti béruradalomnak 20 éven át, 
1917-től 1937-ig a szakmájába vágó min
denféle kötéláru-munkát végzett, 
beleértve a dohányzsineget is, így a teljes 
megelégedettséget érdemelte ki.

A megbízható, szorgalmas, szakmáját 
kiválóan értő mestert tisztelték és 
szerették. Csodálatos mesemondó 
képességgel rendelkezett, és nagy volt az 
önképzési igénye. Szabadidejében 
szenvedélyesen olvasott, kedves írója 
Jókai Mór volt. Mély átéléssel olvasott cgy- 
egy regényt családjának és az átjáró jó
szomszédoknak.

Derűs és igaz emberszeretete, a mindig 
adni, másokon segíteni akaró személyisége 
miatt több tisztségre kérték fel. Sok éven 
át az iparoskör könyvtárosa volt. Az 1886- 
ban létesült helyi tanonciskola gond
nokaként is működött, majd községi 
elöljáróként is tevékenykedett, a római

katolikus egyház pénztárosi teendőit 
ellátta. A hétköznapok kemény szakmai 
munkájában hét gyermeke közül három 
felnevelésében hűséges társa volt szeretett 
felesége.

Alig múlt 50 éves, amikor elhatalma
sodott rajta a mesterséggel járó kenderpor 
okozta tüdőasztma, ami szobához kötötte. 
Még így betegen is szebbnél szebb rece- 
munkákat készített: asztalterítőt, füg
gönyt, ágyterítőt. Felesége, Anna néni, 
több mint 10 évi fáradhatatlanul, éjt nap
pallá téve ápolta és közben a mesterség
ben is precízen helyettesítette.

A halál 69 évesen szilveszter éjszakáján 
ragadta el szerettei köréből. Felesége 
1971-ig özvegyi jogon gyakorolta iparát 
elhunytáig.

I Iálás gyermekei legkedvesebb emléke 
a téli esték varázslatos hangulata családi 
körben, amikor a cserépkályha világító 
parazsa mellett „csatfaragás” közben füzér
ben szállt fel ajkukról a sok-sok szép dal. 
Ma erről, és még sok szép történetről hal
lanak az utódok: a három unoka és négy 
dédunoka.

Az elfeledett ipar megmaradt 
remekeinek a helytörténeti múzeumban 
kell helyet kapnia.

IS

„... hasznos emberekké a fáradtságos évek 
tesznek!"

Kemény Tsigmond

Győré Béláné Sipos Ilona

A képviselő-testület február havi testületi ülésének 
tervezett időpontja 1995. február 21.

AZ ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE
a polgármester, alpolgármester, jegyző fogadó

napjairól, a polgármesteri hivatal ügyfélfogadásáról
Polgármester fogadónapja

minden hónap első és harmadik hétfőjén

Alpolgármester fogadónapja
minden hónap második hétfőjén

Jegyző fogadónapja
minden szerdán

14 órától 16 óráig

Mórától 16 óráig

7.30 órától 16 óráig

Polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje
Hétfő
Kedd
Szerda

13 órától 16 óráig 
ügyfélfogadás nincs 
7.30 órától 16 óráig

Csütörtök 
Péntek

13 órától 16 óráig
7.30 órától 12 óráig

Tájékoztatjuk a város polgárait,
hogy a nagyatádi városi könyvtár az alábbiak szerint tart nyitva:

hétfő 8-12 13-18
kedd szünnap
szerda 8-12 13-18
csütörtök 8-12 13-18
péntek 8-12 13-18
szombat 9-14

A nagyatádi városi könyvtár olvasószolgálatai és fiókkönyvtárai ez évben is szeretet
tel várják és hívják a városi könyvtár olvasóit.
1995. január 1-jétől a fiókkönyvtárakban a beiratkozás változatlanul díjtalan, míg a 
városi könyvtárban a felnőtteknek évi 100 Ft, nyugdíjasoknak, munkanélkülieknek, 
tanulóknak 50 Ft, a gyermekkönyvtárban 30 Ft.
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A Nagyatádi Művelődési Ház főbb programjai 
(1995. január - 1995. május)

Helytörténeti kiállítás Nagy
atádról február 1 -óig.

GyERMEKNÉPTÁNC-ANIUIjÓGIA Budapestre 
utazik a Rinya Gycrmeknéptánc-csoport. 

TANFOLYAM mezőgazdasági vállalkozók 
részére február 28-áig.

TÁNCISKOIA március 25-éig.

FEBRUÁR
CALIGARY KOCSMÁJA jazz-kocsma február 
4-én.

Kerékpárral négy sivatagon át.. 
cM. Soós György fotókiállítása, videovetítés, 
élménybeszámoló február 8-án.

S'/A'LÁK Andrea EST, Máté Péter emlék
műsor február 14-én.

DIÁKDISCO február 11-én és 25-én.

Országos sakkbajnokság forduiAja 
február 19-én.

MAZSOLA a budapesti Fabula Gyermek
színház előadása február 20-án és február 21-én.

SPORTKÖZGYÚLÉS február 24-én.

Ml HÁRMAN húshagyó-keddi kabaré. 
Bajor Imre humorista műsora február 28-án. 

Dél-Somogyi Amatör Képzőművészek 
KIÁLLÍTÁSA február 3-án nyílik.

MÁRCIUS
A Nagyatádi Triatlon Szövetség 
GYER.MEKTAGJAI.NAK zenés taiálkozója 
Nagyatádi Tavaszi Fesztivál 
március 10-étől március 30-áig.

FESZTI-BÁL a Nagyatádi Tavaszi Fesztivál 
megnyitója március 10-én.

Képek Európa építőművészetéből 
képeslcvelczőlap-kiállítás március 11-étöl 
március 31-éig.

Pécsi Szimfonikus Zenekar koncertje 
március 11-én.

Brazil-nap március 12-én.

GRAFIKAI Kiállítás Somogyi Győző fes
tőművész alkotásaiból március 14-étől március 
29-éig.

A GUZSALYAS-SZAKKOR
A 2. sz. Általános Iskola 3-4. osztályos tanu

lói 1994. októberétől két csoportban 27-cn 
vesznek reszt a szakkör munkájában. Ezidő 
alatt jelesnapi szokásokkal, hiedelmekkel.

Századfordulós vizeskorsó a Ixrlytör- 
téneti kiállításon Foto: Durgp Tibor

190 éve január 28-án hunyt el a felvilá
gosodás, a magyar rokokó legfinomabb 
poétája.

Apja Erdőcsokonváról származott bor
bély és sebész volt. I lázassága révén lett 
valaki Debrecenben, amikor nőül vette 
I Jiószegi Sárát. A szülők három gyermekét 
irodalmi légkör vette körül. A művelt anya 
házimuzsikaszerű irodalmi esteket tartott. 
Mihály tűzcszű csodagyermek volt, később 
pedig különös zseni. 13 éves korában 
meghalt apja, ettől kezdve részt vett anyja 
gondjaiban. A debreceni kollégiumban ő 
alakította meg az első önképzőkört. 
Sárospatakon jogot tanult. Csapongó, sza
bad szelleme űzte Pestre 1795-ben. ahol 
tanúja volt Martinovicsok kivégzésének. 
Pályakezdésekor líráján erős Rousseaou- 
hatás érződött. Idővel nem egy verse 
fejezte ki a reakció elleni hazafias lázon
gását. Evekig a Dunántúlon. Somogybán 
vendégeskedett Keszthelyen, Csökölyben, 
Nagybajomban. Kiskorpádon, Kisasz- 
szondon. 1799-ben rövid ideig Csurgón volt

DÍSZÜNNEPÉLY az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc tiszteletére március 14-én. 
Koszorúzás Kossuth Lajos szobránál március 15- 
én.

Alpok-Adria Nemzetközi Kórus
fesztivál Nagyatád, Kőszeg, Reana dél 
Royalc, Mödling kómsainak részvételével már
cius 17-18-19-én.

A Montmartrei Ibolya operett a 
zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház 

I vendégjátéka március 22-én.

MÜNCHAUSEN az ÜRBÁRÓ gyermekszínház 
a tatabányai Jászai Mari Színház előadásában. 
Virágh Ferenc orgonahangversenye március 
23-án.

JAZZ-PÉNTEK Caligari kocsmája március 24-én. 

A Kőszegi Városi Fúvószenekar 
KONCERTJE március 25-én.

BALETIKST belgiumi vendégművészek fel
lépésével március 29-én.

Népi fazekasság a Dél-DunántűIjON
kiállítás március 31-én.

FesztiV ÁL-BANKETT március 31-én.

ÁPRILIS
Sakkbajnokság Országos forduló
április 9-én.

; Az „őszi Napfény” nyugdíjasklub
! ERDÉLY! KIRÁNDULÁSA.

„Sziporka” Gyermek Ki mi tud? városi,
1 körzeti bemutatója.

Jazz-kocsma április 28-án.

i Húsvéti játszóház

DIÁKDISCO április 15-én és április 29-én.

MÁJUS
1 Majális a Városi Strandon

Nem élhetek muzsikaszó nélkül
| a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház előadása.

A Nagyatádi Vegyeskar vendég-
i SZEREPLÉSE ESZÉKEN

DIÁKDISCO május 13-án és 27-én.

hagyományokkal ismerkedhettek meg, de 
szívesen barátkoztak a népi gyermekjátékok
kal, azok készítésével. A kézimunkák közül 
a gyöngyfűzés, az adventi koszorú készítése, 
a mézeskalács díszítése nagy örömöt szerzett 
mindnyájuknak. Nagyszülőik, szüleik segít
ségével népi mondókák, énekek, legendák 
mesék, mondák gyűjtésével is foglalkoznak.

.Somogy’ megye etnikai körzeteiről, táji tör
téneti tagozódásáról, Nagyatád történetéről és 
részeiről, nevezetességeiről beszélgettek.

A téli ünnepkörhöz kapcsolódó betlehemi 
játékok előadása a legkedvesebb emlékeik 
közé tartozik. Luca napján a szakkör fiútag
jai: Bokor László, I lorváth Dániel, Majzik 
Tamás, Márton Krisztián, Szakos Dávid, 

Szíjártó Bálint köszöntötték a város polgárait. 
A legnagyobb élményt egy idős néni nyújtotta.

Földre hullt dióval, almával hálálták meg 
I a jókívánságaikat a háziak.

A város nyugdíjasainak karácsonyi ünnep- 
] ségén mosolyt varázsoltak a fáradt, boldog- 
: ságra és kedvességre váró idősek arcára.

Terveik között szerepel többek között a 
farsangi népszokás feldolgozása is. Tervezik 
munkájukat, jelmezüket. Szívesen vállalják 
a szereplés adta izgalmat, örömöt.

A szakköri munkát nagymértékben támo
gatja az iskola és a Prolog Ifjúsági Alapítvány 
Kuratóriuma is. - LEM - 

helyettes tanár. Ekkoriban versei for
mában és tartalomban is a népköltészet ter
mészetes szépségét, közvetlenségét mutat
ták. Somogvot látványosan örökítette meg 
ismert műveiben. Sokat foglalkozott zené
vel, népies dalokat komponált és több 
szöveget írt meglévő dallamokra. Idegenből 
fordított zeneszövegei között van Mozart 
Varázsfuvolájának Schikaneder által írott 
szövege. Amikor 1798-ban Czindery Pál 
alispán meghalt, halotti verset írt.

Az. egyik „A kesergő özvegy”, a másik „A 
mennyek karja így vigasztalja az özvegyet”. 
(A feleség gróf Festetics Mária volt, György 
testvére.) Csokonai a Lilla-kötctet is neki 
ajánlotta, igaz, hogy ekkor márCzinderynét 
gróf Erdődy Zsigmondnénak hívták.

Nagyatádon kevesebb 
a munkanélküli

17 %-kal kevesebb, 703 nagyatádi mun
kanélkülit tartanak nyilván a Nagyatádi 
Munkaügyi Központban, mint egy evvel 
ezelőtt.

Miközben majdnem felére csökkent- 
ezen belül-a munkanélküli járadékosok 
száma, közel 54 %-kal nőtt a jövedelem
pótló támogatásban részesülők hányada.

Közel 10 %-kal voltak kevesebben az 
ellátatlanok, és majdnem ennyivel apadt 
a pályakezdő munkanélküli segélyezettek 
száma is.

A városkörnyéken ezidő alatt az 1993. 
évi helyzethez képest 38 %-kal 
emelkedett az új munkanélküliek száma, 
bár a betanítottak iránti kereslet mára 
megháromszorozódott.

Szembetűnő az állástalan férfiak arányá
nak növekedése, de 47 %-kal többen 
vannak munka nélkül a felsőfokú 
végzettségűek is -a nagyatádi térségben 
- tudtuk meg Máté Sándortól.

(H.S.)
• • •

Nagyatádi irányítással 
a személyszállítás

Az áruforgalmazás közelmúltban történt 
megszüntetése után most újabb racionális 
lépésre szánta cl magát a Kapós Volán 
Autóbuszközlekedési Részvénytársaság. 
Az év végével megszüntette a barcsi 
területi igazgatóság önállóságát - a szol
gálati hely meghagyásával.

Időközben a Nagyatádi Területi 
Igazgatóságon kifejlődött egy olyan szelle
mi, infrastruktúrális bázis, amely most 
már fejlesztés nélkül vehette át az újévben 
a barcsi, a csurgói és a nagyatádi térség 
autóbusz-közlekedésének egységes 
szervezését, irányítását - tudtuk meg dr. 
De Sorgo Tibor megyei igazgatótól.

Somogynak - c vasútban amúgy is 
szegény vidékén - különösen nagy jelen
tősége van a közúti személyszállításnak, 
amelynek színvonala - a szolgáltatók 
szerint - tovább javul majd.

(1 Iubay S.)
• • •

A Baláta-tó
Somogvszob és Kaszópuszta között 

Szenta község határában, 174 hektáron 
terül cl a Baláta-tó.

Az országos jelentőségű ősláp a 
történelem előtti idők tanúja, a mérsékelt 
égövi őstermészet megmaradt kis szigete, 
amely sajátos éghajlatával a jégkorszaki és 
trópusi eredetű állat- és növényritkaságok 
utolsó tcnyészőhclyc.

Az ősláp szigorúan védett ter
mészetvédelmi terület, ahol többek között 
a vipera vagy a húsevő virág tenvész (ma) 
még nem látogatható. A szép környék 
bebarangolásakor mégis jó, ha tudunk 
létezéséről.

(-y.)

1798-ban gróf Széchenyi Ferenc főispáni 
beiktatására megírta „A haza templomának 
örömnapja” című, közel 400 soros üdvözlő 
versét. 1799-ben elhagyta megyénket, 
majd fiatalon 1805-ben Debrecenben 
meghalt.

Városunkban 1970-től utca viseli nevét, 
amely a Czindery utcát észak-déli irányban 
köti össze a Munkás utcával. A rövid 
utcában jobbára csak földszintes sátortetős 
családi házak épültek, számszerint 12.

A tulajdonosok városszcrctetc és szor
galmas kétkezi munkája meglátszik a gon
dosan ápolt kerteken... Mindenütt tisztaság, 
rend fogadja a látogatót.

Györe Béláné Sípos Ilona

Szilveszteri Nike Futóparty
Nagyatád, 1994.12. 31.12:00
A borongós idő ellenére 34 egyéni és 12 váltó, 

azaz mintegy hetven nevező jelentkezett az első , 
ízben kiírt futóversenyre.

A futóparty az ésszel megalakult Nagyatádi 
Triatlon és Szabadidő SE „debütáló” rendezvénye 
volt, melyet megtisztelt jelenlétével és indulásá
val Nagyatád polgármestere, Ormai István is. i

A férfiaknál Jámbor Szabolcs, a nők J 
versenyében Fisli Edit bizonyult a legjobbnak. 
Nagy izgalmat hozott a váltók versenye is, a leg- | 
jobb családi váltóval a népszerű triatlon szpíker 
(kaposvári) Péter Attila és családja büszkélkedhet, | 
a baráti váltók között pedig a „három testőr” cl- • 
ncvezésű triumvirátus (Török Csaba, Cipóth ' 
Norbert, Edesár Péter) volt a leggyorsabb. A j 
versenyt követően igazi szilveszteri hangulatú i 
tombolán mintegy ön én díj talált boldog gazdára. 
Érdekesség, hogy a fődíjat, a Jordán Sport által fela
jánlott Nike cipőt a női győztes Fisli Edit vehette 
át. Gratulálunk a résztvevőknek!

ifj. dr. Herr Gyula
A Cselgáncs Szakosztály 1994. évi 

tevékenységének rövid ismertetése
.Az 1994-cs versenyévadban 37 igazolt versenyző 

készült és versenyzett az. NVSE Judo 
Szakosztályában. Az igazolt versenyzők közel 30 
tanfolyamos sportolóval foglalkoztak.

Ezt a létszámot a meglévőszőnyegfclülctünk 
már nem igazán tudta kielégíteni, ezért csak jól 
szervezetten tudtuk a munkát elvégezni. 
Újjáalakulásunkkor (1992-ben) a minőségi 
versenysportot tűztük ki célul magunk elé. Azóta 
is ez a főcélunk. Meggyőződésünk, hogy egy 13 
ezer lakosú városnak legalább egy olyan sportágat 
kell tudnia támogatni, ahol folyamatosan országos 
minőséget tud produkálni. Ezt egv-egy I 
nemzetközi eredmény még növelheti, j 
Szakosztályunk a vállalt feladatokat 1994-ben is j 
minőségi szinten tudta hozni. A vezetőség össze- i 
hangolt, jó munkája - kisebb zökkenők mellett - | 
megteremtette a jó szakmai munka alapját. I 
Természetesen minden téren lehet javítani, de a 
kitűzött célt 1994-ben is elértük.

Eredményeinkről:
Domonkos Bernadett személyében ifjúsági 

válogatott versenyzőnk van. aki egyébként 1993- 
ban Somogy Megye Kiváló Ifjúsági Sportolója volt. 1 
Aranyjelvényes I. osztályt! sportoló, négyszeres , 
magyar bajnok.

Á Magyar Bajnokságon elért ered- ' 
ményeink:

Két I. hely: Domonkos Bernadett, Balogh 
Mónika

Egy II. hely: Kígyósi Tamás
Egy III. hely: Szalai Ferenc
öt V. hely:’I rcicr Péter, Buváry Ottó, Kálmán j 

Ottó, Ander'Tamás, Szalai Judit
Három VII. hely: Domonkos Bernadett,

I luros Tibor, Zsiga Gábor
A Magyar Köztársaság Kupán elért ered

ményeink:
Négy I. hely: Domonkos Bernadett, Del 

Fabró Zsolt, Balogh Mónika, Buváry Ottó
Egy II. hely: Szabó Roland
Kettő III. hely: Kálmán Ottó, Zsiga Gábor
Hat V. hely: Treier Péter, Jeszek Roland, 

Szalai Ferenc, I Irankai Richárd, Sóra József, 
Szalai Judit

Egy VII. hely: Buváry Enikő
Az évadban néhány nemzetközi, számos területi 

és meghívásos verseny mellett 18 országos rang
sorversenyen és 3 megyei rangsorversenyen vet
tünk részt.

Eredményeinknél kiemelkedő az a tény, hogy 
versenyzőink egész éves teljesítménye is jelentős. 
A nagy versenyeken eredményeket elért 
versenyzők közül sokan az évközi teljesítmények 
alapján kapott rangsorpontok révén az országos 
mezőnyben I.-V. helyen szerepelnek.

A jó eredményeket a következő edzők segít
ségével értük el: Orsó László, I larcos Zoltán, Séra 
József, Veriga György és Palaics Péter.

Ezúttal szeretnénk megköszönni segítőszpon
zoraink egész évi támogatását.

Diáksport
Az általános és középiskolás diákok bajnoki 

rendszerű versenyeit a Magyar Diáksport 
Szövetség irányítja. Fölmenő rendszerben biz
tosítja bizonyos sportágak bajnokságának a 
szervezését egészen a diákolimpiái döntőig. 
Természetesen ennek a szűkre szabott anyagi hát
terét is biztosítja. Sok helyen az önkormányzat 
anyagilag is támogatja a diáksportot. Nagyatád és 
környékének diáksport-versenyeit a 
Városkörnyéki Diáksport Bizottság vezetője. 
Tamás Lajos irányítja. Körzetünkhöz tartozik 
Kutas, Lábod, Tarany, lláromfa. Görgeteg, 
Somogyszob és Segesd iskolája. A következő 
sportágakban rendezünk diákversenyeket: atléti
ka, triatlon. kézilabda, nagypályás és tcrcmlab- 
darúgás, torna, játékos sportversenyek. Ezen 
kívül asztalitenisz, sakk, úszás sportágakban a szak
szövetségek segítik a versenyeztetést. Ezek a 
versenyek tanév közben, többnyire tanítási 
napokon zajlanak. A játékos sportversenyeket az 
alsó tagozatos gyermekek részére írta ki a szövet
ség. A városkörnyéki döntőt csak sportcsarnokban 
lehet megrendezni, emiatt kellett Kutasra vinni 
a gyerekeket. Nyolc iskolából mintegy 150 kisdiák 
gyűlt össze a találkozásra. Jó hangulatú versenyen 
a következő eredmények születtek: 1. Babay J. 
Általános Iskola Nagyatád, 2. 2. sz. Általános 
Iskola Nagyatád, 3. Általános Iskola Kutas.

Kosárlabda
I lasogat a Zsilett! Na nem a piacon dolgoznak ! 

a zsebmetszők, csak az egyik kosárlabdacsapat I 
lendült formába. Az utolsó két fordulóban az I

ellenfeleket lesöpörték a pályáról. Egyre fegyel
mezettebb és lendületesebb játékuknak nem 
lehet ellenállni. A legjobb, legdiadalmasabb 
mérkőzést a Bulls vívta a Tábor I. csapatával.

Fej-fej melletti küzdelemben, végig kiegyen
lített találkozón a I ábor nyert egy ponttal, na meg
egy kis szerencsével. Az utolsó forduló crcd-
ményei:

Haway-Golden 72-27
l abor I.- Harlem 67-48

'Tábor 1. - Bulls 44-43
Zsilett-’l abor II. 61-47
Zsilett - Goldcn 113-18
Tábor 11. - Harlem 75-42
A csoport állása:
1.Tábori. 11 336-233
2.'labor 11. 10 402-466
3. Zsilett 8 381-254
4. Bulls 8 303-213
5.1 laway 7 269-208
6. Harlem 2 230-337
7. Goldcn 2 201-485
8. Basket 0 140-236
Január 20-án befejeződik a bajnokság alapsza

kasza. /\ négy legjobb csapat vesz részt a ráját
szásban.

Sítábor
Immár hagyományosnak nevezhetőa nagyatádi 

diákok téli sítáborozása. A fonvódiigeti diáktábor 
a szlovákiai szervekkel együttműködve minden 
évben cseretáborozási lehetőséget biztosít a 
megye iskoláinak. Ennek keretében nyáron 
szlovákiai diákok jönnek a Balaton-partra nyaral
ni, télen pedig magyar diákok mehetnek 
Szlovákiába sítáborba. Minden évben kínálkozik 
ez a lehetőség a város összes iskoláinak. Az idei 
évben is a három általános iskola és a gimnázium 
élt a lehetőséggel. Összesen 66 tanuló indul 
január 27-étó1 február 6-ig a Kis-Tátrába. A Vratna- 
völgy közelében lesz a szálláshelyük, amely egy 
jól ismert síterep Szlovákiában. Csak olyan tanulók 
vehetnek részt a túrán, akiknek a magatartásával 
nincs probléma. A sítábor nem olcsó, de ebben a 
szervezési formában felébe sem kerül, mint 
bármely más formában. Nem csak a tehetős 
családok gyermekei vesznek részt a táborban, sok 
szerényebb jövedelmű család is próbál a gyer
mekének egy nagy élményt nyújtani, másfajta 
környezettel és a másfajta korcsoportottal is.

Szakályné Pintér Mária vezetésével két busszal 
indul a társaság. Az iskolából cgy-cgy testnevelő 
tanár, illetve jól síző szülő is elkíséri a diákokat, 
segítenek a gyerekek oktatásában, sőt, a táborozás 
költségeit maguk viselik. A kísérőknek jó erőt kívá
nunk a napi 24 órás szolgálathoz, a tanulóknak 
pedig balesetmentes táborozást.

Labdarúgó-szakosztály
A téli átigazolási időszakban alapos változások 

történtek a csapat házatáján. Tóth Gábor és Szalai 
József visszament Csurgóra, Király Ernő a Patalom 
csapatában folytatja, Grabant János menedzseri 
munkája mellett valószínűleg alacsonyabb osztály
ban folytatja a játékot. Pókos Zoltán bevonult 
katonának.

A régi játékosok közül visszatért Kulcsár Károly, 
Kovács László, valamint a leszerelő Lancsár 
Károly is. A felnőtt csapat január 9-én kezdte meg 
az alapozást, heti öt edzéssel. Ugyanezen a héten 
kezdett az ifjúsági csapat, sőt, a serdülők is 
elkezdték a munkát. Február elsején megkezdőd
nek az előkészületi mérkőzések.

Az egyesület megkezdte a bérletek árusítását 
még a tavalyi áron, szeretettel várják a szurkolókat

A közgyűlést 1995. február 24-én 18.00 órakor 
tartják a Művelődési I lázban.

Teremtorna Babócsán
A két ünnep között háromnapos teremtornát 

rendeztek a közeli faluban. A versenyfelhívásra 
jelentkező 16 csapat között 2 nagyatádi is szere
pelt.

A falunak van egy nagyméretű tornaterme, 
amely egy kis nagyzolással akár sportcsarnoknak 
is nevezhető. Ott bonyolították le a mérkőzéseket, 
ahol elsősorban a környékbeli csapatok szerepel
tek. A helyzet érdekessége, hogy Babócsán nincs 
labdarúgócsapat, hiszen tavaly visszaléptek a 
járási bajnokságból. (Mindenesetre a termüket 
irigylem.)

Városunk csapatai közül az egyik fiatal 
játékosokból állt, a másik gyakorlatilag az öreg
fiúkból szerveződött. Ezúttal a fiatalok szerepel
tek jobban, hiszen ők lettek a tornagyőztcsck. Az 
öregfiúk csapata pedig a tisztes negyedik helyen 
végzett.

A torna legjobb kapusa címet Kovács Gyula 
kapta. íme a nyertes csapat tagjai: Kovács Gyula. 
Palaics Péter, Kónya Attila, Vénosz József, Kovács 
István, Kovács János, Stoff István, Farkas Béla, 
Kreisz György, Bálint J.

Sportműsor
Teremtorna február 4-én 8.00 órakor. I Iclyszín: 

2. sz. Iskola. Jelentkezhetnek öt fős csapatok. 
Nevezés: 7.45-8.00-ig, nevezési díj 100 Ft/fő. 
Lebonyolítás a csapatok számától függően.

Gyalogtúra
Január 29-én a Triatlon Egyesület gyalogtúrá

ja indul 10 órától a gyógyfürdőtől. Túravezető 
Jámbor Szabolcs.

Czimmerman Béla

Előkészületi mérkőzések:
Február 1. NVSE-Csepel 14.30

4. NVSE - Patalom 10.30
9. NVSE-MTK 15.00

15. NVSE - Olajbányász 15.00
18. NVSE-Siófok 11.(X)
22. NVSE-MÁV MTE 15.00



Nagyatád Önkormányzati Híradó V. ÉVFOLYAM 1995. JANUÁR

Tájékoztató a képviselő-testület 1994. december 29-ei 
és az 1995. január 24-ei üléseiről

Új bizottságok • Maradnak a körzeti feladatokat ellátó intézmények • Hivatali segítség Ötvöskónyinak • A közalkalmazottak 
fizetésnapjának tervezett megváltoztatása • Hét bizottság és egy tanácsnok működik* Megindul a tervezőmunka az orvosi rendelők 

új helyre költözése érdekében • Közterület-felügyelők vigyáznak a rendre • Változik a tavaszi szünet időtartama
Az 1994. december 22-ci alakulóülést követően a 

képviselő-testület december 29-én tartotta következő 
ülését, ahol 15 napirendet tárgyalt Elsőként döntött az 
1995. évi költségvetési tervezési feladatok ütemezéséről. 
Módosította a helyi adókról szóló rendeletét. A mó
dosítás lényege, hogy a vállalkozót az adóévet megelőző 
évi korrigált átlagos statisztikai állományhoz viszonyí
tott létszámnövekménye után számított kommunális 
adó megfizetése alól mentesül. Az ideiglenes (alkalmi) 
jelleggel végzett iparűzési tevékenység estén a napi 
átalány 1000 Ft/nap lett 1995. január 1-jétől.

ódosította a képviselő-testület a Szervezeti és 
Működési Szabályzatának a bizottságokra 

vonatkozó rendelkezéseit. Az egészségügyi bizottság, 
illetve tanácsnoki struktúrával kajvesolatos kérdést 
levette a napirendről és a következő bizottságokat hozta 
létre:

- Pénzügyi Bizottság
- Városgazdálkodási és Fejlesztési Bizottság 
-Jogi, Igazgatási és ügyrendi Bizottság
- Szociális Bizottság
- Etikai Bizottság
- Közoktatási és Kulturális Bizottság
- Ifjúsági és Sportbizottság.
Az önkormányzat külka|Ksolatainak szervezésére 

tanácsnoki rendszer működését tartotta indokoltnak.
Következő napirendként tárgyalta a képviselő

testület a nem kötelezően ellátandó oktatási-nevelési 
feladatok - ez önkormányzatunk eseten a gimnáziu
mi oktatás, a kereskedelmi szakközépiskolai, ipari és 
kereskedelmi szakmunkásképzés, a kollégiumi ellátás, 
a többi tanulóval együtt nem foglalkoztatható fogya
tékos gyermekek oktatása, nevelése, valamint a 
nevelési tanácsadó - megyei önkormányzatnak történő 
átadását. I losszas vitát követően a képviselő-testület 
név szerinti szavazással döntött, hogy a körzeti felada
tokat ellátó intézmények működtetését nem adja át a 
megyei önkormányzatnak, egyben utasította a pol
gármestert. hogy ezen intézmények megyei támo
gatásáról folytasson tárgyalást a megyei önkormányzat 
vezetőivel.

A képviselő-testület Ötvöskónyi község önkor
mányzatával együttműködési megállapodást kötött a 
polgármesteri hivatali, valamint a jegyzői feladatok 
ellátására, az ötvöskónyi jegyzői állás betöltéséig.

Intézményfenntartó társulási szerződést kötött a 
képviselő-testület Ötvöskónyi önkormányzatával az V. 
számú háziorvosi cs a II. számú házi gyermekorvosi, 
valamint a IV. számú védőnői körzet működtetésére 
és finanszírozására. I Igyanilycn intézményfenntartó tár
sulási szerződést hosszabbított meg Bolhás község önko
rmányzatával a IV. számú háziorvosi körzetre.

Ezt követően a Kincstári Vagyonkezelő Szervezet 
kezelésében lévő, volt szovjet 18 lakásos 
épületre vonatkozó elővásárlási jogáról lemondott. 

Fenntartotta az elővásárlási joggal való élés lehe
tőségét arra az esetre, ha az ingatlanra 5.877.150 Ft-nál 
alacsonyabb vételáron tesz a Kincstári Vagyonkezelő 
Szervezet javaslatot.

Döntött a képviselő-testület a 68-as út mellett, az 
üzcmanyagtöltő-állomástól keletre lévő I ha 1192 m’ 
nagyságú ingatlan értékesítéséről, és megállapította a 
pályázati feltételeket. Az értékesítésre rendezési terv 
szerint autószalon és szerviz, valamint kereskedelmi és 
szolgáltatóipar célját szolgáló épület helyezendő cl.

Ezt követően egy Árpád utcai és egy József Attila 
utcai építési telket adott tulajdonban, majd meghatároz
ta az 1995.1. negyedévi munkaprogramját.

Az ülés további részében egyebek között a 
Beregszászi u. 1. szám alatti üzlethelyiség bérleti jogá
nak elnyerésére nyílt pályázatot írt ki. a szenny
vízhálózat-építés második ütemének előkészítéséhez 
a pályázatokat elbíráló bizottságba tagként I lorváth 
István és Kovács Gáljor képviselőket megválasztotta, 
meghatározta a pályázatok elbírálásának szempontjait.

Á képviselő-testület meghatározta, hogy a testület 
ülésének napja kedd 15.30 óra.

Vucskics Anna, irodavezető, a jegyző helyettese

Három év
vel ezelőtt hoz
ta létre a város 
képviselő-tes
tű lete a „Nagyatádi Diákokén Alapítvány”-! 
attól a valós ténytől vezéreltetve, hogy a főisko
lai, egyetemi hallgatók továbbtanulása egyre 
több szülőt, családot hoz nehéz helyzetbe. Meg 
kell fontolniuk, hogy vállalni tudják-e azt az 
egyre súlyosbodó anyagi terhet, amit manap
ság a felsőfokú képzésben való részvétel jelent. 
A testület úgy gondolta, hogy meg kell akadá
lyozni tehetséges gyerekek anyagi okoból való 
lemorzsolódását, a vagyoni helyzetből fakadó 
kontraszelekció kiszélesedését.

Sajnos az alapításkon okok és folyamatok ma 
is élők. Az alapítvány egy-egy egyetemi, főis
kolai félévre nyújt támogatást a rászorulóknak, 
pályázati rendszerben. A pályázat kiírására 
minden félév megkezdése előtt sor került, meg
jelenik a „Nagyatád" újságban. Azoknak is újra 
kell pályázni, akik már az elmúlt félévben kap
tak támogatást, hiszen szociális helyzetükben, 
tanulmányi eredményükben állhat be vál
tozás, esetleg félév kihagyására kényszerülnek. 
A pályázatok mellé csatolni kell az egyetem, 
főiskola igazolását a beiratkozásról, a tanulmányi 
eredményről, valamint a szülők kereseti iga
zolását.

Az alapítvány fő célja az egyetemi, főisko
lai hallgatók támogatása, de lehetőség van 
kiemelkedő tehetségű középiskolások támo
gatására is, akik helyben nem találnak képessé
güknek megfelelő középiskolát.Ez utóbbi 
néha félreértéseket szül, ezért hangsúlyozni 
szeretnénk, hogy itt valóban csak a speciális 
képzés jöhet szóba. Lehetőségeink sajnos kor
látozottak. Az elmúlt években félévenként 
általában .30-35 pályázó közül 2.3-27 támoga

A NAGYATÁDI DIÁKOKÉRT

A képviselő-testület megválasztását követő har
madik, január 24-ci ülésén 18 napirendet tárgyalt.

Tájékoztatót hallgatott meg a polgármester és a 
jegyző, valamint a polgármesteri hivatalnak a testület 
két ülése között végzett tevékenységéről.

képviselői interpellációk és kérdések megvi
tatása során Tilingcr István képviselő kez

deményezte az önkormányzat lakás-elidegenítési ren
deletének felülvizsgálatát, és ezen belül különösen az. 
eladási árra vonatkozó előírások felülvizsgálatát. .Az. inter
pelláció kérdéséiben hozott testületi döntésről c lapban 
részletes tájékoztatást olvashatnak.

Interpellációt nyújtott be dr. Fábián Csaba képviselő 
a Somogyi Béla utcában kialakult veszélyes közlekedési 
helyzet megoldása érdekeljen. A képviselő-testület ala
pos. több érvet és ellenérvet felsorakoztató állásjxjnt 
meghallgatása és ütköztetése mellett úgy döntött. 

| hogy a veszélyhelyzet elhárítása érdekéiben haladék- 
I talanul értesíteni kell a Közúti Igazgatóságot, a Közle

kedésfelügyeletet, a Rendőrséget, a Vámhivatalt. vala
mint a vállalkozót, hogy saját hatásköriikljcn tegyenek 
meg mindent a veszélyhelyzet elhárítása érdekéiben. 
Az. önkormányzat kompromisszumkészséget mutatva 
felajánlott ideiglenesen (Strabag-tclcphcly) vámolás
ra alkalmas területet.

A testületi ülés óta eltelt időben a város jjolgár- 
mcstcrc tárgyalást folytatott a vámhivatal helyi veze
tőjével. A vámhivatal vezetője úgy nyilatkozott, hogy 

j a vámolásokat a képviselő-testület végleges döntése 
| meghozataláig a gazdálkodó szervezetek telephelyén 

fogja végezni. A Somogyi Béla utcában csak rendkívüli 
esetiben fordulhat elő vámolás. A vámhivatal kéri a 
gazdálkodó szervek megértését az. esetleg előforduló 
vámolási időjbont-csúszásokért. késésekért.

Szóban interpellált Ágoston Gábor az Aradi utcai 
csapadékcsatorna-rendszer állajbota ügy élben. Az inter- 
jbclláló képviselő és a testület egyetértett azzal a vá
lasszal. amely szerint a rendszert tavaly a polgár
mesteri hivatal kitisztíttatta. és ez év márciusában, ha 
szükséges, és a csapadékvíz, nem folyik cl. a rendszer 
tisztítását ismételten elvégezteti.

Gara István alpolgármester a december 29-ci 
testületi ülésen felvetett interpellációk végrehajtására 
kérdezett rá. Az akkori interpelláció közvilágítási hibák 
elhárítására és a fák metszésének megoldására vonatko
zott Az aljxblgármcstcr írásban kezdeményezte a nem 
szociális lakásjuttatási névjegyzék sorrendjének 
felülvizsgálatát. A testület az interpellációt elfogadva 
a korábbi döntést módosította és eltérő sorrendet 
állapított meg.

Dr. Novák János kezdeményezte a simongáti 
hétvégiházas terület lakóövezetté történő átminősítését. 
Az intcrjbclláló képviselő írásban ka|J választ, a válasz, 
elfogadásáról vagy elutasításáról a testület következő, 
februári ülésén dönt.

Dr. Gerencsér György kérdést tett fel a jjolgármcstcn 
hivatal dolgozóinak múlt év végi bérfejlesztésére. 
Kérdéséiben a bérfejlesztés mértékére és az állomány
csoportokon Ibclüli arányra kért választ. Személyiségi 
jogok védelme miatt a jegyző a kérdésekre az ülés zárt 
részén adott választ.

A fő napirendek között elsőként tárgyalták a 
képviselők a város 1995. évi költségvetési koncc|bcióját. 
A képviselők a költségvetés további tervezésével és 
előkészítésével ka|bcsolatosan számíts feladatot határoz
tak meg. Rögzítettek, hogy a költségvetést a helyi és 
a nemzetgazdaság piaci összefüggéseire tekintettel 
szükséges tovább tervezni. A költségvetési hiány elfo
gad ható szintig történő mérséklése érdekéiben fel kell 
tárni, hogy a város bevételei hogyan növelhetők ingat
lanértékesítés. részvények, üzletrészek értékesítésével.

tottat tudott 
csak vállalni az 
alapítvány. A 
későbbiekben, 

ha anyagi forrásaink nem bővülnek, talán még 
kevesebbet.

Az 1994-cs év első félévében (február-június: 
5 hónap) 28 pályázó közül 2.3-an kaptak rend
szeres havi támogatást. Hatan havi .3000 Ft-ot, 
tizenheten pedig havi 2000 Ft-ot Három 
közéápiskolás pályázót el kellett utasítanunk, a 
fent leírt okok miatt. Egy pályázó, aki tanul
mányait munka mellen folytatta, egyszen támo
gatásban részesült.

1994. második félévére (szeptember-január) 
.3.3 pályázat érkezett. 22-en kaptak rendszeres 
havi támogatást, ebből ketten havi .3000 Ft-ot, 
húszán 2000fonntot. Kilencen kaptak (általában 
elsőévesek) egyszeri segítségként 5000 Ft-ot 
Most is érkeztek olyan középiskolás kérelmek, 
amelyek nem felelnek meg a pályázati felté
teleknek. Az ő esetükben levélben kértük az 
illetékes intézmények igazgatóit fokozott 
segítésükre.

Egyelőre úgy tűnik, hogy a város és egyéni 
adakozók segítségével az 1995-ös évben is foly
tatni tudjuk az alapítvány által felvállalt kötele
zettség teljesítését. Természetesen továbbra is 
szükség van azok nagylelkű segítségére, akik 
támogatni tudják alapítványunk célját, szívükön 
viselik a tehetséges nagyatádi fiatalok sorsát.

Az alapítvány az APEH által bejegyzett, így 
az általunk kiadott igazolás adóalap csökken
tésére ad lehetőséget. A város hatályos adóren
delete szerint a vállalkozók kommunális és 
iparűzési adójából az alapítványra befizetett 
összeg 50.000 Ft értékhatárig levonható.

Mégegyszer köszönöm az eddigi támogatók 
nagylelkűségét és kérem további segítségüket.

Gara István, a kuratórium elnöke 

valamint intézményi és más bevételek növelésével, 
ugyanakkor tovább kell vizsgálni azt is. hogy a város 
kiadásai miként csökkenthetők.

.Az önkormányzat bizottságai a teljes költségvetésre, 
s ezen IkIüI szakterületekre vonatkozóan 1995. február 
8-áig foglalják össze és adják át összefoglaló javaslataikat 
a pénzügyi bizottságnak. A tervezőmunka része a köz
alkalmazottakkal történő érdekegyeztetés, amelyre 
v árhatóan 1995. február 6-án kerül sor. A költségvetési 
rendelettervezet tárgyalására a közmeghallgatást 
követően 1995. február 21-ci testületi ülésen kerül sor. 
A február 7-ci közmeghallgatáson a város lakói elmond
hatják véleményüket és javaslataikat a város gazdál
kodásával és éves költségvetésével kapcsolatban.

Az önkormányzat pénzügyi helyzete továbbra sem 
jó. Folyamatos fizetési kötelezettségeket a forráshiány 
miatt finanszírozni csak hitel felvétele mellett lehet. A 
múlt év végén felvett 6 millió Ft hitelt visszafizette az 
önkormányzat.

Jelentős anyagi terhelés volt az év elején a köz
alkalmazottak és köztisztviselők januári és 13. 
havi Ijcrcinck és TB-járulékának kifizetése Január 

közepére a város költségvetési számlája kiürült.
Finanszírozási fizetési nchéz.ségckct okoz az is. hogy 

a Ijérfizctés napja minden hónap 3. napja, és az. önkor
mányzat ugyanakkor a hónap 15. napjáig kapja meg az 
állami támogatásokat. A fizetési nehézségek miatt a 
képviselők megadták a város polgármesterének, Ormai 
Istvánnak a felhatalmazást arra, hogy a közalkalma
zottakkal történő széles körű érdekegy eztetés lefoly
tatását követően a bérfizetési najj minden hónap ló
érc történő átállításáig a bérre munkabcrhitclt vehessen 
fel folyamatosan a számlavezető bankunktól, amelyet 
az. állami támogatásokból kell az. adott hónapban visz- 
szafizetni, és megadta a testület a hozzájárulást egyszeri, 
20 millió Ft-os, egy éven belüli lejáratú hitel fel
vételéhez is.

A város pénzügyi helyzetét érintő napirendeket 
követően a képviselők a helyi önkormányzati képvi
selők tisztelctdíjáról és juttatásairól, valamint azok mér
séklésének és megvonásának szabályairól szóló ren
deletét tárgyalták meg. A képviselő-testület az 1994. 
december 29-ci ülésén előzetesen egyetértett azzal, 
hogy egy , a polgármester havi illetményének 15 %-át. 
mint alajxlíjat tartalmazó rendelettervezet készüljön cl.

Ormai István jjolgármcstcr a tisztclctdíjak 44 %-os 
társadalombiztosítási járulék fizetési kötelezettsége és 
a város anyagi helyzete miatt javasolta, hogy a testület 
a kc|)visclők alapdíját 10 %-ban szabályozza. E javasla
ta a korábban hozott határozat felülvizsgálatára vonatko
zott. A képviselők ügyrendi szavazással a javaslat ellen 
9 szavazat, 6 igen szavazat és 2 tartózkodás mellett a jjoI - 
gármcstcr javaslatát elutasították.

A képviselők kiegészítő indítvány mellett megalkot
ták a képviselők tisztelctdíjáról és juttatásairól, valamint 
azok mérséklésének és megvonásának szabályairól szóló 
1/1995.(1.24.) számú rendeletét. A polgármester illet
ményének 15 %-át, mint alapdíjat szabályozó havi 
tisztclctdíjat fogadtak cl. Az. alapdíjon felül a bizottsá
gi, bizottsági elnöki és tanácsnoki munkáért az. alajxlijon 
felül a tisztclctdíj mértékét a polgármesteri tisztség 
ellátásának szabályairól szóló törvényben foglalt %-os 
mértékek szerint szabályozták. Részletesen megha
tározták. hogy a képviselők, biztossági elnökök és tagok, 
valamint tanácsnokok tisztclctdíja milyen esetekben 
mérsékelhető és vonható meg. A távolmaradásokat 
előzetesen be kell jelenteni, a lejelentés elmulasztása 
50 %-os mérséklést jelent. I la az. üléseken igazolatlanul 
és indokolatlanul nem vesznek részt, a tisztcletdíjnak 
a helyi rendeletien meghatározott mértékét megkell 
vonni. A mérséklés és megvonás kérdésélen a Jogi. 
Igazgatási és 1 így rendi Bizottság dönt. I la az. érintett 
a döntést sérelmesnek tartja, végsősoron a képviselő
testület dönt. Az érdeklődők a rendeletét a jiolgár- 
mesteri hivatal 119. sz. irodájában és a Városi Könyv
tárban tekinthetik meg.

képviselők ezt követően újabb rendelet
alkotási javaslatot tárgy altak. Módosították az.

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát. 
Meghatározták az önkormányzat bizottsági szervezetét. 
Az önkormányzatnak 7 bizottsága és I tanácsnoka van.

Tartalékok az intéznie gazdálkodásban
1995-ben nem változnak az önkormányzati 

pénzügyi szabályozás alapjai.
Nem bővül az állami támogatás köre és 

mértéke sem. A többletkiadások finan
szírozásában saját hatáskörben kell a fedezetet 
megteremteni. Ezért öt intézmény igazgatóját 
kérdeztük meg. milyen lehetőséget látnak a 
kiadások csökkentésére, bevételeik növelésére; 
milyen racionális szervezési, átszervezési 
megoldásokat terveznek... íme a válaszok, ame
lyeket - olvasóink nevében is - ezúton 
köszönünk meg.

- A Kórház Rendelőintézet már a korábbi 
években is az ésszerű, költségcsökkentő 
gazdálkodásra helyezte a fő hangsúlyt. Ezt 
kívánjuk folytatni 1995-ben is. Ennek 
szellemében kiadásaink csökkentésére az aláb
bi területeken látunk lehetőségeket:

- érdemi, takarékos gyógyszergazdálkodás
- megfelelő diagnosztikai igénybevétel
- új technikák bevezetésével az ápolási 

napok csökkentése
- energiatakarékossági intézkedések 

bevezetése
- létszámgazdálkodás felülvizsgálata.

,A bizottságok a következők:
- Pénzügyi Bizottság: 7 tagú
- Városgazdálkodási és Fejlesztési Bizottság 7 tagú
- Jogi. Igazgatási és llgyrcndi Bizottság 5 tagú
- Szociális Bizottság: 5 tagú
- Egészségügyi Bizottság: 5 tagú
- Etikai Bizottság 3 tagú
- Közoktatási és Kulturális Bizottság: 5 tagú
- Ifjúsági és S|jortbizottság: 5 tagú
Az illés további napirendjeként a képviselők 

' Nagyatád város négy éves városfejlesztési programja 
összeállításának módjára és ütemezésére vonatkozó 
javaslatot vitatták meg. A javaslat részletesen meg
határozza a program összeállításának szemjjontjait, az 
összeállításiján közreműködők feladatait. A képviselő
testület a program elkészítéséhez a nyilvános lakossá
gi és szakmai fórumokon elhangzottakon kívül írásos 
javaslatokat kér. A négy éves programot a testület 
várhatóan májusi ülésén tárgyalja.

A ké|jvisclők ezt követően az önkormányzattól bérelt 
jjártirodák Ixérlcti díját állapították meg. .Az 1994. évi 

; választások során az (Országgyűlésbe és helyi képviselő
testületije bejutott pártok és társadalmi szervezetek 
részére biztosított önkormányzati tulajdonú irodahe
lyiségek bérleti díját 600 Ft/m’ + ÁFA-ban határozta 
meg. A kedvezményes bérleti díj az 1994-1998-as 
választási ciklusra vonatkozik. A bérleti díjon felül a bér
lőket terhelik az iroda fenntartási költségei is. (fűtés, 
világítás, telefondíj, stb.).

Soron következő napirendként a képviselők 
tájékozódtak a korábbi képviselő-testület által hozott 
és végre nem hajtott döntésekről.

Idén 380.000 Ft összegig lehetővé válik a szenny
vízcsatorna-hálózat építésében résztvevők szociális 
támogatása. A testület februári ülésére a támogatás 
feltételrendszerére ésclbírálási módjára javaslatot kell 
készíteni. Egyetértettek abban, hogy a korábbi 
kéjjvisclő-tcstülct előzetes szándéknyilatkozata alapján 
a város jjolgármcstcrc folytassa tovább a tárgyalásokat 
a IIM illetékeseivel a honvédségi bérlőkijelölési jogú 
- Kiszcly és Jókai utcai - lakások tulajdonjogának 
átadása ügyében és az ún. Mikc-ház helytörténeti 
múzeumi célra történő megszerzése érdekében, 

gyetértettek a képviselők abban is. hogy a volt 
MSZMP székházában az orvosi rendelők 

építése érdekében a tervezőmunkát haladéktalanul el 
kell kezdeni.

A februári testületi ülésen tájékoztatást kérnek a 
képviselők arról is, hogy volt-c a korábbi képviselő
testületnek közterület-felügyelet létrehozására, vagy 
annak előkészítésére döntése. Javaslatot kell készíteni 
a közterület-felügyelet felállítása érdekében.

A korábbi képviselő-testület 1994. novemberi 
ülésén felbontotta Magy ar Lajosné piacbérlővcl kötött 
bérleti szerződést. A döntés és a megkötött szerződés 
szerint az önkormányzatnak jvert kellett volna indíta
nia a bérlővel szemben. A testület ülésén a képviselők 
a piac bérlője és jogi képviselője jelenlétében a koráb
bi testületi döntést vissza nem vonva, és a további 
együttműködési szándékot kifejezve 1995. június 30- 
áig moratóriumban állapodtak meg. A moratórium azt 
a célt szolgálja, hogy a bérlő a szerződésben vállalt 
kötelezettségeit jjontosan teljesítse, valamint, hogy ezen 
idő alatt a vitás kérdéseket egyeztetni és tisztázni 
lehessen. A piac rendjének és a szerződésijén foglalt 
kötelezettségek és bérlői jogok gyakorlásának 
ellenőrzésére és a vitás kérdéseknek a piac Ijérlőjévcl 
történő egyeztetésére a képviselő-testület tagjaiból 3 
fős bizottságot választott. A bizottságnak Kovács (iábor, 
Ágoston Gábor és dr. Frank Ferenc képviselők tagjai.

Döntöttek a képviselők a város intézményciljcn 
1995-ben alkalmazandó élelmezési normákról. A tava
lyi normákat az áremelkedések és az infláció miatt az 
intézmények javaslatait is figyelembe véve 20 %-kal 
növelték. Az élelmezési norma mértékét növeli az, hogy 
az ÁFA 10 %-ról 12 %-ra növekedett. A megállapított 
élelmezési norma alapján a különböző jogszabályokban 
írt előírásokat figyelembe véve számolják ki az 
intézmények az ellátásokért fizetendő térítési díjakat.

Dr. Fejes Júlia, a város gyermekorvosa nyugál
lományba vonult. A mcj’ürcscdctt gyermekorvosi állás 
betöltésére a képviselők pályázatot írtak ki.

Emellett saját bevételeink növelését is célul 
tűztük ki. Ezek pl.:

- térítéses ellátások kiszélesítése
- szolgáltatások bővítése (étkeztetés, bér

mosás, fürdő stb.)
- saját gazdaság termékeinek felhasználása a 

konyhán.
A 4. sz. Általános Iskola kiadásait 1995-ben az 

1994. évi szinten terveztük, tehát nem számo
lunk az energia- és egyéb áremelésekből adódó 
költségnövekedéssel. Ezeket a többletkiadá
sokat az energia-felhasználás csökkentésével és 
a kiadások érdemi átcsoportosításával próbáljuk 
kigazdálkodni.

-.Az Ady Endre Gimnázium az elmúlt évek
ben is rendkívül visszafogottan gazdálkodott, 
kiadásaink csak az alapvető működtetési felada
tok biztosítását fedezték. Emiatt további költ
ségcsökkentésre az 1995-ös évben nem látunk 
lehetőséget.

- A József Attila Kollégiumban elsősorban az 
energia-felhasználás mértékének csökkentésé
ben látunk komoly költség-megtakarítási le
hetőségeket Emellett fokoznunk kell a meglévő 
berendezéseink, eszközeink védelmét is.

Az egészségügyi ellátás körében a képviselők 
megtárgyalták a kórház-rendelőintézet rekonstruk
ciója címzett támogatására vonatkozó javashtot Címzett 
támogatási igényt 300 mtllió Ft értéken felüli beruházás 
esetén lehet igényelni az államtól. A kórház vezetésének 
alapos egyeztető és előkészítő munkát követően 
javaslatát a testület októberi ülésére kell beterjeszte
nie. A testület őszi ülésén fogja mérlegelni, hogy 
címzett támogatási igényt 1996-ban bcnyújt-c.

Az ülés további részében vagyongazdálkodással 
összefüggő két kérdésben döntöttek.

Az ülésen a képviselők fenntartói egyetértésüket 
adták ahhoz, hogy a város iskoláiban a tavaszi szünet 
időtartama megváltozzék. A Művelődési és Közoktatási 
Miniszter rendeletében a tavaszi szünet időpontját már
cius 31 -étől április 7-éig6 tanítási najiban határozta meg. 
Megadta azonban az iskolák igazgatóinak azt a jogot, 
hogy fenntartójuk hozzájárulásával eltérő időtartamot 
határozzanak meg. Az iskolák igazgatói a szükséges 
egyeztetéseket elvégezve kezdeményezték a tavaszi 
szünet időtartamának megváltoztatását úgy. hogy a 
szünet a húsvéti ünnepeket is foglalja magába, 

vita során felvetődött, hogy a jövőt illetően az 
egész oktatási évre már az oktatási év meg

kezdésekor célszerű az egyeztetést azért elvégezni, hogy 
minden szülő szabadságát, programját tudja jól tervezni. 
Megfogalmazták a képviselőit azt is, hogy a magas ener
giaárak mellett megfontolandó a jövőben, hogy a téli 
szünet meghosszabbítása-c a célszerűbb. A képviselők 
az elhangzott, és a jövőt illetően megfogalmazott 
javaslatok mellett az iskolák tavaszi szünetének idő
tartamára a következő döntést hozták: az Ady Endre 
Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskolában, 
valamint a Babay József Általános iskolában a tavaszi 
szünet április 1()-étó1 18-áig tart, a város összes többi 
iskolájában és a kollégiumban a tavaszi szünet április 
10-étől 21-éig tart.

A képviselők az. egyéb kérdések megvitatása során 
a március 15-ci városi ünnepségek szervezésével, 
valamint a településrészi bizottságok megalakításával, 
előkészítésével foglalkoztak. Szükségesnek tartották 
a februári ülésen informálásukat arról is. hogy mely 
bizottságokban, iskolaszékekben dolgoznak a testület 
által delegált tagként korábbi képviselő-testületi tagok, 
vagy a korábbi testület által választott más tagok.

Megválasztották a képviselők az önkormányzati 
bizottságok elnökeit és képviselő tagjait is, továbbá 
részben a bizottságok nem képviselő tagjait.

A választás eredményeként a Városgazdálkodási és 
Fejlesztési Bizottság elnökének Varjas Lajost, alcl- 
nökénck Kovács Gábort, tagjainak dr. Scffcr Tibor és 
I lorváth István képvislőket választotta meg. A bizottság 
3 nem képviselő tagját a kéjjvisclők még nem válasz
tották meg.

A Jogi. Igazgatási és Ügyrendi Bizottság elnöke dr. 
Gerencsér György, tagjai dr. Novák János és Ágoston 
Gábor képviselők. Nem képviselő tagja Bakos József. 
A bizottság további I nem képviselő tagját a testület 
később választja meg. A Szociális Bizottság elnöke dr. 
Scffcr Tibor, képviselő tajyai dr Novák János és 
Tilingcr István. Nem képviselő tagját a testület később 
választja meg. Az Etikai Bizottság tagjai Mónos József, 
dr. Gerencsér György és dr. Jaklovics Ferenc. A 
testület úgy döntött, hogy az elnöki tisztséget a 
megválasztott tagok rotációs rendszerben töltik be. A 
közoktatási és Kulturális Bizottság elnöke Boros Bálint, 
képviselő tagjai Tilingcr István és Kiskó Gyuláné. Nem 
képviselő tagjai Merész Emese népművelőés Molnár 
Jánosné, az Aradi utcai Óvoda óvónője. Az Ifjúsági és 
Sjjortbizottság elnöke dr. Bóta László. Képviselő tag
jai Ágoston Gábor és Boros Bálint. Két nem képviselő 
tagját a testület később választja meg. Az Egészségügy i 
Bizottság elnöke dr. Jaklovics Ferenc. Képviselő tag
jai dr. Bóta 1 -ászló és dr. Fábián Csaba. Nem képviselő 
tagjai Kovács Mária, a kórház műszaki vezetője, 
valamint Grosics Béláné körzeti ápolónő. A Pénzügyi 
Bizottság képviselőelnökét és tanait a testület dcccm- 
Ijcn ülésén választotta meg. Elnöke Mónos József. Ezen 
az ülésen a kéjjvisclők I lorváth Istvánt, korábbi tagot 
alclnökké választották. Képviselő tagjai Kiskó Gyuláné 
és dr. Frank Ferenc. Nem képviselő tagjai Kovács Antal, 
az OKI IB nagyatádi igazgatója és'l'amás János, a Kaszó 
Rt. gazdasági igazgatója. Egy nem képviselő tagját a 
testület később választja meg. A képviselők a kül- 
kajjcsolatok tanácsnokának dr. Fábián Csatját válasz
tották meg.

Az ülés végén a jxjlgármcsteri hivatali dolgozók 
tavaly év végi bérfejlesztésére vonatkozó jegyzői válasz 
elhangzását követően a képviselők Ormai István jjoI- 
gármcstcr részére havi .U).(XX) Ft költségtérítési átalányt 
állapítottak meg.

A következő testületi ülés időjjontja várhatóan 
1995. február 21-c lesz.

Hoffmanné dr. Németit Ildikó
jegyző

Bevételi oldalról az étkezési létszám 
emelésével, valamint a nyári szálláshely-szol
gáltatás bővítésével szeretnénk saját forrásainkat 
növelni.

-Az 524. sz. Kereskedelmi Szakközépiskola 
bevételeinek növelésével és elsősorban az ener
giaköltségek csökkentésével próbálja meg kiadá- 
sait az 1994. évi szinten tartani. Ennek 
érdekében szigorú energiagazdálkodási tervet 
adtunk ki, amelynek betartását rendszeresen 
ellenőnzzük. Egyéb kiadásaink az 1994. évit nem 
haladják meg.
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\z élet védelmében

MÁRCIUS 15.
„Dicső nap volt ez! Mert a népet ez szabadira fel, s a nemzet millióit ez tette 
honpolgárokká, Áldva legyen azoknak hamva, kik e nap diadaláért áldoza
tni adták oda magukat.”

(Jókai. Mór)

Rtf>r. Joto: Dnrgó Tibor

Nincs olyan történelmi 
esemény, amiről mi magyarok 
többet tudnánk, amire többet 
gondolnánk, amit jelentősebb
nek tartanánk, s amihez jobban 
kötődnénk, mintáz 1848. március 
15-ci forradalom és a vívmányait 
védő szabadságharc. Ismerjük az 
eseményeket, a célokat, a történel
mi szereplőket, akiket tisztelünk 
és nagyra becsülünk. V ajon a for
radalmi változások megvalósítói
nak példát adó magatartása, el
szántsága, tudatossága, a haza és 
haladás - a nemzeti szabadság és 
polgári átalakulás szellemisége és 
céljai jelen vannak c mai gondol
kodásunkban, cselekedeteink
ben?

1 lazánk sorskérdései dőltek cl 
akkor. Az ország jövőjét meg
határozó napok voltak ezek, ki
ragyognak históriánk fejezetei 
közül. A kor legjobbjai fogtak 
össze, hogy új szemlélettel gyöke
res változásokat megvalósítva a 
fejlődés útján elindítsák az orszá
got. A márciusi forradalom benne 
él nemzetünk tudatában! Példát 
mutat és biztatást ad. 1 lazánk 
szeretctérc tanít, cselekvésre és 
tenniakarásra ösztönöz. Fontos 
ez, hiszen most is a megújulás, az 
előrelépés módját keressük, 

ezekért dolgozunk - a 
polgári társadalom 
lehetőségei között. Min
den korra érvényesen 
fogalmazta meg Kossuth 
I ,ajos:

„Mi tegnap elég volt, 
mára elégtelen, mi teg
nap jó volt, ma már ha
szontalan.”

Akkori elődeink meg
változtatták mindazt, 
ami a fejlődést akadá
lyozta, s megőrizték azt, 
ami értéket, folytonossá
got képviselt. Felgyor
sultak az események, 
érdekütközések során át 
születtek meg azon dön

tések és szervezetek, amik visz- 
szafordíthatatlanná tették a vál
tozásokat, az átalakulást. A fiatal 
forradalmárok vállalták a változ
tatás felelősségét és kockázatát, a 
nehézségeket. A reformkor és a 
forradalom nemzedéke épített 
hidat, gyárat, vasutat..., teremtett 
szemléletet, erkölcsöt, „kiművelt 
emberfőket”, hazafiságot, nem
zetet. Kivívta a lehetőségét a nem
zeti polgári és egyéni fejlődésnek, 
kivívta a szabadságot!

Ezek miatt sokat jelentő, vala
mennyiünket összefogó, múl
tunkat megbecsülő, bátor, hazafias 
ünnep ez... Akkor, ha azzá 
tesszük!

Kedves Nagyatádiak!

Találkozzunk! 'Találkozzunk 
március 15-én, Nemzeti ünne
pünkön a szép Kossuth-szob- 
runknál. Jöjjenek cl mindazok, 
akik hiszik, hogy van jelentősége 
egy ilyen alkalomnak, akik bíznak 
benne, hogy a szónok szavai 
nekünk, fiataljainknak szólnak, 
akiknek ünnepet, múltat és jövőt, 
közös történelmet, példamutatást, 
magyarságot jelent ez a nap.

Találkozzunk!

Ormai István 
polgármester

Fák, virágok, kertek...séta a zöld Nagyatádon
/V. 1970-cs években egy védette nyil

vánítási hulláin söpört végig az országon.
Ezekben az években helyezték védelem 
alá a Széchenyi parkot, a simongáti Mándl- 
kastély, az ötvöskónvi Festetics-kastély, a 
szülőotthon, a dohánybeváltó és a volt 
Korona szálló parkjait, a Dózsa György úton 
a körülbelül 160 darabból álló évszázados 
vadgesztenyefasort, tehát mindent, amit az 
ősök ültettek. A védetté nyilvánítást csak 
a patriotizmus cs a védett területek fenn
tartására igényelhető állami támogatás 
indokolta, mert a felsorolt parkok szépek, 
ápoltak, de kevés kivétellel különösebben 
értékes növényanyagot nem tartalmaz
nak, és elpusztítani sem akarta őket senki. 
Mindenesetre a sok védelem alá helyezett 
terület jelzi a város elöljáróságának gon
doskodását és törődését a város zöld
területeivel.

I’arkrészlvt - szökőkúttal
Foto: Hubay Sándor

N Széchenyi-téri park
A park keletkezéséről a következőképp 

tudósít Burics I .ászló polgári iskolai tanár 
1933-ban:

„A község közepén, a Széchenyi-téren 
1890-ben Ehn Sándor főszolgabíró és dr. 
Kis/.cly László járásbíró buzgólkodása 
folytán gyönyörű park létesült.

Az érkező idegenre nagyon kellemes 
benyomást tesz a gondozott park, amelynek 
szép sétaútjait a szegélyező hatalmas 
gesztenyefák (Aesculus hippocastanum) 
teszik árnyékossá.

A modern kertstílusok alapja mindenütt 
az olasz reneszánsz kertstílus volt, amely
ben főképpen az architcktóniktis hatású fák 
és cserjék viszik a főszerepet. Ilyen a mi 
parkunk is. Architcktóniktis alakra nyírják 
a puszpángot (Buxus sempervirens), a 
tiszafát (Taxus baccata). Barokk elem 
nincsen. A parkban előforduló fák és cser
jék a következők: a kőrislevelű juharfa 
(Acer negundo), a jókori juharfa (Acer pla- 
tanoidcs), a hegyi juharfa (Acer pscudo- 
platanus), a jegenyefenyő (Abics alba), a 
közönséges nyírfa (Betula pendula), a déli 
ostorfa ((’.cltis augtralis), amely a fagy iránt 
elég érzékeny, a Földközi-tenger mel
lékén honos júdásfa(Ccrcissiliquastrum), 
amelyre a monda szerint Júdás akasztotta 
fel magát, bár nyilvánvaló, hogy kerek, pénz 

alakú leveleiről kapta a nevét. Szép látványt
1 nyújt, midőn a törzs és az idősebb ágak üde, 
rózsaszín virágaikat hozzák. Azorcgoncipnis 
(Chamaechyparis Lawsoniana) a 
tudományos nevét Lawson skót kertész 
tiszteletére kapta. A japánbirs (Cydonia 
japonica) élénkvörös virágai éles ellentét
ben állnak a fényes zöld levelekkel. Egyik 
helyen az aranyeső (Cytisus laburnum), a 
másikon a keskenylevelű ezüstfa (Elae- 
ganum angusdfolia) és a zöld kérgű arany
fa (Forsytia viridissima). A páfrányfenyő 
(Ginkgo biloba) rokona a fenyőknek, de 
külső megjelenésében elüt tőlük, levele a 
páfrányokéhoz hasonlít. Előfordul még .1 
lepény fa (Glcditschia triacanthos), a közön
séges fagyai (Ligustrum culgare), a tulipán
fa (Liliodendron tulipifera), a piros liliom
fa (Magnólia obovata), a lucfenyő (Picca 
excelsa), a nyugati platán (Platanus occi- 

dcntalis), (Psc- 
udotsuga Douglasii). 
az amerikai tölgs 
(Quercus coccinea). 
az akác (Robinia 
pseudoacacia), se- 
quoia gigantea, Sam- 
bucus nigra, a mo
gyorós hólyagfa (Sta- 
phvlea pinnata) és 
az orgonafa (Syringa 
vulgáris).”

„A park közepén 
l‘X)6-ban mélyfúrást 
végeztek azon cél
ból, hogy a község jó 
ivóvizet nyerjen. A 

fúrás jó eredménnyel járt, mert 403 m 
mélységből 45 °C fokos melegvíz tört fel 
földgáz kíséretében. A forrás fölé 1907-ben 
csinos fürdőépületet emeltek."

A fürdőről így ír Takáts Gyula író Kis 
Tamás nagyváradi költőnek 1943-ban: 
„Csudálkozol, hogy honnan írok levelet. 
Bizony a vidékek gyöngyéből. ()csémnek 
volt egy bohém szolgabíró elődje, ő Somogy 
Párizsának keresztelte cl ezt a kis járási 
székhelyet. 1 lát itt vagyok most öcsémnél. 
Vadászhatunk és fürdők. Bizony nagyszerű 
melegvizes fürdő van itt. Gőzöl a kisváros 
parkja. Sajnos nincs kihasználva, rengeteg 
természetes gyógyvíz folyik cl. Kedves és 
jóízű fészek. Kis gyárak és ügyes iparosok 
fészke. Egy Montaigne kötet van nálam, 
és semmi más. Gigánymuzsika mellett 

i olvasgatom. Aztán meg a Ferences-rend- 
ház főnökével vitatkozom róla, nyakig 
ülve a forró vizes medencében.”

Ezidőtájt a fürdő és a körülötte lévő park 
az atádiak büszkesége. A rózsalugasok 
alatt cigányzenés nyári mulatságok szín
helye, találkozóhely, a tér körül pol
gárházak, a templom, a Korona-szálló, 
iskola, a város szíve.

A háború megtépázta a parkot. A vad
gesztenyefák sorai csonka ágakkal mere- 
deztek az égnek, és csak az optimizmus 
mentette meg őket a kivágástól, de meg- 

I maradtak, és a park jellegét még ma is a 
1 százéves vadgesztenyék adják.

Burányi István szobrát aSEFAG állíttat
ta fel közparkjának udvarán.

Foto: Durgó Tibor

A SZABADSÁGHOZ

()h, tekints ránk fönséges szabadság! 
Vess ránk egy éltető pillantást,
I logy erőnk, mely fogy az örömláztól, 
Szaporodjék szemed sugarától.

Petőfi Sándor 
1848

A Magyar Kultúra Napja

A megemlékezésről képriportunk a Műve
lődési Ház színpadán készült

Foto: Durgó Tibor

Az ötvenes években jó szándékú hozza 
1 nem értéssel agyon zsúfolták a parkot. z\ 
korábban formára nyírt örökzöld sövények 
szabadon burjánzónak, vagy tönkre
mentek. Az egykor híres rózsalugasok a 

, nagyra nőtt fák árnyékában elvesztették 
1 szépségüket, felnyurgultak. A reneszánsz 
park angolparkká változott.

A termálvizet 1979-ben gyógyvízzé nyil
vánították, a nagyobb forgalom miatt a 
fürdőt 1985-ben gyógyászati részleggel 
bővítették, és egyben a fürdőt felújították, 
átépítették.

A tér közlekedési rendje időközben 
megváltozott, emiatt a parki utak funk
cióján is változtatni kellett.

(Folytatás az 5. oldalon)
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„Ne veszítsünk el semmit se a múltból"

100 ÉV ÉPÍTÉSZETE 
________________________________________________ /Henész, Honvéd u. 110. számú lakóház

Honvéd u. 110. számú lakóház - 
„Fényes” Roznik-ház

F oto: Durgó Tibor
I lenész a múlt század végén önálló 

„kisközség” 859 lakójával, amikor a most 
Honvéd u. 110. számú, máig szemrevaló 
lakóházat „Fényes" Roznik János építteti. 
Az építés dátumát a legidősebb henészi pol- 
gárok sem tudták - mondja \ ukjK FtWitf.' 
és Váradi Gyula, akikhez töblbet meg 
tudni jósorsom elkísért. A porta ^birtokos* 
1890-tól 50 hektáron gazdálkodott. M 
épület szomszédságában akkot n^-g

voltak épületek, az is a tulajdona volt. A vél
hetően több mint százéves lakóház a kor 
legjobb építőanyagaival nagy hozzáértés
sel készült. A főpárkány alatti tengely
szimmetrikus, magas homlokzatmező 

egyenes és íves záródást! ablakaival, 
könyöklőpárkányaival, kváderekkel befog
va hangulatos díszítésű és jó arányú. Az 
utcaképet kedvezően befolyásoló.

I Iubay Sándor

HÍREK
MEGALAKULT a zenebarátok tár

sasága, elsőösszejövetelét március 8-án tar
totta a zeneiskola kamaratermében. Ekkor 
került sor az „ISMERJE MEG JOB
BAN...” elnevezéssel induló zenei előadás
sorozat első előadására is „Mit mond 
nekünk a zene” címmel.

Tervezett további előadásunk néhány 
témája: Mindennapi valóságunk a zenében, 
A zene ábrázolásmódja, Az előadóművészét 
műhelytitkai. A nagy virtuózok kora, Tréfa 
és humora zenében stb. Szeretettel várjuk 
az érdeklődőket!

Zeneiskola* * *

ÖNÁLLÓ LEIT
A MOTOROS SPORTÁG

Huszonheten megalakították a TECO 
Motoros Sportegyesületet Nagyatádon, 
amely et hét tagú vezetőség - élén Varga 
János elnökkel - irányít. Programjukban a 
cross-, a túra- és a veterán-motorozás szere
pel. fagjaik - a legfiatalabb nyolc éves - 
saját motorokkal és saját költségvállalással 
hódol a mindinkább divatos sportágnak.

• * *

Kétszobás családi ház. beköltözhetően 
eladó, Nagyatád, Kolozsvári u. 18. sz. alatt. 
Érdeklődni lehet bármikor: Háromfa, 
Kossuth u. 222. sz. alatt.

Köszöntjük Nagyatád ifjú 
polgárait!

Kopácsi Tamás Kornél, 
Huttcrcr Balázs Ferenc

ÉVFORDULÓK
113 éve a Wollák-Bcrkovics cég 
gomb-, zsinór- és paszománygyárat 
alapított. (1882)

82 éve áramfejlesztő-telepet 
létesítettek. (1913)

44 éve korszerű orvosi rendelőt 
kapott Nagyatád.

43 éve létrehozták a Járási 
könyvtárat. (1952)

24 éve harmadszor is várossá lesz 
Nagyatád. (1971)

Kefir, foto: Durgó Tibor

Kz ELŐDEINK sorozatban sok 
érdekes emberi sorssal foglalkoztunk már, 
de közülük is figyelemre méltó az a siker
történet, amelynek főszereplője nem pro
tekcióval, törvényt kijátszó eszközökkel, 
hanem tehetséggel, szorgalommal, be
csületesen lett erkölcsileg és anyagilag is 
eredményes.

Kogler Béla egy tapolcai pékmester 
negyedik gyermekeként sírt fel először, 
hogy aztán hamarosan megtanulja: sírással 
nem sokra megy az életben. Másfél éves 
volt, amikor édesapja balesetben meghalt. 
A család nőtagjai nevelték ezután nagy 
szeretettel, de előrelátóan, takarékosan. 
Okos fiúcska volt - kis számtanzseni. 
Kiválóan tanult a zalaegerszegi kereskedel
mi középiskolában - ott is érettségizett.

„Napot evő diák” volt, ami azt jelen
tette, hogy a múlt századi társadalom 
tehetősebb rétege úgy segítette a jó tanu
ló gyerekeket, hogy naponta más-más 
látta vendégül őket.

A későbbi bankember már ekkor meg
mutatkozott: iskolai kirándulásra a 
mamától kapott öt forintot nem költötte cl, 
hanem kamatra kölcsönadta pénzzel bánni 
nem tudó gazdagabb diáktársainak! Az 
iskola elvégzése után rögtön dolgozni 
kezdett. Előbb Budapesten volt könyvelő, 
majd a dunaföldvári takarékpénztárnál. A 
tehetséges fiatalember megtetszett az 
igazgatónak, családjába is meghívta - 
vőnek is szívesen fogadta volna. Ám a mai 
szóhasználattal élve „együtt járt” későb-

KOGLER BÉLA (1880-1970)
bi feleségével, a tapolcai Lénárt Máriával. 
Édesanyja - akinek mindenről őszintén 
beszámolt - azt írta levelében: milyen 
ember az fiam, aki érdekből házasodik! 
Rád a Mariska vár.

1905-ben házasodott és Cecére került, 
mint a takarékpénztár főkönyvelője. 
I jsághirde lésből szerzett tudomást arról, 
hogy a Nagyatádi Takarékpénztár Rt. 
főkönyvelőt keres. Megpályázta az állást, 
és a személyes bemutatkozás után 1907- 
ben el is foglalhatta.

Közben állandóan képezte magát, bank
tudását széles körben elismerték. A fő
városi pénzintézeti központ gyakran hív
ta értekezletekre. Szépen haladt a rang
létrán is: ügyvezető igazgató, majd 1926- 
tól elnök igazgató és részvényei alapján 
nagy részben tulajdonosa is a banknak.

Udvarias, megnyerő modora volt, a 
hozzá fordulókat tisztességes tanácsokkal 
látta cl. Keze alatt virágzott az intézet, 
külföldi kapcsolatok mellett építőanyag
kereskedelemmel is foglalkoztak.

A környékbeli uradalmak, tisztviselők, 
vállalkozók, munkások és uradalmi 
cselédek kértek és kaptak is hitelt. Jó 
véleménnyel volt az „egyszerű emberek” 
becsületes törlesztéséről.

Családi házát, amely ma is áll (Korányi 
u. 9.) 1912-ben építtette. Gyenesdiáson 
töltötte négy gyermekével az emlékezetes 
nyarat 1914. júliusában, egy szörnyű vasár
napon, mikor soha nem látott vihar tombolt 
a Balatonon és reggelre megjelent a hír: A 
monarchia hadat üzent Szerbiának kitört 
a háború.

Rögtön behívták katonának, és mint tar
talékos főhadnagy szerelt le négy év 
múlva, megjárva közben Szerbia és 
Olaszország harctereit. Feleségének küldte 
a tábori leveleket az Isonzónál szedett 
havasi gyopárral.

Mikor visszakerült a bankba, az ország 
népe lelkileg, gazdaságilag össze volt 
omolva. A lakosság elszegényedett, 
leértékelődött a pénz, de élni kellett. 
1 Icroikus munkáját így méltatták nyugdí
jazásakor: „mindenről lemondott, hogy az. 

intézetet naggyá tehesse. Saját érdekeit 
mellőzve, nyári pihenését is megszakítva 
irányított, elhárította a nehézségeket, hogy 
úgyszólván a semmiből újra tőkeerős 
intézetet teremtsen.”

A gazdaság beindulásához megszervezte 
a részvényjegyzést - jó példával maga is 
élen járt.

Megkövetelte a pontosságot, mégis 
szerették. A hivatalban mindig ő jelent 
meg elsőnek és utolsónak hagyta el 
munkahelyét. A második világháború alatt 
-amikor a tényleges tisztek fronton voltak
- mint tartalékost egy évre őt bízták meg 
Nagyatád városparancsnokságával. Civil 
tisztségeket is viselt: iskolaszéki tag, közsé
gi és egyházközségi tagnak is megválasz
tották. Magánéletében derűs és optimista 
volt Gyomorműtétc után, amikor hogylcte 
felől érdeklődtek, így válaszolt:-A nyugdí- 
jamhoz szabattam a gyomromat.

A Balatont nagyon szerette, félig-mcd- 
dig szülőföldjéhez tartozott. Idős korában, 
amikor mélyen beúszott a tóba, és a 
vízirendőrök utolérték, a figyelmeztetésre 
így válaszolt: - Nekem szóltak? Azt hal
lottam, fiatalember jöjjön ki, és pedig 
nyolcvanhárom éves vagyok!

Hatvanadik házassági évfordulóján 
harminchat tagú családjával együtt ünne
pelhetett. () volt a bölcs pátriárka. Leányai 
férjhez, mentek, fia ügyvéd lett. 
Feleségével példás hatvanhárom évet 
éltek együtt. Kilencvenedik éve felé 
közeledve sem vált roskatag aggastyánná. 
Napi szórakozása volt, hogy megoldott cgy- 
egv nehéz matematikai példát.

Mélyen vallásos emberként -ahogy élt
- méltósággal, családja körében távozott az 
életből.

Gyermekei közül leánya Gaál Mimi 
néni az, akinek kiváló emlékezőtehetsége 
által megismerhettük Kogler Béla életét, 
és talán a derűs, hosszú élet titkát is: leg
fontosabb a nyugodt lelkiismeret.

Nagy né Gyánó Ágota

Tisztelt ebtulajdonosok!
Korábbi felhívásaink nem érték el a kívánt eredményt, mert városunkban 
még mindig indokolatlanul sok a kísérő nélkül futtatott (kószáló) eb. 
Intézményünk 1995. április t-jétől minden eszközt igénybe véve kíván 
érvényt szerezni a vonatkozó rendeletnek. A közterületen észlelt 
kísérő' nélküli ebeket befogjuk, s az ebből eredő költségek a tulajdonost 
terhelik (pl. befogás 300 Ft, tartás 200 Ft/nap).
Ismételten kérjük a gazdákat, hogy több figyelmet fordítsanak ked
venceik őrzésére és a vonatkozó ebtartási rendelet előírásaira.

Városgazdálkodási Intézmény

Aki megrendel, vásárol március 10. és április 30. között 
RENAULT 19 es gépkocsit, azok között egy kétszemélyes 
külföldi utazást sorsolunk ki!
Csereautót beszámítunk!

LANTOS SZERVIZ GMK
8700 Marcali, Rákóczi út. 58. TelJFax: 85/313-018 RENAULT

ÉLMÉNY VELE ÉLNI
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A NAGYATÁDI TAVASZI FESZTIVÁL ’95
további programja

14-én 17.30 órakor a Művelődési Házban 
SOMOGYI GYŐZŐ FESTŐMŰVÉSZ 

GRAFIKAI KIÁLLÍTÁSA
A kiállítást megnyitja: 

Géger Melinda 
művészettörténész 

Közreműködik: 
a nagyatádi TALENTUM Irodalmi Stúdió 

A kiállítás nyitva: március 29-ig.

22-én 16 órakor
UTCASZÍNHÁZ A SZÉCHENYI TÉREN 

fellép:
a biolawa-i (Lengyelország) Teatr Drawdziwy 

társulata

14-én 18 órakor a Művelődési Házban 
DÍSZÜNNEPÉLY AZ 1848-49-ES POLGÁRI 

FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC TISZTELETÉRE
Nagyatád Városért kitüntetések átadása 

Ünnepi köszöntőt mond:
Ormai István
polgármester 

Fellépnek: 
a nagyatádi TALENTUM Irodalmi Stúdió és a 

Kaposvári Honvéd Fúvószenekar

22-én 19 órakor a Művelődési Házban
KÁLMÁN IMRE: A MONTMARTREI IBOLYA

operett
a Zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház 

előadásában
Belépődíj: 300 és 250 Ft

23-án 19 órakor
VIRÁGH ANDRÁS ORGONAHANGVERSENYE 

a római katolikus templomban 
közreműködik:

Búzás Aida énekművész
A belépés díjtalan, önkéntes felajánlást elfogadunk

15-én 10 órakor
MEGEMLÉKEZÉS ÉS KOSZORÚZÁS 

KOSSUTH LAJOS SZOBRÁNÁL 
Ünnepi beszédet mond: 

dr. Szabad György 
akadémikus

24-én 19 órakor a Művelődési Házban
BONTOVICS KATI ÉS VUKÁN GYÖRGY 
C. A. E. TRIÓJÁNAK JAZZKONCERTJE 

a koncert után Caligary kocsmája - jazzkocsma 
Belépődíj: 200 és 150 Ft

25-én 16 órakor
TÉRZENE A JÓKAI-LAKÓTELEPEN 

közreműködik a Kőszegi Városi Fúvószenekar

/ 7-lő-/9-én:
ALPOK-ADRIA KÓRUSTALÁLKOZÓ 

résztvevő kórusok: 
Coro dél Rojale Reana - dél Rojale város kórusa, 

Olaszország
Singrunde Mödling - Mödling város kórusa, Ausztria 

Concordia-Barátság Énekegyesület - Kőszeg 
Nagyatádi Vegyeskar 

Praetorius Kamarakórus - Nagyatád

25-én 19 órakor a Művelődési Házban
A KŐSZEGI VÁROSI FÚVÓSZENEKAR KONCERTJE

Belépődíj: 150 és 100 Ft

A 4. sz. Általános Iskolában várva-várt 
ünnep. A gyerekek felkészítését a szíwel- 
lélekkel dolgozó, ügy es kezű tanári testület 
vállalta. Minimális pénzösszeggel, meglepő 
és remek ötletekkel találkoztak a jelen
levők. Az idén február 17-én volt e vidám, 
családias összejövetel. Délelőtt 9 órakor 
kezdődött a színes, jelmezes felvonulás. A 
zsűrinek ugyancsak nehéz dolga volt a rang
sorolás megállapításakor.

A helyezettek:
Százlábú (előkészítő csoport, Gócza 

Márta tanár, Kálmánné Beké Emőke gyer
mekfelügyelő),

Teniszcsapat (foglalkoztató-csoport, 
Rónai Violetta tanár)

Kisbohóc (Horváth Klára 1. oszt., Nagy 
Erika tanár),

Törpilla (Fux Tímea 1. oszt., Fux 
Jánosné szülő),

3 kisnéger (Balogh János 2. oszt., 'lakács 
Ildikó tanár; Baranyi Róbert 2. oszt, Repóth 
Róbertné tanár; Orsós Norbert 2. oszt., 
Repóth Róbertné tanár),

Ludas Matyi (Garas Tamás 3. oszt.. 
Gulyás Józsefné tanár),

Bennszülött (Berlász Attila 5. oszt., 
Berlász Béláné szülő),

Tavasztündér (Szűcs Attila 6. oszt., 
Szűcs Fercncné szülő),

Páratlan négyes (Orsós Ibolya, Volford 
Csilla, Károlyi István, I lorváth Karolina 7.

oszt., Pavlovné Bojtor Veronika tanár), 
Flintstones-család (Horváth Zoltán, 
I lorváth Judit Bogdán Júlia, Orsós Mónika, 
Kajor Zoltán 8. oszt., Szigetiné Somogyi 
Valéria tanár).

A jutalmukat boldogan vették át a gyer
mekek. Ezt az izgalmas tombolasorsolás 
követte. A folyosó végén kialakított szín
padon, a színes háttér előtt hamarosan 
megkezdődött a show, a testület fiatal, 
tehetséges tagjainak közreműködésével. 
(Bulicsek Zsolt, Karafa Lászlóné, 
Kálmánné Beke Emőke, Klisz Tibor, 
Repóth Róbertné, dr. Seffer Tiborné, 
Sikler Gyula)

Vidám jelenetek, disco, bűvészkedés és 
sok-sok egyéb móka váltotta ki a vastapsot, 
az önfeledt kacagást. Meleg, igazi színházi 
hangulatban érezte magát mindenki. I Jres 
kézzel senki sem távozott, ez volt az igazi 
öröm! A fődíjat, az emeletes tortát a leg
népesebb 5. sz. napköziscsoport nyerte el, 
Bulicsek Zsolt tanár vezetésével.

Az iskola vezetősége és tantestülete 
köszönetét mond támogatóinak: 
üzletvezetőknek és a Keresztény 
Misszionáriusok Szervezetének, és a csalá
doknak.

A délutáni zenés, táncos mulatságon 
papírtrombita harsogásával búcsúztatta a 
telet a vidám gyermeksereg.

Györc Bélánc

29 én 19 órakor a Művelődési Házban 
KAMARAZENEI KONCERT 

közreműködnek a Nagyatádi Zeneiskola 
tanárai és növendékei 

Belépődíj: 150 és 100 Ft

Mozgalmas hétvégek 
a Babay iskolában

17-én 19 órakor
VÁROSKÖRNYÉKI KONCERTEK 

Babócsa, római katolikus templom:
Coro dél Rojale 

Görgeteg, Faluház: 
Concordia-Barátság Énekegyesület 
Tarany, római katolikus templom: 

Singrunde Mödling

30-án 14 órakor a Művelődési Házban 
MÜNCHAUSEN, AZ ŰRBÁRÓ 

zenés mesejáték 
a Tatabányai Jászai Mari Színház előadásában 

Belépődíj: 120 Ft

/ 8-án 19 órakor a Művelődési Házban 
JUBILEUMI KONCERT

A NAGYATÁDI VEGYESKAR MEGALAKULÁSÁNAK
5. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL 

Belépődíj: 150 és 100 Ft

31-én 18.30 órakor a Művelődési Házban
NÉPI FAZEKASSÁG A DÉL-DUNÁNTÚLON 

válogatás Baranya, Somogy, Tolna és Zala megye 
népi fazekasainak munkáiból. 

Akiállítást megnyitja 
dr. Imre Mária 
néprajzkutató

A kiállítás nyitva: április 24-ig

Nagy' izgalommal cs sok csomag
gal indult útnak 66 diák cs 12 felnőtt 
a szlovákiai sítáborba, amelyen 14 
tanulónk vett részt. z\ csoport vezető
je Szakályné Pintér Mária elmondta: 
a kezdők sikeresen elsajátították a 
síelés alapjait, a haladók pedig 
igyekeztek minél többet lcsiklani a 
nehezebb pályákon. A gyerekek 11 
nap múlva kipihenten, sok-sok 
élménnyel gazdagodva tértek haza.

sírás egyszerre. Alig tudtuk felfogni, 
hogy a mi kis lelkes csapatunk, ame
lyik a tavalyi versenyen 1 ponttal 
maradt alul, március 11-én 
Nagykőrösre utazik az országos 
versenyre! A csapat tagjai: Molnár 
Lívia, Harcz Anita, Haris Anna, 
Ibriksz T amás, Németh Dániel, 
Szakály Péter, Sárdinecz Rita, Varjas 
Dóra, Varga Judit, Jakab Károly, 
Deák Dávid, Utasi Dávid, Nagy'

19-én 10 órakor 
SZENTMISE 

a római katolikus templomban 
közreműködnek a fesztivál kórusai

31 -én 19 órakor a Művelődési Házban
A BARANYA TÁNCEGYÜTTES ÖNÁLLÓ ESTJE

Belépődíj: 150 és 100 Ft

A Nagyatádi Tavaszi Fesztivál rendezvényeire szeretettel és tisztelettel hívjuk és várjuk az érdeklődőket. 
Valamennyi programról részletes tájékoztatás kérhető, a belépőjegyek megvásárolhatók 

a Nagyatádi Művelődési Házban. Telefon: 82/351-497.

Január 27-én Csurgóra mentek 
alsó tagozatosaink, a játékos 
sportvetélkedő megyei döntőjére. 
Sikcrül-c a tavalyi bravúr? Tovább 
jutunk-c az országos területi döntőre? 
Ez foglalkoztatott mindenkit. Végre

Brigitta, Kövcsdi Orsolya, Borsi 
Boglárka, Del Fabro Zsolt, Húros 
Tibor, Kovács Balázs. Felkészítő 
tanárok: Szakály (>yula és Szakályné 
Pintér Mária. Ez a nagyszerű ered
mény megmozgatta a szülőket és vál-

Első osztályosok beíratása, 
óvodások jelentkezése

Értesítjük a kedves szülőket, hogy 
Nagyatád város általános iskoláiban a 
tanköteles korú gyermekek behatásá
nak időpontját a város képviselő
testülete 1995. március utolsó hetére 
tűzte ki.

Ezen belül a beiratások időpontja: 
1995. március 29-cn 
de. 8.00 órától 14.00 óráig és 
1995. március 30-án 
du. 14.00 órától 18.00 óráig lesz. 
Minden leendő első osztályost szere

tettel köszöntünk.
Az óvodai jelentkezések egy 

hónappal később, 1995. április 24- 
étől április 28-áig lesznek a város 
összes óvodáiban.

A fentiekről minden iskolában és 
óvodában lehet érdeklődni, ahol a 
felvételekről részletes tájékoztatást adnak.

dr. Bakács Tibomé 
irodavezető

AZ ÍJÁSZOK
1*193. novemberében alakult mega Nagy

atádi Hunor Terep- és Vadászíjász Klub.

Szükség volt egy olyan területre, ahol az 
íjászatot biztosan gyakorolhatjuk. Erre a cél
ra legmegfelelőbbnek a régi téglagyár 
helyén félig elkészült MI ISZ-kispuskalőtér 
bizonyult. Abban bízott a város önkor
mányzata, hogy egy működőképes sport
klub megalakulását és továbbfejlődését 
segíti elő a pálya ingyenes használati jogá
nak odaadásával. Cserébe vállaltuk a pálya 
rendbehozását és karbantartását.

Az 1994-cs év klubunk életében jelen
tős esemény színtere lett. Nem egy orszá
gos szintű versenyen vettünk részt, ered
ményesen. Lényeges lépésnek tekinthet
jük, hogy vezetőségünk felajánlotta a 
Cserkészcsapatok ()rszágos Szövetségének, 
hogy' a nagyatádi cserkészeknek íjásztan
folyamokat és -táborokat szervez. Az ország
ban egyedülálló vállalkozást a szövetség

elnöke örömmel fogadta és 100.000 Ft 
értékű felszereléssel támogatta.

Évközben különböző rendezvényeken 
íjászbemutatókkal szórakoztattuk a közön
séget.

Az általános iskolákban tartott bemu
tatók után a gyermekek nem kis örömére 
tanfolyamokat indítottunk, amelyhez a 
termet az iskolaigazgatók ingyen biztosí
tották. A közeljövőben szeretnénk a 
középiskolások körében is népszerűsíteni 
ezt a sportot.

Az íjászpálya környezetének kulturált 
kialakítása, parkosítása önerőnket megha
ladja, s mivel ez már városi érdek is lenne, 
kérjük az önkormányzat segítségét és a 
szponzorok támogatását. Kérésünk több 
helyen is kedvező visszhangra talált.

I .entch Géza 
elnök

megérkezett a jó hír. Győztünk! E 
nap sikerét fokozta, hogy' délután a 
városkörnyéki tűzoltó elméleti 
versenyen 3. helyezést értek cl tanu
lóink: Gcrsi Tamás, Virovccz Csaba, 
Varga Ákos. Felkészítő tanár: Bállá 
Gyula.

A következő napokban lelkes 
munka folyt az iskolában. Ki tanul
mányi versenyre, ki a játékos 
sportvetélkedő országos területi for
dulójára készült. Vajon milyenek 
lesznek az ellenfelek? Ki tud a 
versenyre jobban koncentrálni? Sok 
kérdés, amelyre a válasz február 11- 
én született meg. Szülők, nevelők, [ 
diáktársak lelkes serege kísérte a 
csapatot Csurgóra. Fiz nehéz felada
tot kellett teljesíteni. A 6 csapat 
közül a legnagyobb harc a kaposvári 
Berzsenyi és a Babay iskola között 
zajlott. Győzelmünk után leírhatat
lan volt a boldogság. Öröm, nevetés,

lalkozókat is, akik a nem kevés költ
séggel járó országos verseny kiadá
saihoz önzetlenül hozzájárulnak.

A tanulmányi versenyek is 
megkezdődtek. A tanulók nagy 
számmal vettek részt a házi
versenyeken. A városkörnyékin 
kémiából taroltak 8. osztályosaink, 
Kolics Tamás, Virovccz Csaba, 
1 loffman István, akik elhozták az első 
három helyezést. Felkészítő tanár: 
Túri László.

A Bárdos Lajos iskola által hirde
tett népdaléncklési versenyen Latin 
Györgyi 6. b osztályos tanulónk beju
tott a megyeire. Felkészítő tanára: 
Sclmcczy Attiláné.

Az eddigi eredményekhez gratu
lálunk és további sikereket kívá
nunk.

A diákönkormányzat 
tudósítói
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A polgármester tájékoztatója
A VÁROS KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Az első ácsmester Bodvicán

A nagyatádi képviselő-testület 
elfogadta a város 1995-ös költségve
tését. Mivel nem mondtunk le 
fejlesztési, felújítási terveinkről, ezek 
költségeivel együtt 200 millió forint 
hiánnyal számolunk. Nem szabad és 
nem is akarunk felvenni ilyen nagy
ságú hitelt. A költségvetési egyensúly 
megteremtése a célunk. A költ
ségvetés elfogadásakor arról is dön
töttünk, hogy pályázatot nyújtunk be 
az önhibáján kívül hátrányos hely
zetbe került települések pénzügyi 
alapjához. Ezzel plusz kormányzati 
forráshoz kívánunk jutni.

E pályázaton való részvétel alap
feltétele, hogy a nem alapellátást biz
tosító, térségi feladatot ellátó intéz
mények működtetését át kell adni a 
megyei önkormányzatnak. Ezt meg
tettük, így a kórház 1996. január 1- 
jétől, a Kisegítő Iskola, a Kollégium, 
a Gimnázium és a Szakképző Iskola 
1996. július 1-jétől megyei fenntar
tásba kerül. Ez szakmai munkájukat 
nem nehezíti, tevékenységükre 
ebben a dcl-somogyi térségben min
denképpen szükség van.

z\ pótlólagos kormányzati forrás 
javíthatja a költségvetési egyensúlyt, 
de más, hosszabb távra szóló intéz
kedésekre is szükség van. Jelentősen 
csökkentjük a működési kiadásokat. 
Ez elsősorban az intézményeknél, és 
a polgármesteri hivatalnál jelent
kezik és igényel ésszerűen takarékos 
gazdálkodást A következő hónapban 
pedig az intézményvezetőkkel 
együttműködve azt tekintjük át, 
hogy a létszám- és bérgazdálkodás
ban vannak-c tartalékok?

Középiskolai névváltozás
Az 524. számú Kereskedelmi 

Szakközépiskola és Szakmunkásképző 
Intézet igazgatója kezdeményezte 
intézményük hosszú elnevézésénck 
módosítását. A tevékenységi körök 
bővítésével célszerűtlen lett volna annak 
további megtoldása. Az iskola új neve: 
Nagyatádi Szakképző' Iskola.

A tevékenységi kör bővítése pedig a 
helyi igényként jelentkező szakmák

Taranyban szószedet készül
Tarany községben társadalomkutató terepgyakorlat keretében - szociológus szak

irányításával - egyetemi és főiskolai hallgatók végeztek kutatási munkálatokat. 
Témájuk: a kistelepülés városhoz, Nagyatádhoz való viszonya, valamint a nemzetiségek 
- a cigány és a vend népesség élete volt. A vendégszerető helybéliek készségesen áll
tak az érdeklődő fiatalok rendelkezésére csakúgy, mint a nagyatádi intézmények 
munkatársai is. A vend nyelven is beszélő Horváth Kata néni énekelt is nekik.

A februári taranyi élmények összegyűjtése alapján vend-magyar szószedet 
elkészítésére vállalkoztak.

Gazdálkodni akanink a város pén
zével vagyonával. Részvényeink és 
ingatlan vagyonunk áttekintését 
megkezdve azt vizsgáljuk, hogyan 
lehet ezeket eredményesen mobi
lizálni, működésbe hozni. I losszú 
távon az hozhat megoldást, ha a 
város gazdasági élete megélénkül, 
erősödik, ha új vállalkozások indul
nak, ha megélhetése, több jövedel
me lesz az embereknek, munkát 
találnak az itt élők... Ezek érdekében 
mindent megteszünk.

Munkánk során látjuk, hogy egyre 
nő a megélhetési gondokkal küsz
ködök és hozzánk fordulók száma - 
tudjuk, hogy' kötelességeink vannak 
velük szemben. Mindenképpen 
folytatni kívánjuk a szennyvízprog
ramot, amiben kérjük az érintett 
lakosság együttműködését. Rendbe 
kell tennünk a feltört utakat, köz
területeket. A lakosság tájékoz
tatásának lehetőségei közül nagyon 
hiányzik a városi televízió. Ezt városi 
összefogással még az idén létre akar
juk hozni. Természetesen számtalan 
kisebb-nagyobb feladatunk van a 
napi munkában...

Azon dolgozunk, hogy 1995-ben 
elkerüljük a város eladósodását, sta
bilizáljuk a költségvetés egyensúlyát. 
Ez elengedhetetlen feltétele a to
vábbfejlődésnek. Készítjük Nagy
atád négyéves városfejlesztési prog
ramját, ami rendszerbe foglalja cél
jainkat. Tervezetét megismertetjük 
a lakossággal, Önökkel. Ehhez véle
ményüket. javaslataikat kérjük, 
hiszen közös az érdekünk: hogy 
fejlődő, megélhetést nyújtó Nagy
atádon éljünk.

Ormai István

, bővülő tevékenységi kör
képzésének beindítását szolgálja. A 
Szakképző Iskolában az 1995-96-os 
tanévtől felszolgáló és vendéglátó eladó 
képzése indul el, amelyet az iskola vezetése 
többirányú pozitív változással indokok. A 
városban a hiányszakok bevezetésével a 
tanulólétszám megtartása és a pedagógus
munkanélküliség elkerülése volt a cél.

dr. Bakács Tibomé 
irodavezető

A XIX. század vegéig a falusi 
lakóházakat döntően fából építették. 
A hatalmas tölgyfák gerendákká 
faragása, szabása komoly szakértel
met követelt. Ám ilyen mesterek 
létezéséről Bodvicán nem tudunk. Az 
itt készült épületeket bizonyára Atádról 
s más településekről jött mesterek 
végezték.

Aztán a század utolsó évtizedeiben 
egy' bodvicai parasztfiúnak is kedve 
kerekedett a mesterség elsajátításához. 
Benkó György 1878-ban született 
Gráblikban. Már elemi iskolás korában 
is szeretett faragni, kézimunkázni, ami 
akkor még új dolognak tűnt az 
iskolában, hisz a kötelező tanítás is csak 
cgv évtizedre tekinthetett vissza.

Gyuri, ahogy7 kijárta a hat elemit, 
elszegődött nagyatádi ácsok mellé 
faragónak, majd 1892-ben inasnak, az 
akkor nagy hírnévnek örvendő Koscdli 
nevezetű nagyatádi ácsmesterhez.

A mester szaktudását bizonyítja, 
hogy ő építette a nagyatádi volt lak
tanya (ma kollégium) és a laktanyához 
tartozó istállók, a lovarda tető
szerkezetét és számos korabeli 
építkezés famunkáit.

A kisinas ezeken az építkezéseken 
sajátította cl az ácsmesterség csínját- 
bínját. Megszerezve a segédlevelet, 
hamarosan a simongáti uradalomhoz 
szegődött konvcnciós ácsnak. 
Megnősült, családot alapított - s mint 
akkoriban nem volt ritkaság-, hat gyer
mek felneveléséről kellett gondos
kodnia.

1914-ben, mint a legtöbb fiatalem
bert, őt is clszólította otthonától, család

Februárban a Bárdos Lajos Általános 
Iskolában ismét megrendeztük a már 
hagyománnyá vált szülők, nevelők 
bálját.

A bál kezdete előtt minden hölgy
vendégnek kis ajándékkal ked
veskedtünk, amit a gyerekekkel 
közösen készítettünk. A közel 200 
vendég a Művelődési Ház Társastánc 
csoportjának színvonalas charlcston 

jától az első világháború. Eront, hadi
fogság következett. 1917-ben került 
haza, s az uraság jóvoltából nem kellett 
ismét bevonulnia, fölmentették. A 
háború után mestervizsgát tett, önál
lósította magát, és családjával vissza
költözött a bodvicai házba. A két világ- ( 
háború között sok átalakított, épített 
környékbeli ház famunkái kezenyomát 
dicsérik. De mint önálló mester is 
tovább dolgozott a simongáti uradalom 
építkezésein. A jónevű ácsmesternek 
nagyon sok munkája volt, s nem volt 
ritka eset, hogy' nyolc-tíz faragó is 
dolgozott a keze alatt.

Emlékszem, iskolás gyerek voltam, 
mikor apám is vele készíttette az istál
ló, pajta tetőszerkezetét, s a faragásnál 
ott settenkedtem körülötte. Fogtam a 
csapózsincg végét, amelyet téglaporos 
vízlx: áztatva csapatta a rönkökre, hogy 
egyenes legyen a faragás, a faragott 
gerenda pedig pontos, méretes.

Közben a gyermekek is cseperedtek. 
A legidősebb, József, az iskola befe
jezése után asztalosnak készült. Ám az 
apa ráhatása folytán mégis az 
ácsmcstcrségct tanulta ki édesapja 
mellett. Egy ideig együtt dolgoztak, 
majd József is önállósította magát, s 
Nagyatád ácsmestere lett.

1928-ban Gyuri bácsi faragta ki a 
Somssich Eszter grófnő által adomá
nyozott rönköt haranglábnak és épített 
rá csinos kis tetőszerkezetet.

Hobbija volt a méhészkedés, házá- ! 

val szemközt a kiskertben lévő mé-| 
hesben töltötte szabadideje legna- | 
gyobb részét. Szerette a kis szorgalmas | 
állatokat, s talán ezek inspirálták, hisz 

Szülők, nevelők közös bálja
nyitótáncának megtekintésével kapha
tott kedvet a bál jó hangulatához.

Mi nevelők, divatbemutatóval 
készültünk. Nagyatád város butik
jaiból ruhákat, cipőket, kiegészítőket 
bocsátottak rendelkezésünkre. Az éjfél 
előtti tombolasorsoláson közel 80 
értékes ajándék talált gazdára. Nagy 
részüket iskolánk tanulóinak szülei 
ajánlották fel.

ő is hangyaszorgalommal végezte 
munkáját.

Aztán a gyermekek is kirepültek, ki 
erre, ki arra, csak a nevét viselő Gyuri 
fia maradt nőtlenül végig a családdal, 
aki kereskedő szakmája ellenére a 
faragást választotta, s a már korosodó 
apjával még nagyon sok II. világhábo
rú alatt szétlőtt tetőt hoztak rendbe és 
készítettek újakat.

Talán utolsó munkái között volt 
családi házunk tetőszerkezetének 
elkészítése, mert 1953-ban 75 évesen 
örök pihenőre tért az első bodvicai 
ácsmester.

I )c emlékezzünk meg néhány gon
dolat erejéig első tanítványáról, József 
fiáról, aki már a 86. évét betöltve 
emlékezik a mozgalmas munkás
napokra a Dózsa György utcai 
otthonában. 1947-ben képesített 
ácsmcstcri vizsgát tett. 1952-ig önál
lóan, majd ettől kezdve a SOMEP 
Vállalat nagyatádi kirendeltségének 
főművezetőjeként dolgozott. E 
minőségében működött közre a 
Nagyatádi Konzervgyár rekonstruk
ciójában, a DANLJVIA nagyatádi 
gyárának építkezéseinél, a barcsi 
vámház és parkettaüzem kivitelezésén. 
De felejthetetlen érdeme, hogy a 
háború folytán felrobbantott nagyatá
di templomtornyot társadalmi 
munkában újjáépítették.

Ezen kis írásommal tisztclgck a volt 
bodvicai ácsmesterek előtt.

Horváth Ferenc
Bodvica

Ezúton mondunk köszönetét min
den támogató, munkájával segítő, a 
bálon résztvevő, tombolatárgyakat fela
jánló szülőnek. A boltosoknak, a szol
gáltatóknak és nem utolsó sorban kol
légáinknak, akik segítségünkre voltak.

Iskolánk vezetői, 476 tanulója, kol
légáim és a magam nevében:

Kametler Tivadamé

A bajnok kosárlabdacsapat

Befejeződött a városi kosárlabdabajnokság

Ünnepelt a Polgári Védelem

MÁRCIUS 1. A POLGÁRI VÉDELEM NAPJA
Bizonyára sokan tudják, hogy a 60 

esztendeje megszületett légoltalmi 
szervezet a II. világháború idején 
sokat tett az emberi életek, az anya
gi javak védelméért. Ez a történelmi 
múlt kötelezi a polgári védelem mai 
irányítóit, tisztjeit, közalkalmazottjait 
és azokat is, akik a honvédelmi 
kötelezettségüknek a szervezeteken 
belül tesznek eleget.

Hazánkban már számos jelenség 
figyelmeztetett a katasztrófa-elhárítás

fontosságára. Az emberi életek és 
anyagi javak megmentésére irányuló 
önfeláldozó munka tanúi lehettünk 
az 1970-cs tiszai árvíz, az 1972/73. évi 
fertőző állatmcgbctcgcdések, a pcrc- 
martoni földrengés és a szajoli vasúti 
szerencsétlenség idején. Ezek mind 
bizonyítják: szükség van a polgári 
védelemre, mert senki nem tudja 
megmondani, hogy a következő hol, 
milyen formában jelenkezik és hány 
ember élekét veszélyezteti.

A Kossuth utcai sétálók kirakatkiál
lításon ismerkedhettek meg a polgári 
védelem által használt védőfel
szerelésekkel, műszerekkel és a 
megfelelően védett élelmiszerekkel.

A Polgári Védelem Napja alkal
mából köszöntőm a szervezetekbe 
beosztottakat és mindazokat, akik a 
lakosság védelméért, biztonságáért 
dolgoznak.

Csendes József pv. őrnagy 
körzeti parancsnok
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Adalékok a városi nyomdák történetéhez

A nagyatádiak közül sokak vágya, hogy 
létrejöjjön egy helytörténeti múzeum, 
amely anyagával elődeink kultúráját, szor
gos munkával létrehozott tárgyi emlékeit 
eleveníti meg. E szándék gyakorlati meg
valósulásának örülhettünk a most megnyílt 
színvonalas helytörténeti kiállítás alkal
mával.

A tárgyi emlékek mellett sokan történeti, 
irodalmi szinten is tettek már ezért, hogy 
városunk múltját bemutassák a jelen gene
rációnak, a jövó't alkotóknak. Ezen szándék 
irányította a szerkesztőket, amikor a 
településünk cgy-cgy érdekesebb 
épületéről vagy jelesebb lakóiról 
emlékeznek meg. E sorból - úgy érezzük 
- nem maradhatnak ki a közjót szolgáló 
intézmények, tevékenységek sem.

Fák, virágok, kertek...séta a zöld Nagyatádon
(Folytatás az 1. oldalról)

Megnőtt az idegenforgalom, a Széchenyi 
téren új szállodát építettek. Időszerűvé vált 
a park teljes felújítása. A park terveinek 
előkészítésével engem bíztak meg.

A felújítás során sok beteg, alászorult fát 
ki kellett vágni, életteret teremtve a meg
maradó értékesebb növényanyagnak. A 
park járdáit szilárd burkolattal láttuk el, 
mivel a park központi fekvése miatt nagy 
az átmenő gyalogosforgalom. Főbb kisebb, 
térburkolattal, padokkal ellátott teret alakí
tottunk ki, helyet adva ezzel társas együtt- 
léteknek, pihenésnek, gyereksétáltatásnak.

A park 1975 óta helyi jelentőségű védett 
terület. Ma a zöldterület nagysága 2,97 ha, 
542 db fa, 1240 m’ cserje található itt. A 
felújításkor a fák, cserjék tövénél kis 
zománctáblákat helyeztünk el, a növény 
latin és magyar nevével. Sajnos sok táblát 
leszereltek a „magángyűjtők”. (Vajon mire 
használják?)

A Nagyatádi Művelődési Ház minden 
hónapban számos programot szervez, a 
látogatóknak. A kiállítás, színház, hang
verseny mellett a nagyatádiaknak a 
legszebb karácsonyi ajándék volt a várva- 
várt helytörténeti kiállítás megnyitása.

A múltidéző, bensőséges hangulatú 
nagyteremben lett megtartva január 26-án 
délután a területi népdalverseny a 
“Hagyomány és Haladás Harmóniája” 
ismert jelszavával. (Az első 1968. decem
berében volt.)

20 lelkes, tehetséges, vidám diák jött 
össze vetélkedni: Háromfáról, Lábodról, 
Somogyszobról és helyből. A kísérő és 
felkészítő tanárok I luszárné Fülöp Márta, 
Molnár Sándor, Fazekasné Friedrich 
Bernadett, dr. Vargáné Zag Ágota, 
Selmeczy Attiláné, Horváth Csilla és 
Paukcr Zoltán voltak.

A kiállítás megtekintése, majd a köszön
tő után megkezdődött a verseny. A gon
dosan elkészített daljegyzékek 20 szabadon 
választott dalt tartalmaztak „csak tiszta 
forrásból” merítve. A somogyszobi tanulók

A mi Petőfi utcánk őrzi leginkább a régi 
Nagyatád konzervatív hangulatát. (Kivétel 
a modern iskola, amelynek névadója Babay 
József, aki városunk szülötte és költője volt.)

Feltehetnénk a kérdést: Nem méltatlan 
irodalmunk forradalmárához a megőrzött 
kisvárosi környezet? Úgy érzem, a lelke 
mélyén nehéz, küzdelmes életében ő is 
pihenésre, meghitt otthonra vágyott, ahogy 
Szülőimhez című versében megfogalmaz
ta:

Lesz csinos ház, amiben 
Megvonulnak szépen; 
Pince lesz a ház alatt. 
Jó bor a pincében.

Apja, a „Jó öreg kocsmáros”, társakra lelt 
volna a század eleji utcában. Az első sarki 
házban egy Horváth nevű boltos lakott, 
aztán bőrkereskedő, majd a 'Pauszig ven
déglős, Farkas hentesék, a Schaff és Olvasó

Nagyatád lakosságának informálását 
uibb mint egy évszázada szolgálják a helyi 
nyomdák, amelyek történetéből - ha nem 
is teljességre törekvőén - ezúton 
szeretnénk közreadni pár adatot.

Nagyatádon az első nyomda a XIX. 
század második felében alakult. Eirtinger 
Károly nyomdászat! térképe az 1851-1895 
között alapított nyomdahelyeknél tünteti 
fel. Az első nyomdász illetve nyomdatulaj
donos Gíinsberger Antal porcelán-, 
divatáru-kereskedő és temetkezési vál
lalkozó volt. Nyomdász végzettségéről 
nincs adatunk, üzleti vállalkozásnak 
tekinthette a mai Zrínyi utcában beren
dezett nyomdaüzemét. Minimális gép
parkkal rendelkezett, névjegynyomdai 
funkciókat töltött be.

A park növényanyaga körülbelül ma is 
megegyezik a század eleji felsorolással. A 
glinko biloba sértetlenül vészelte át az ostro
mot. Gyönyörű, egészséges, hatalmas fává 
fejlődött. Van a parkban egy idős császár
fa (Paulownia tomentosa), amiről Burics 
tanár úr monográfiája nem tesz említést. 
Minden tavasszal csodálatos, illatos virá
gokkal lepi meg a várost.

A park funkciója az utóbbi időben 
kibővült. Városi összejövetelek, ünnepé
lyek színhelye lett. Az autóparkolóban 
népi láncosok mutatják be táncaikat, 
utcabálokat, kirakodóvásárt, tűzijátékot és 
körmenetet tartanak a téren. Igaz, a 
vendéglő helyén bár található, a cigány
muzsika helyett diszkózene szól, de a 
park most is a város szíve, a fiatalok ked
velt találkozóhelye, a város polgárainak 
büszkesége.

(Folytatjuk)
I Iorváth Valéria

még sohasem hallott somogyi népdalokkal 
lepték mega hallgatókat. A pontos dallam 
és ritmus, a helyes szövegkiejtés, az átélt 
természetes éneklés, a pódiumkiállás dön
tötte el a sorrendet.

Az előadók a dal varázsával nemcsak 
gyönyörködtettek, hanem a szív 
megindítására is törekedtek. I lelvezések: 
1. Horváth Zoltán 5. a oszt. Bárdos L. Ált 
Iskola, 2. Kovács Zsuzsa 7. a oszt. Bárdos 
I.. Ált. Iskola, 3. Gadanecz Krisztina 8. oszt. 
I láromfa, 4. Radák Mónika 8. a oszt. 
Bárdos L. Ált. Iskola, 5. Latin Györgyi 6. 
oszt. Babay J. Alt. Iskola.

Ok jutottak tovább a megyei kaposvári 
döntőbe. Kodály szavaival élve, utóvégre 
lehet zene nélkül is élni, de a legfőbb fela
dat, hogy minden gyermek ne úgy járja 
végig élete útját, mintha sivatagon menne 
át, hanem virágos réteken. A cél ismert: a 
zene legyen mindenkié!

„Bartókból érthető meg Bach és nem 
fordítva. ” - József Attila

Győré Béláné

kádárcsaládok, Sárdinecz csizmadiamester, 
I labuda kályhás, a helység egykori bírája: 
Karbucki József asztalosmester. A „Csoda- 
burics” üzletéről érdemes külön is megem
lékezni; reklámja tett híressé: Csodálatosan 
mcgkel tésztája, ha Burics élesztőjét 
használja. Az élesztő pályafutását nem 
ismerjük, de megmaradt a ragadványnév.

I latósági épülete is volt az utcának: a 
Petőfi és a Gyár utca sarkán állt egykor a 
csendőrlaktanya.

Bodvicától csak a vasút választotta el. Az 
őrház lakója volt a nagycsaládos Labancz 
pályaőr.

Volt egy lábhajtásos amerikai gyorssajtó
ja, amely 30x20 cm-es nyomófelülettel ren
delkezett, s nagyon kevés, gyenge 
minőségű betűkészlettel bírt. Állandó 
nyomdai alkalmazottja nem volt. 
Jelentősebb munkáját is csak egyet 
ismerünk, a lő oldal terjedelmű „A Nagy- 
Atádi nyilvános joggal felruházott Polgári 

I Fiúiskola első értesítőjét” az 1903/1904-cs 
' tanévről Nyomdája gyászjelentések, hir
detmények gazdasági nyomtatványok elő- 

: állítására szolgált.
i Nagyatádon a századforduló után jelen- 
I tősen megerősödik a gazdasági fejlődés, 
1 ennek hatása érződik a társadalmi és kul
turális életben is.

(Folytatjuk)
Turbók Károly

25 ÉVES

AZ IPARI ISKOLA
Az első iparostanonc-iskola 1886-ban 

nyílt meg Nagyatádon. A II. világháború 
után csak 1953-ban indult meg újra a 
képzés 34 tanulóval, nem önálló isko
laként. A munkaügyi miniszter 1970. 
január elsejével létesítette a mostani 
iskolát, és a felügyelete alá helyezte.

Szakiránya: gép-, villamos-, szerelő-, 
szolgáltató- és építőipar volt ebben az. 
időben.

A FEJLŐDÉS FOLYAMATÁRÓL 
KÉRDEZTÜK MOHÁRI JENŐ IGAZ
GATÓT.

A szakmai profil állandóan változott. 
A város és vonzáskörzete ipari 
fejlődéséhez, változásához, igényéhez 
igazítottuk az egyes szakmák képzését, 
újak beindítását. így került sor a 
kereskedelmi tagozat önállósítására, 
szakközépiskolai képzésre (1989). A 
tanulólétszám csaknem elérte a 900-at, 
amely az iskola bővítését, fel
szerelésének korszerűsítését tette szük
ségessé. Az eredményes, korszerű 
oktatás magas iskolai végzettségű 
pedagógusokat követelt.

Miként sikerült a tár
sadalomban VÉGBEMENT VÁL
TOZÁSOKHOZ IGAZODNI?

A rohamos fejlődés, a gazdaság 
szerkezeti átalakulása új szemléletet 
várt az iskola minden dolgozójától. 
Elmondhatjuk, hogy szakmailag jól 
felkészült tanárok, szakoktatók dolgoz
nak itt. .Az elmúlt tíz évben pályázatok 
sorát készítettük el. Az így nyert milliók 
segítették az iskola bővítését; orszá
gosan is egyedülálló képzési formák 
bevezetését. Az oktatási kabinetek, a 
tanműhelyek, a tanbolt működtetése 
nem kis gond, mégis elengedhetetlen 
feltétele az eredményes szakképzésnek.

A saját bevételeinkből menedzselni 
tudjuk az iskola szellemi, gyakorlati 
tevékenységét. A vállalkozási 
tevékenységünk szigorúan a tanulók 
szakmai képzésére épül. A vállalkozás 
nevelési célja egyértelmű. Vagyis: olyan 
képzési körülményeket teremtettünk, 
amelyben vállalkozó szakembereket 
nevelhettünk.

Köszönöm a beszélgetést. 
(Hubay S.)

Végül érdekes színfoltot jelentett, hogy 
Nagyatád szórakoztató-iparának képviselői, 
a cigányzenészek is ide települtek. A 
Petőfi utca képe így teljes: zseniális költőnk, 
ha egy évszázaddal később valami 
csodálatos időutazás során megjelenik a róla 
elnevezett utcában, duruzsoló kályhánál 
újra megírhatta volna bordalát:

Gondűző borocska mellett
vígan illan életem...

Nagyné Gyónó Ágota

SÍTÁBOR
Előző számunkban már olvashattak arról, hogy 

városunkból 66 tanuló vett részt Szlovákiai sítáborozá
son. Amíg a sítábor tartott, itthon * 10-* 15 "C fölött volt 
a hőmérséklet. Fent a hegyek között, a lengyel határ 
közelélicn, szálláshelyünk kornyékén arasznyi vastag 
hó takarta l>c a halán. A közeli Vratna-völgybcn viszont 
jegesek voltak a sípályák, vagy a szél lefújta róluk a 
havat. Emiatt néha 70-80 km távolságra kellett el
utaznunk. hogy a síoktatást meg tudjuk valósítani. 
I 'crmészetcscn ez jelentős plusz költséget jelentett, de 

ha már elmentünk olyan messzire, szerettük volna a 
gyermekeket mindenkeppen megtanítani.

Annak ellenére, hogy nem a legjobbak voltak a 
hóviszonyok, nagyon sokat fejlődtek a kezdők is. 
Persze esés-kelés nélkül ezt a sportágat nem lehet meg
tanulni. Minél fiatalabb korban tanulja valaki, annál 
kisebb a komoly sérülés veszélye. Szerencsére idén sem 
akadt orvosunknak nagyobb munkája. A baleset
mentes síoktatás annak is köszönhető, hogy kis cso
portokban sok szülői segítséggel dolgoztunk.

Ezúttal szeretnénk megköszönni a szülők, 
különösen pedig Túri Dénes cs Szécsényi László több 
éve tartó segítségnyújtását. Plusz költségeinket a 
Varjas Kft., a Mctalloplastik Kft. és az önkormányzat 
vállalta át. amelyet ezúttal is köszönünk.

Jó volt kint, de itthon még jobb! Ezt olvastam le min
denki arcáról amikor hazaértünk.

MODELLEZÖKLUB ‘94. ÉVI EREDMÉNYEI
Nemzetközi hajómodcllvcrscny Ausztria. Pénzár 

Jenőa EI-V 15ocm kategória III. helyezett
Gyékényes! hajós OB

Pénzár Jenő V.
F1 -V 6,5 Balogh (Jábor VI.

Novics Péter VII.
Fl-V 15 Pénzár László 1.

Pénzár Jenő II.
Szrés Attila Vili.

Dunahnraszti BKV-kupa
1 1 \ 15 Pénzár 1 ..is/l< > 1.

Pénzár Jenő II.
Fl-V 6.5 Pénzár Jenő III.

Novics Péter IV.
Fl-E 1 kg Novics Péter II.
Vállalkozó-kupa, Szeged
Fl-V 15 Pénzár László 11.

Pénzár Jenő III.
Fl-V 6,5 Pénzár Jenő II.

Novics Péter IV.
Fl-E 1 kg Novics Péter IV.
Ljubljanában nemzetközi versenyen Pénzár Jenő

a tizedik helyen végzett.
Ez évben a klub Nagyatádon országos versenyt rcn-

dez valamelyik nyári hónapban. Reméljük, a s áros pol-
gárai jól szórakoznak majd.

KOSÁRLABDA
Nagyatádon befejeződött a 2. Városi Kosárlabda-

Bajnokság. .Az alapszakasz után a négy legjobb csapat
rájátszással döntötte cl a dobogós helyek sorsát. 
Kiélezett lett a küzdelem, hiszen a menekülttábor csa
patától a legjobb játékos nyugatra távozott. A Zsilett 
helyenként sziporkázó játékkal is sorozatban veszített, 
elsősorban a rutintalanság miatt.

Eredmények:
Tábor 1. - Zsilett 49-48
Tábor 11.-Bulls 44-52
Tábor 11. - Zsilett 4‘M8
Tábor l. - Bulls 34-72
Bulls - Zsilett 48-47
A bajnokság első három helyezettje: 1. Bulls, 2.

Tábor I., 3. Tábor II. A győztes csapat átvette a 
Polgármesteri Hivatal ajándékát, egy szép kivitelű 
kupát.

A bajnokság tapasztalatai azt mutatják, hogy a 
résztvevő csapatoknak fontos eseményt jelentettek a 
hetenkénti találkozók. A rendelkezésemre álló anya
gi források nagyon szűkösek, ennél olcsóbban bajnok
ságot nem lehet rendezni. A magasabb szintű játék
vezetésnek nem csak anyagi feltételei vannak.

A csapatoknak is fejlődni kell a tiszta játék tanu
lásában. I la mindenki megérti, hogy a játék a leg
fontosabb. akkor zökkcnőmcntcscbb lesz a következő 
bajnokság. A bajnokcsapat tagjai: Vida Gábor, dr. 
Bcrccz Tamás. Szűcs Miklós. Shuck István. Csendes 
József, Ivuza Tamás, Bállá Andor, Keresztúri Zsolt, 
Csonka Zsolt. Sára András.

TEKE
Az Inhóf-panzió tekecsarnokában januárban ren

dezték meg a 100 dobásos egyéni városi tekebajnok
ságot. Negyvenötén neveztek a versenyre. A döntőivé 
a legjobb tíz játékos került, ahol ismételten összemérték 
erejüket.

íme a végeredmény:
1. Gyócsi Rótórt 733 fa
2. Vékony János 698
3. Vargyas István 697
4. Balaskó László 694
5. Koósz Imre 692
6. 1 hírős Zoltán 684
7. 1 Iorváth István 683
8. Ágoston Imre 682
9. Gycrgyák László 650

10. Bognár Árpád 637
Amint az eredményből kitűnik, az első helyezettet

nki sem veszélyeztette. de a második, harmadik
helyért szoros volt a küzdelem. Február 20-án 
elkezdődött az. 1995. évi városi csapatbajnokság lOcsa- 
pat részvételével.

DIÁKSPORT
A városkörnyéki diákolimpiái asztalitcnisz-vcrscnvt 

a Babay J. Általános Iskolában rendezték. 
I larminchárom diák nevezett a környék iskoláiból, és 
az érmek mintegy felét a vidéki tanulók vihették haza.

Eredmények:
5-6. o. leány: I. Molnár Viola Somogyszob, 2. Svégcl 

Klaudia I láromfa, 3. Poór Krisztina Somogyszob. Nagy 
Lizandra Babay J. Ált. Isk.

5-6. o. fiú: 1. Kakas Roland Babay J. Alt. Isk., 2. 
Pintér Kornél Bárdos 1.. Alt. Isk., 3. Beké András Babay 
J. Ált. Isk., Mészáros Gergely Babay J. Alt. Isk.

7-8. o. leány: 1. Káldi Judit Somogyszob, 2. 
Kertész Renáta Somogyszob, 3.1 letcsi Mária Babay J. 
Alt. Isk., Balogh Réka I láromfa

7-8. o. fiú: 1. Molnár János l.áhod, 2. Tislér Zsolt 
Babay J. Ált. Isk., 3. Baranyi András Somogyszob, 
Czipóth Norbert Babay J. Ált. Isk.

TÚRA
A Szabadidő Egyesület január végén gyalogtúrát 

szervezett, ahol közel ötven tanuló és felnőtt tette meg 
a Rinya-parti túra távot. Az egyesület minden hónap 
utolsó hétvégéjén tart tömegsport-rendezvényt, ame
lyen bárki részt vehet.

FÜRDŐÉLET
A termálfürdő nyitott medencéjében néhány évvel 

ezelőtt a téli időszakban csak egy-ket fanatikus vendég 
zavarta meg lubickolásával a nyugalmas víztükröt. I la 
valaki manapság arra sétál, különösen kedden és pén
teken délután, pattogó vezényszavakat, sípolásokat, na 
meg a víz sistergését hallhatja. Mielőtt még valaki arra 
gondolna, hogy visszajött a lövészezred és nekik tartanak 
vízikiképzést, cl kell mondanom, itt mindenki tud 
úszni. A triatlon- és úszószakosztály tagjai gyakorolnak, 
mintegy örven fő, fele-fele arányban.

Azzal a kellemes gonddal küszködik a fürdő, hogy 
időnként szűknek bizonyul a medence. Reméljük, a 
későbbiekben még jobban gondolkodni kell a hely
kihasználás szervezésén, s talán egyszer nem az égtóit 
lesz a medence mennyezete.

KERÉKPÁRRAL NÉGY SIVATAGON ÁT
Amint olvasóink közül sokan már tudják, egy ma

gyar fiatalcmtór kerékpárral átszelte az ausztrál kon
tinenst Útja során négy sivatagon haladt keresztül vacak 
utakon. Gépkocsival kísérte őt Bokodi Béla újságíró, 
valamint a nagyadádi Soós György és dr. I lerr Gyula, 
(ltjukról már tartottak egy élmény beszámolót a Solar 
Szállóban.

Ezen az. élmény beszámolón nagyon megragadott 
Mészáros János gondolkodásmódja. Megkérdezték 
tőle, miért vállalkozott erre az őrült megpróbáltatásra. 
Válaszának lényege ez volt: Mi magyarok ma is tudunk 
rendkívüli dolgokat véghezvinni, ha van elég hitünk 
és bátorságunk. Megkérdeztem ifjabb I lerr Gyulát, 
hogy kerültek ők ebbe a kísérőcsapatba

- Nagyatád már évek óta a triatlon sportág egyik 
hazai fellegvára. Egy helyi lelkes csapat 
kezdeményezésével évekkel ezelőtt beindítottuk a 
hosszú távú országos bajnokság helyi szervezését

Mészáros György évről-évrc a díszvendége c ren
dezvénynek. Innét erednek a baráti kapcsolódások. A 
vállalkozás nem ér véget a nagy kaland teljesítésével. 
A s|>orttcljcsítménvrő1 fotókiállítás és könyv készül.

ÉLETMÓD ÉS SPORT
Szüléink többsége még napi 10-12 órát töltött 

aktív fizikai munkával. A gyerekek is sokkal többet 
mozogtak, mint mostanában. Ahogy betört hozzánk is 
a technikai civilizáció, az egész nemzet fizikai aktivitása 
lecsökkent.

Ma a felnövekvő nemzedéknek a fizikai munkán 
keresztül nem biztosított az edzettség megszervezése, 
egyedül a sport adhatja meg a segítséget. Nagyon 
fontosak a tcstncvclésórák. Szerencsések azok a 
gyerekek, ahol megvalósították a mindennapos test
nevelést A szakosztályok, egyesületek is mind az ifjúság 
nevelését szolgálják. Persze az edzők, testnevelők 
munkája csak akkor hatékony, ha a gyermek és a szülő 
megfelelő partner ebben a munkában. A terhelést na
gyon sokan elméletben szeretnék felvenni és gyakor
latban szeretnének edzettek lenni. Ilyen nincs! Csak 
az aktív és rendszeres mozgás edzi a szervezetet! 
Természetesen ez kínlódással, nehézségekkel is együtt 
jár.

Sokan mindent fontosabbnak tartanak, mint a 
gyerek testedzését Féltik a terheléstől, a sérülésvcszély- 
től. Igaz, van némi sérülésveszély. De születésünktől 
fogva a külső környezetből állandó támadások, veszé
lyek érik a szervezetünket. Minél korábban szoktatjuk 
a fiatalok szervezetét az edzett életmódhoz, annál job
ban leperegnek róluk a káros környezeti hatások. Ne 
feledjük: az ő jövőjüket építjük és a magunkét is!

KÉZILABDA
Az elmúlt napokban Marcaliban kézilabdatornát ren

deztek 40 év fölötti játékosok számára. A tornán 
Nagykanizsa, Marcali, Fonyód és Nagyatád csapatai vet
tek részt. Csapatunk a hírnevesebb kanizsai csapatot 
is maga mögé utasította és tornagyőztcsként térhetett 
haza. A tornán szereplő játékosok: Béli József, Papp 
György, Karafa László, Boros Bálint. Shuch István, 
Simon István, Kajdy Gusztáv. Buváry Ottó, Takács 
László, Pánovics Imre, Mód János, Somogyvári Ferenc.

SPORTMŰSOR
Március 15-én 9.00 kispályás labdarúgás ünnepi 

torna. Nevezés 8.45-igaz Ipari-pályán. Részletes kiírást 
nálam lehet kapni.

11.00 Kéttusa felkészülési verseny. Nevezés 10.00-ig 
a gyógyfürdőnél.

Március 26-án 15.30 NVSE - Marcali NB Ill-as 
bajnoki latóarúgó-mérkőzés.

A kispályás városi bajnokságot március 15-én 
szeretnénk megbeszélni. Esőcsctén megbeszélés 20- 
án 16.00 órakor a Városházán.

Czimmerman Béla
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Tájékoztató a képviselő-testület 1995. februári üléséről
Kilátásban a digitális telefonközpont telepítése • Tárgyalások az önkormányzati tulajdonú honvédségi bérlőkijelölési jogú lakásokról 
Az ivóvíz és szennyvízelvezetés új díja • AII. ütemmel folytatódhat a szennyvízhálózat építése • Közterület-felügyelet vigyáz a rendre 

Önkormányzati tulajdonban marad a Bárdos Lajos iskola ■ Módosított szociális igazgatás és ellátás
A képviselő-testület február 21 -én meg

tartott nyilvános ülésén 21 napirendet tár
gyalt. A polgármester a testület két ülése 
között végzett tevékenységéről szóló beszá
molójában tájékoztatta a képviselőket a 
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Nagyatádi 
Alkuratóriumának üléséről Az ülésen a vál
lalkozói iroda vezetői pályázatára jelent
kezettek meghallgatására került sor. Az 
állásra két pályázó volt, az irodavezető 
személyét egy későbbi döntéssel fogják 
kiválasztani.

Tárgyalásokat folytatott a polgármester 
a MATÁV pécsi és kaposvári vezető 
munkatársaival. A MATÁV tájékoztatást 
adott arról, hogy 1995. végére, legkésőbb 
1996.1. negyedévében egy új, digitális tele
fonközpontot telepítenek Nagyatádon, 
ami 1000 új telefonvonal üzembehelye
zését biztosítja első lépésben.

Tájékoztatást kaptak a képviselők arról 
is, hogy július 1-étől várhatóan önkor
mányzati költségvetési szervként fog 
működni a Városi Tűzoltóparancsnokság.

A két ülés között végzett munkáról 
szóló beszámoló jelentős része volt a 
Magyar I lonvédséggel folytatott, az önkor
mányzati tulajdonban álló, honvédségi 
bérlőkijelölési jogú lakások értékesítése 
érdekében folytatott tárgyalás. A tárgyalá
sok eredményéről e lapszámban a pol
gármester úr ad tájékoztatást.

A képviselők a beszámoló elfogadását 
követően a korábbi ülésen elmondott és 
benyújtott interpellációkra adott válaszokat 
tárgyalták meg és interpelláltak újabb 
kérdésekben.

A lakosság régóta veti fel a simongáti 
gyümölcsös lakóövezetté, lakóterületté 
való átminősítését. A kérdésben és a 
megoldás érdekében interpellált az egyéni 
választókerület képviselője. Az interpellá
ció kapcsán a képviselők utasították a 
VGF Iroda vezetőjét, hogy készítsen rész
letes elemzést az átminősítés valamennyi 
körülményére, a mellette és ellene szóló 
tényezőkre, az esetleges átminősítés 
körülményeire és hatásra. A részletes 
elemzés elkészültét követően az önkor
mányzat Városgazdálkodási és Fejlesztési, 
valamint Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bi
zottsága helyszíni bejárást tart, s a helyszíni 
bejárást követően alakítják ki a képviselő
testületi ülésen álláspontjaikat.

Szintén a korábbi testületi ülésen elhang
zott interpelláció nyomán tárgyalták a 
képviselők az Aradi utcában további gará
zsok építésének lehetőségét. Az önkor

mányzat Városgazdálkodási és Fejlesztési 
Bizottsága megvizsgálja az Aradi utcában 
a jelenleg meglévő garázssor további 
bővítésének lehetőségét. Vizsgálata ered
ményéről várhatóan az áprilisi ülésen ad 
tájékoztatást.

Szóban több képviselő is felvetette a ka
mionok és járműszerelvények parkolóban 
történő telephelyeztetésének problémáját 
és gondját. A jelzett probléma megoldása 
érdekében a Városgazdálkodási és Fej
lesztési Irodának meg kell keresnie a 
közúti áruszállító váltakozókat, és fel kell 
hívni a figyelmüket, hogy a városban mely 
helyen tudják járműveiket elhelyezni. 
Tájékoztatni kell a vállalkozókat arról is, 
hogy a parkolókban történő szabálytalan 
telephelyeztetés esetén következetes ha
tósági eljárásokra számíthatnak.

Egyéni választókerületi képviselő inter
pellált Hókamalom villamoshálózata 
kiépítése ügyében. A legolcsób megoldás 
a volt honvédségi páncélos gyakorlópályáról 
történő villamoshálózat-kiépítés lenne. A 
testület felkérte a polgármester urat, hogy 
a megoldás érdekében vegye fel a kap
csolatot és tárgyaljon a honvédséggel.

A képviselők az interpellációkat kö
vetően az 1995. évi víz- és csatornahasz
nálati díjakat állapították meg helyi önko
rmányzati rendeletben. E lapszámban a 
testület döntéséről részletes tájékoztatást 
olvashatnak.

A tavaly megkezdett szennyvízhálózat 
építése ez évben is az ún. II. ütemmel foly- ; 
tatódik tovább. A testület döntött abban, 
hogy az építésre kiírt pályázat alapján 
mely kivitelezők végezhetik az építési 
munkákat, jóváhagyták a képviselők a 
szennyvízhálózat építése II. üteme be
ruházási munkálatainak indítását is.

Megállapították az érdekeltségi hoz
zájárulás mértékét, és azt is, hogy legalább 
60 %-os részvételi arány esetén indulhat el 
az adott területen a szennyvízhálózat
építési munka. A szennyvízhálózat építése 
kérdéskörében rendeletet alkottak a kép
viselők a cérnagyár által tavaly befizetett 
380 eFt összeg - mint felhasználható for
rás erejéig-a szennyvízhálózat építésében 
résztvevők szociális támogatására. A szenny
vízhálózat építésével, annak szervezésével 
a szociális támogatás lehetőségével kap
csolatos tudnivalókról részletes tájékozta
tást e lapszámban külön cikkben adunk.

Elfogadták a képviselők a város 1995. évi 
költségvetési rendeletét. A város gazdasá
gi helyzetéről és a hozott döntésekről e lap
számban külön tájékoztatást adunk.

A céltámogatásról szóló törvény előírá
sai alapján az önkormányzat az 1996-os költ
ségvetési évre 1995. március 15-éig lehet 
benyújtani az Országgyűlés által 
meghatározott fejlesztési célokra céltá
mogatási pályázatot.

A KÓRHÁZ MŰSZERFEJLESZTÉSE
Az önkormányzat a kórház gép-műszer 

ellátásának javítására 47 millió Ft összérték
ben Lábod község önkormányzatával 
együttműködve céltámogatási pályázatot 
nyújtott be.

KÖZTERÜLET-FELÜGYELET 
FOG MŰKÖDNI

A testület januári ülésén a közterület
felügyelet felállítása érdekében előkészítő 
feladatokat határozott meg. Az előkészítő 
munkáról adott tájékoztatás alapján a kép
viselő-testület egyetértett egy 2 fővel mű
ködő városi közterület-felügyelet felál
lításával. Vizsgálni kell, hogy a jelenlegi lét
számokból részben vagy egészben a fela
dat megvalósítható-e. A közterület-felü
gyelők várhatóan a polgármesteri hivatalon 
belül fognak működni, működésük felett 
az általános felügyeletet az önkormányzat 
Jogi, Igazgatási és l ügyrendi Bizottsága, a 
szakmai felügyeletet pedig a jegyző fogja 
ellátni. A közterület-felügyelet létrehozását 
szolgáló rendelettervezetet és a közterület
felügyelők szolgálati szabályzatát a testület 
az áprilisi testületi ülésén fogja tárgyalni a 
Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság 
előterjesztése alapján.

Ezt követően a képviselők módosították 
az ipari iskola alapító okiratát Megváltozott 
az iskola neve és tevékenységi köre. Majd 
döntöttek az iskolai és óvodai beiratkozá
sokról. Részletes tájékoztatót e döntésről 
c lapszámunkban külön írásban adunk.

Nem igényli vissza a Bárdos Lajos 
Általános Iskolát a Szent Keresztről 
Nevezett Irgalmas Nővérek Rendje 
1992-ben tájékoztattuk Önöket arról, 

hogy a Bárdos Lajos Általános Iskolát, 
mint korábban egyházi tulajdonban lévő 
ingatlant, a Szent Keresztről Nevezett 
Irgalmas Nővérek Rendje visszaigényelte 
az önkormányzattól. A rend és az önkor
mányzat által kötött megállapodás alapján 
az iskola tulajdonjogának átadása 2000. 
szeptember 15. napját követő időponttól 
kezdődő tárgyalások után került volna sor. 
Önkormányzatunk egyidejűén 1992-ben 
159,9 millió Ft-ot igényelt a kormánytól az.

alapfokú oktatási intézmény elhelyezése 
érdekében szükséges beruházásra. A rend 
időközben megváltoztatta az elképzelését, 
nem kéri az ingatlan tulajdonjogát, hanem 
pénzbeli kártalanítást kér a kormánytól. E 
pénzbeni támogatást a Zsámbéki Egyházi 
Főiskola építéséhez adja át. Az önkor
mányzat a rend kérésével egyetértett, így 
a Bárdos Lajos Általános Iskola nem kerül 
egyházi tulajdonba, hanem marad az önkor
mányzat tulajdonában.

Módosította a képviselő-testület a 
szociális igazgatás és szociális ellátás 

helyi szabályairól szóló rendeletét
A módosítás egyszerűsítő és költség

kímélő szervezési megoldásokat tartal
maz. A módosított rendelet előírásai szerint 
a munkanélküli jövedelempótló támoga
tásokat nem postai úton fogja a hivatal ki
küldeni, hanem a támogatásokat is ugy anú
gy, mint a nevelési segélyeket a hivatal épü
letében előre meghatározott napokon 
veszik fel a rászorultak. Minden érdekelt 
a kifizetés módjáról levélben már értesítést 
kapott.

Változott a lakásfenntartási támogatások 
megállapításának időszaka is. Ebben az 
évben a támogatásokat egy éves időszakra 
állapítja meg az önkormányzat Szociális 
Bizottsága. A bizottság által megállapított 
lakásfenntartási támogatásokat, amennyi
ben azok valamely közüzemi díjra vonat
koznak, a szolgáltató vállalatnak a hivatal 
havi egy szeri fizetési jegyzékkel és névsor 
kíséretében utalja át. E megoldással is átu
talási költségek takaríthatok meg. Módosult 
az ápolási díjak megállapításánál a jövede
lemszámítás szabálya. Március 1-jétől nem 
számítható be a család jövedelmébe a 
megállapítandó áplási díj összege. A ren
delet felülvizsgálata során szabályozta az 
önkormányzat a rendszeres szociális segé
lyek havi összegének maximumát is, 6(XX) 
Ft-ban. Sajnos a város rendkívül magas szo
ciális kiadási szintje és a rossz anyagi hely
zetben élők nagy száma miatt magasabb 
összeg megállapítására nem volt lehetősége 
az. önkormányzatnak.

Módosullak a szociális kölcsön visz- 
szafizetésének szabályai is. A maximális 
mértékű szociális kölcsön nyújtása esetén 
a kölcsönben részesítettnek 9 hónap alatt 
kellett a kölcsönt visszaadni. A 9 havi 
visszafizetési rendelkezés havi 3500 Ft 
körüli törlesztőösszeget jelentett. Az ilyen 
ellátásban részesülők rendkívül alacsony 
jövedelmek mellett kapnak ilyen támo

gatást. A 3500 Ft körüli visszafizetés napi 
megélhetésüket veszélyeztette. Ezért a 
testület erre tekintettel 18 hónapos visz- 
szafizetési határidőt állapított meg.

Módosultak a szociális vásárlási utal
ványok címletei is. A jövőben csak 500 Ft- 
os utalványokat használunk. A rendelet
felülvizsgálat során bővült az önkormányzat 
szociális bizottsága hatásköre. Március 1-től 
a rendszeres nevelési segély ügyekben a 
döntést a szociális bizottság hozza meg. 
Megállapították a képviselők a Gondozási 
Központ intézményi és személyi térítési 
díjait, valamint személyi térítési díjak 
mérséklésénél alkalmazható jövedelem
határok és mérséklési %-ok kérdésében.

Az idősek ellátását biztosító intéz
ményeknél a fizetendődíjakról márciusban 
az intézményvezető írásban az ellátottakat 
tájékoztatja. A gyermekintézményi szemé
lyi térítési díj mérséklési döntést az 
intézményeknek, óvodáknak, iskoláknak, 
stb. az új tanévtől, szeptember 1. napjától 
kell alkalmazniuk.

Közérdekű kötelezettségvállalási cél 
1995-ben a felnőttháziorvosi-rendelő 

kialakítása
Az önkormányzat helyi adórendelete 

lehetővé teszi, hogy azok a vállalkozók, akik 
kommunális adójuk 50 %-át meghaladó 
mértékre - az adott adóévben történő be
fizetéssel-az önkormányzat által meghir
detett célra közérdekű kötelezettséget 
vállalnak, kommunális adójuk másik része 
megfizetése alól mentesülnek. Ez évre 
célként az önkormányzat a háziorvosi ren
delő kialakítását hirdette meg. A fenti 
célra a vállalkozókon kívül szívesen várja 
az önkormányzat a magánszemélyek 
közérdekű kötelezettségvállalását is. z\ 
személyi jövedelemadóról szóló törvény 
rendelkezései szerint magánszemélyek is 
a befizetett összeg 30 %-át levonhatják a 
szervezőönkormányzat adóigazolása alap
ján adójukból.

A testületi ülés további részében külön
böző vagyonhasznosítással kapcsolatos 
kérdésben döntöttek a képviselők. A nyil
vános testületi ülés utolsó napirendjében 
vitatták meg a képviselők az olasz test
vérvárosunk polgármesterének és az öreg
fiúk focicsapatának március 3-5. közötti 
városi programját.

Az ülés ezt követeién zárt tárgyalással 
folytatódott. A zárt ülésen a képviselők 
személyi ügyben és szociális ügyekben 
benyújtott fellebbezésekről döntöttek, 
majd megválasztották a képviselő-testület 
bizottságainak nem képviselő tagjait. A 
bizottsági szervezet teljessé vált. E lap
számunkban a bizottságok tisztségviselőiről, 
tagjairól teljes körű tájékoztatást adunk.

I lofTmanné dr. Németh Idlikó 
jegyző

Folytatódhat a város szennyvízcsatornázása
A közelmúltban elvégzett fejlesztések bírálattal. Ezen kívül korlátozott mérték

mára alkalmassá tették a szennyvízművet ben szociális támogatás is igényelhető, 
ami igénylőként és érdekeltségi egysé
genként a 10.000 Ft-ot nem haladja meg. 
Támogatási kérelemmel élhetnek azok,

a városban keletkező összes szennyvizek 
befogadására. A hároméves nagyszabású 
szennyvízprogram I. üteme tavaly 21 utca 
csatornázásával indult. Idén az előké
születeket követően a II. ütem további 19 
utca csatornázásával folytatható.

A közel 9 km csatorna megépítése 130 
millió forintba kerül. A képviselő-testület 
úgy döntött, hogy az I. ütem költ
ségfelosztásának megfelelően, a 30 %-os 
céltámogatás mellett saját forrásból 30 %- 
kai járul hozzá a kivitelezéshez. A lakosság
nak a költségek 40 %-át kell vállalnia. 
Mindezek feltétele, hogy az érintett terü
leten lakók 60 %-a belépjen az építő
közösségbe, kifizesse az egy ingatlanra 
jutó 64.920 Ft-os érdekeltségi egységet, 
amelyből 15 % közműépítési támogatás a 
későbbiekben visszaigényelhető. Az építő
közösségi tagságot szándéknyilatkozatta 
kell megerősíteni. A nyilatkozatot - nem
leges válasz esetén is - kérjük legkésőbb 
az építőközösség alakulógyűléséig vissza
juttatni. Az erre vonatkozó levelünk a lap 
megjelenésekor már eljutott az érdekel
tekhez a Petőfi, Rákóczi, T áncsics, 
Szigetvári, Béke, Szabó Dezső, Eperjesi, 
Segesvári, Munkácsi, Aradi, Kolozsvári, 
Rózsa, Tavasz, Selmecbányái, I ’ngvári, 
Damjanich, Pozsonyi, Mezőés Szabadkai 
utcákba.

Az OTP 28+1 %-os kamattal 
közműépítési hitelt ad, egyedi hitel

akiknek a családjában az egy főre jutó 
jövedelem nem haladja meg a 11.400 Ft- 
ot. Mivel a támogatásra fordítható összeg 
380.000 Ft, az elbírálásnál az önkormányzat 
Szociális Bizottsága kiemelt figyelmet 
fordít az egyedülálló időskorúakra, az egy 
nyugdíjból élőkre, a gyermekét egyedül 
nevelőkre és a halmozottan hátrányos szo
ciális helyzetben élőkre. A kérelmet - 
amihez csatolni kell a jövedelmi és vagy
oni viszonyról szóló nyilatkozatot - az. 
építőközösségi tagságra vonatkozó nyi
latkozattal együtt a Polgármesteri I livatal 
Városgazdálkodási, Fejlesztési és 
üzemeltetési Irodájához kell benyújtani 
(nyomtatvány is itt kérheti)).

Azok az állampolgárok, akik 1994. évben 
a szennyvízcsatorna utáni érdekeltségi 
egységet hitelfelvétellel tudták kifizetni, 
szontén élhetnek ezzel a lehetőséggel! 
Ebben az esetben a kérelmet április 30-áig 
kell a hivatalnak megküldeni.

Szándékunk, hogy a lakossággal való 
együttműködéssel a II. ütem megvaló
suljon. Ehhez kérjük részvételüket és 
támogatásukat, egyszersmind azt is elérve, 
hogy a központi támogatás Nagyatádra 
kerüljön.

Bacsa Gyula 
irodavezető

Az ivóvíz 
és szennyvízelvezetés új díja

Tavaly, amikor a nagyatádi önkor
mányzat 10 évre szóló koncessziós szer
ződést kötött a DRV Rt.-vel a víziköz
művek üzemeltetésére, együtt véve 20 %- 
kai alacsonyabb lakossági ivóvíz- és szenny
vízelvezetési díjban állapodott meg, mint 
amennyi az előző, az 1993. évi díjtétel volt.

Mára, az energiaárak, az anyag- és más 
költségek emelkedése miatt, és hogy egy 
mértéktartó, a hálózat fejlesztését szolgáló 
koncessziós hányad is képződjön, a 
képviselő-testületnek újra kellett értékel
nie az árakat, amelyet konstruktív egyez
tetési sorozat előzött meg.

Többfordulós tárgyaláson tekintcttíik át 
a szolgáltatóval a szervezet korszerű
sítésének lehetőségeit, amelyek elsősorban 
a díjat terhelő általános költségek csökken
tését célozták meg. Behatároltuk az 1995. 
évben végrehajtható bérfejlesztéseket. A 
bázisévhez viszonyítva meghatároztuk a 
takarékos gazdálkodás keretszámait. Az így 
összeállított kalkuláció szolgálhatott alapul 
egy viszonylag mértéktartó díj megál
lapítására.

Az önkormányzat döntése alapján már
ciustól a lakossági ivóvíz 12 %-os ÁFA 
nélküli díja 62, a szennyvízé pedig 44 Ft 
m'-enként. Vigaszt talán csak az adhat, 
hogy ma már más településeken ennél 
magasabb áron lehet hozzájutni az ivó
vízhez.

Ezúton is kérjük a lakosság megértését 
a kényszer szülte áremelés miatt.

(B.Gy.)
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A polgármester tájékoztatója

KÖZÉRDEKŰ KÉRDÉSEKRŐL
Az elmúlt hetekben a nagyatádiakkal 

való találkozásaim, beszélgetéseim talán 
legjelentősebb tapasztalata volt az em
berek nem csökkenő érdeklődése városunk 
közügyei iránt. Tudni akarják, mi történik 
lakóhelyükön, egy-egy döntésnek mik az 
okai, milyen tervei vannak az önkor
mányzatnak egyes problémák megoldására. 
Természetesen véleményük, problémájuk, 
javaslatuk is van. Tudom, hogy minél több 
információt, tájékoztatást várnak tőlünk az 
itt élők. Ennek igyekszik megfelelni e lap 
és emiatt adok néhány témáról tájékoztatást 
Önöknek most már negyedik alkalommal.

Először mindjárt a lakosság tájékoz
tatásának, a helyi nyilvánosság 
megteremtésének legjelentősebb esz
közével, a városi televízióval kezdem. 
Valamennyien hiányoltuk, hiányoljuk ezt 
a lehetőséget Egy kábelhálózat a laká
sunkba hozhatja a város híreit, az ese
ményeket, az önkormányzati munka 
lényeges elemeit. Láthatjuk gyermekeink, 
diákjaink szereplését a sporteseményeket 
Olvashatjuk a városi képújságot. Ezen 
kívül természetesen kiváló és megbízható 
minőségben nézhetjük másféltucatnyi adó 
műsorát. Egy város életében ma már 
nélkülözhetetlennek tartom ezt az infor
mációs eszközL Elkezdtük a nagyatádi ká
beltévé-hálózat, a Városi 'Televízió meg
valósításának előkészítését. Találkoztam a 
városban meglévő, műholdas vétellel ellá
tott kisközösségi antennarendszerek 
képviselőivel. Egyöntetűen az volt a 
véleményük, hogy szükség van erre az új 
hálózatra. Közösen keressük annak a 
lehetőségét, hogy a meglévő rendszereket 
hogyan lehet hasznosítani, összekapcsolni, 
hogy miként működhetünk együtt a meg
valósításban. Az ő tapasztalatuk, helyis
meretük, lakossági kapcsolatrendszerük, 
gyakorlatias észrevételeik gyorsíthatják az 
új hálózat létrejöttét. Érdelődésük és 

segítőkészségük köszönetét érdemel. A 
közelmúltban a Marcali TV-nél dolgozók 
tapasztalatainak megismerésére is sort 
kerítettünk. Most egy konkrét hálózati ter
vet és annak költségkalkulációját készítik 
a szakemberek. Ennek ismeretében, 
várhatóan még a tavasszal részletesen is
mertetjük a lakossággal a városi TV-hez 
való kapcsolódás lehetőségeit és feltételeit. 
Majd megkezdődhet a munka, hogy 
mielőbb a helyi műsort is nézhessük...

Több száz nagyatádi családot érint az 
önkormányzat bérlakások értékesítésére 
vonatkozó rendeletének módosítása, 
aminek két főeredménye lett: kibővítette 
az értékesíthető lakások körét és jelentősen 
kedvezőbb vásárlási feltételeket állapított 
meg. 311-ről 415-re nőtt az eladható laká
sok száma, a vételi körülményeket pedig 
e lapszám 6. oldalán részletesen is
mertetjük. Most itt csak arra térek ki, mi 
indokolta a rendelet módosítását. 
Alapvetően az, hogy találkozott a bérlők és 
az önkormányzat érdeke. Nekik jelenleg 
hosszú távon is előnyösebb tulajdonosként 
használni, karbantartani, fejleszteni laká
sukat, s a bérleti díjat e költségekre fordí
tani. Nagy különbség van bérlő és tulaj
donos között, ez utóbbi gazdasági szabad
ságot is ad. Az értékesítés feltételeinek kön

nyítésénél figyelembe vettük a lakók anya
gi lehetőségeit is. Magasak voltak az eladási 
árak, ezt mérsékeltük. A bérlakások 
eladásával jelentősen csökkennek a 
kezelésükre fordított költségeik. A tulaj
donosok biztosan mindent megtesznek a 
lakóépületek állagmegóvásáért, 
felújításáért.

Az önkormányzatnak üres lakások kel
lenek azért, hogy meg tudja oldani az 
egyre nehezülő szociális bérlakásprob
lémát, a kétségbeejtő helyzetben lévő 
családok elhelyezését. Lakásra szakem
berek letelepítésénél is szükség van. Az 
értékesítésből származó bevételt lakásvásár
lásra és lakásépítésre kívánjuk fordítani.

Nem adhatók cl 1996. június 30-áig az 
önkormányzati intézményeknél lévő bér
lőkijelölési joggal érintett lakások. Ezek 
döntő többsége a kórházhoz kapcsolódik. 
Az önkormányzat nem zárkózott el végle
gesen tulajdonba adásuktól, a határidőt 
ezért is jelöltük meg. Arról van szó, hogy 
Magyarországon mindenütt, így a nagyatádi 
kórházban is elkezdődött egy struktúra
váltás, egy hatékonyságjavító intézkedés
sorozat. Ennek végrehajtását a kórház fi
nanszírozását biztosító Országos Egész
ségbiztosítási Pénztár végzi a Népjóléti 
Minisztériummal közösen. A költségvetési 
támogatást is érintő döntések szakember
mozgással is járhatnak. Uj körülmény, 
hogy a kórház 1996. elejétől megyei fenn
tartásba kerül. A változások után, a kialakult 
új helyzetben ismét áttekinthetjük az ide 
tartozó bérlakások eladásának lehetőségét, 
feltételeit. Természetesen minden szem
pontot mérlegelnünk kell. Például azt is, 
hogy e bérlők kizárólag munkájukhoz, 
munkahelyükhöz kötődően, névjegyzéken 
kívül jutottak lakáshoz, és azt is, hogy 
közülük sokan évtizede a városban élnek, 
közmegelégedésre dolgoznak.

Az önkormányzat a nyolcvanas évek 
eleje óta változatlan lakbérek emeléséről 
is határozott. A jelentős növekedés elen
gedhetetlenül szükségessé vált A fizetendő 
díj így is messze alatta marad a szabadpiaci 
árnak, és csak a ráfordítások fedezetét biz
tosítja.

A Lakásbérlők Egyesületével egyeztet
tük a bérlakások értékesítésével kapcso
latos elképzelésünket. 'További ked
vezmények rendeletbe építését kérték, de 
erre nem láttunk lehetőséget és később 
sem lesz rá mód. A lakbéremelés szük
ségességét nem vitatták, mértékét reális
nak tartották. Az egyesület elnöke határo
zottan képviselte a Bér lók érdekeit, de kor
rekt tárgyalópartnernek bizonyuk, aki 
tapasztalatával, véleményével érdemben 
segítette munkánkat.

Kedves Nagyatádiak!
Azt kérem Önöktől, hogy fogalmazzák 

meg azokat a közérdekű kérdéseket, ame
lyek foglalkoztatják a város közvéleményét. 
Ezeket juttassák el hozzám, hogy aztán 
ezekre választ tudjunk adni. így biztosan 
arról olvashatnak, ami valóban beszédtéma, 
amiről többet, tenyszerűbbet, a pontos 
igazságot akarják tudni a nagyatádiak. 
Várom leveleiket, kérdéseiket!

Ormai István 
polgármester

SZERKESZTI: HUBAY SÁNDOR

San Vito al Tagliamento-i kapcsolatok...
Nagyatád Város Kcpviselő-tcstülctc 1991. 

szeptember 21 -én a város főterén ünnepélyes 
külsőségek között kötötte meg testvérvárosi 
megállapodását San Vito al Tagliamcnto olasz 
város képviselő-testületével.

I -ticiiino Del Ere a testvérváros polgármesteri* Ormai István társaságában

A két város között kultúrális, egészségügyi 
és sportkapcsolatok alakultak, barátságok 
kötődtek.

Ormai István polgármester meghívására 
1995. március 3-án városunkba látogatott

Rendezvénygazdag évkezdet 
AAGAATÁDI TAVASZI FESZTIVÁL

A Nagyatádi Művelődési Ház első ne
gyedéves tevékenységének értékelését, 
elemzését több szempontból is megközelít
hetnénk. E felsorolás rendezvénycentrikus 
lesz, hogy a kedves látogatókban újra fel
idézzünk egy-egy kellemes emléket.

Január első feléljen még állt az a kiállítás, 
amely két horvátországi képzőművész - 
Narija Igaly és Zorislav Laksar - 
munkásságát mutatta be. Igaly miniatűr 
sziromkollázsai és Laksar gránát
szilánkokból készült kisplasztikái megrázó 
élményt nyújtottak. Ebben az időszakban 
volt látogatható az a képeslapkiállítás is, 
amely II. János Pál pápa lelkipásztori útjait 
mutatta be.

Januárban a több mint 1200 óvodás és 
kisiskolás színházbérletes gyermek az 
„Ágacska” című színházi előadást tekin

tette meg a veszprémi színház ven
dégjátékaként. A „Bohócparádé” című 
színdarabot a győri Csörgősipka Színház 
mutatta be.

A Magyar Kultúra Napját a Művelődési 
Házban működő31 közösség-közel hét
száz tagja - adott egymásnak randevút. 
Immár hagyományosan ezen a napon a cso
portok egymást köszöntik műsoraikkal. 
Január végén a tatabányai Jászai Mari 
Színház „()n is lehet gyilkos" című 
vígjátékát telt ház előtt játszotta.

Februárban tizenhetedik alkalommal 
rendezte meg intézményünk a Dél- 
Somogyi Amatőr Képző- és Iparművészeti 
kiállítását, amelyen 22 alkotó 56 mun
kájában gyönyörködhetett a közönség.

Az elmúlt három hónapban újraindítot
tuk a Diák-Disco szórakoztató progra
munkat a középiskolások számára. Azt 
tapasztaljuk, szükség van erre a szolgál
tatásra, mint ahogy a Jazzkocsma ren
dezvényeire is.

Kerékpáron négy sivatagon át..., ezt a

DÍJTALAN

Luciano Del Ere, San Vito al Tagliamcnto pol
gármestere a san vito-i öregfiúk futballcsapa
tát is elkísérve.

A jó hangulatú találkozás ünnepélyes per
cei után a két polgármester hamarosan - a 

feleket kölcsönösen 
foglalkoztató - üzleti 
tárgyalásba kezdett. 
Megvizsgálták azokat 
a lehetőségeket, ame
lyek hozzájánilhatnak 
a városaink között lét
rejött együttműködés 
elmélyítéséhez, a gaz
dasági kapcsolatok 
kialakításához.

Elképzeléseik ki
cserélése után, annak 
folytatására június utol
só hetében San Vito al 
Tagliamcntoban talál
koznak ismét a témák
ban érintett szakem

berek csatlakozásával, ahova már konkrét ter
veket, ajánlatokat visz küldöttségünk gaz
dasági vonatkozású együttműködésre 
törekedve.

dr. Bakács Tibomé

címet viselte eM Soós György nagyatádi 
fotóművész kiállítása, amely Mészáros 
János és csapatának - köztük dr. Herr 
Gyulának - ausztráliai expedícióját mutatta 
be.

Tavaszi Fesztivál ‘95 Foto. Durgi /dór

A farsangi időszakban a könnyű műfajt 
kedvelők Szulák Andreának és Bajor 
Imrének tapsolhattak. Mindkét előadás telt 
ház előtt zajlott le.

A gyermekszínház-bérletcseink a bu
dapesti Fabula Bábszínház „Mazsola" című 
darabját nézték meg. A nagy érdeklődés 
miatt február végéig meghosszabbítottuk 
a karácsony előtt rendezett helytörténeti 
kiállítást. Művclődási házunk március el
ső napjaiban a kertbarátok örömére mező- 
gazdaságikisgép-bemutatónak és -vásárnak 
adott otthont.

{Folytatás a 3. oldalon)

HAZA...
Haza, Hozzád, hét hídon át!
Sietni siró síneken!
Utánad, ezer út után!
Fergetegek, fordulatok 
forgatagából csak Feléd!

Váci Mihály

Hiísvét ünnepe
A kereszténység legnagyobb ünnepe 

Jézus feltámadása, aki győzött a halál és 
minden istenellenes hatalom felett. 
Ezt a győzelmet nagyon kemény 
küzdelem előzte meg, amit Jézus 
kereszthalálának nevezünk. Akkor, 
nagypénteken - látszólag az Isten
ellenes hatalom győzött, amely be akar
ta bizonyítani, hogy ő a világ ura.

Foto. I)iaj>o Idol

A Jézus-témában nem a halál volt az 
utolsó mozzanat, hanem a feltámadás. 
Ezért indokolt a Jézusban hívőemberek 
optimizmusa, mert aki az ő szenvedé
sében és halálában osztozik, részesül az 
ő dicsőségében is. A nagypéntek és a 
húsvét ezért elválaszthatatlan egy mástól. 
Nagypéntek nélkül nincs húsvét. Hogy 
a húsvét mennyire a kereszténység 
legnagyobb ünnepe, azt az apostolok 
magatartása bizonyítja a legjobban. 
Amikor ők Jézust és örömhírét, az 
evangéliumot terjeszteni kezdték 
„Jeruzsálemben, Júdeábán, Szama- 
riában és mindenütt az egész világon”, 
beszédjüket mindig Jézus feltáma
dásával kezdték cl és nem a születésé
vel, sem a csodáival. Ok a jézusi ese
ményeket a próféták jövendöléseivel tá
masztották alá. Mivel az apostolok 
mindig az öröm hangján beszéltek, 
ezért maradt meg leginkább a húsvéti 
időszakban használatos szó, az „állclu- 
ja” (dicsérjük az Istent!), szinte jelszó
nak a keresztények között.

Ezekután érthető, hogy a húsvéti 
ünnephez járuló népies szokások és ra- 
gadványok: sonka, tojás, nyuszi, kiscsibe, 
virág, mulatságok, locsolás, lakodalom, 
csupán a népi fantázia, pogány szokások, 
esetleg a természet tavaszi képeinek, je
lenségeinek keverékei és kézzel fogható 
megjelenései. A keresztények húsvét 
előtt nem ettek húst és húsfélét. A negy
venedik nap után, az ünnepen vettek 
magukhoz először húst, ezért lett a 
magyar nyelven Jézus feltámadásának 
ünnepe húsvét, a húsnak magunkhoz 
vétele.

dr. Kisnemes János 
plébános
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A Solar Szálló

HÍREK

I lelyén régóta lakatlan városi tulajdonú 
lakóépület állt. A szálloda megépítésének 
ötlete egy volt nagyatádi lakos, Stefán 
Ádám fejében fogant és jó partnerre talált 
a Napsugár í Idiilőszövctkezet és Nagyatád 

akkori vezetőivel. Az épület terveit a 
Zalaegerszegi FORMA Kisszövetkezet 
készítette, vezető tervezője Jankovics 
’ I Ibor Ybl-díjas építész, akinek számos je
lentős épülete található a Dunántúlon. Az 
alapkőletételére 1987. júniusában került 
sor, és a munkák 1989. áprilisában fe
jeződtek be. A kivitelezést az akkori 
Nagyatádi ÉSZKV és számos al- és társvál

lalkozó végezte, amelyben 60 szoba 120 
ággyal, étterem, konyha és egyéb közössé
gi helyiségek találhatók. Az. épület jó

tömegarányaival, anyaghasználatával, szép 
részlctképzéseivel jól illeszkedik a város- 
képbe, a tér hangulatához. .Az addig megle
hetősen elhanyagolt területen jól sikerült 
a Széchenyi tér Baross G. utca felőli 
lezárása. Az előtte lévő szépen gondozott 
parkkal, órával a város központjának 
meghatározó eleme, a város egyik legje
lentősebb középülete, amelyben mind a 
mai napig pezsgő élet folyik. A szálloda tu-

GYÓGY-IDEGENFORGALMUNK
A Solar Szálló vendégfogadói a közveden 

értékesítési munka eredményességét 
remélve az idén — a belföli utaztatók mel
lett — Németországban, Ausztriában és 
Finnországban jártak az itthoni 
feltételekről, lehetőségekről tájékoztatni. 
Az utazási irodák mellett többtízezer taglét
számú veteránszövetséggel is tárgyaltak.

Az érdeklődés a gyógy-idegenforgalom 
iránt jelentős — tudtuk meg Nagyné

Huszár Andrea szállodaigazgatótól. És 
hogy jövője Nagyatádon is legyen, a város
nak még nagyobb figyelemmel kell lennie 
gyógyvízkincsére, a szálloda és a gyógy
fürdő szolgáltatásainak színvonalára.

Az idegenforgalom, mint üzletág, vél
hetően vezető iparággá lesz az ezredfor
dulóra, reméljük, Nagyatádon is.

Ilubay S.

lajdonosai és vezetése elsősorban a gyógy- 
idegenforgalmat céloznák meg, de itt még 
sok kihasználatlan lehetőség kínálkozik, 
amihez a város segítségét is igényelnék. A 
szálloda 50 %-os kihasználtsággal működik, 
ami jónak mondható - a vendégkör fele 
külföldi.

Folyamatosan keresik a vendégkör 
bővítésének lehetőségeit, igyekeznek új 
kapcsolatokat kialakítani. A vendéglátáson 
kívül a szállodában élénk kulturális élet zaj
lik, rendszeresen szerveznek kiállításokat, 
évente nagysikerű koncertet ad a Benkó 
Dixieland Bánd.

A szálloda működteti a Solar Club-ot, 
amely a nemzetközi hírű Ironman trialon- 
verseny egyik fő szervezője és támogató
ja.

Az épület homlokzatát a jó gazda gon
dosságával nemrég felújították, hogy az 
épület ezután is méltó külsővel fogadja 
vendégeit. Szakonyi László

AMATŐRÖK
VERSES ANTOLÓGIÁJA
A Költészet Napja alkalmából verses an

tológiát adott ki az Amatőr Költők és írók 

Nagyatádi Csoportja. A válogatás a 
Nagyatádi Kristály című irodalmi folyó
iratban eddig megjelent művek egy 
részének felhasználásával készült, s fő
szerkesztője - Bacsa Gyuláné - maga is a 
kötetben szereplők egyike. A kiadvány a 
helyi könyvesboltban megvásárolható.

EGÉSZ NAPOS polgári védelmi 
kiképzésre és felkészítésre került sor 
Nagyatádon a csurgói és nagyatádi körzet 
polgármesterei részvételével.

ÉVFORDULÓK

Köszöntjük Nagyatád ifjú 
polgárait!

Simon Kornél Marcell, 
Hurta Zoltán Tibor, 

Kőhalmy Kristóf András, 
Barics Márkó József, Szabó Lili, 

Boti Anna

140 éve kolerajárvány pusztított: 
az áldozatok szám 200. (1855)

122 éve az egyházi iskola köz
ségivé alakult át. (1873)

100 éve Éhn Sándor főszolgabíró 
javaslatára határozatot hoztak a 
járási kórház alapítására. (1895)

99 éve megalakult a Filléregylet 
az önművelés és a szegény gyer
mekek megsegítésére. (1896)

KEDVES LEENDŐ TÁMOGATÓNK!
Örömmel tájékoztatjuk, hogy a 2. sz. Általános Iskolában megalakult 

a „Szivárvány” nevelési-oktatási alapítvány.
CÉLUNK: az iskolánkban tanuló diákok tehetségének gondozása, Lliiuk 
mányi versenyek, sportversenyek, művészeti versenyek díjazása, a nyelv
tanulás feltételeinek javítása, valamint az arra érdemes, rászoruló diákok 
támogatása.
Továbbra is támogatókat keresünk! Lehetőségükhöz mérten várjuk anyagi és 
egyéb támogatásaikat, amelyet előre is megköszönünk!
Számlaszámúnk: OKHB Nagyatád 395-11517
Egyéb támogatásukat a 2. sz. Általános Iskola „Szivárvány” nevelési-oktatási 

alapítványnál lehet felajánlani.
„Szivárvány” Nevelési-Oktatási Alapítvány 

Kuratóriuma

Iskolások, pályakezdők figyelem!

Munkaügyi Kirendeltségünk 
új számítógépes szolgáltatással várja 
mindazokat,

Rrpr. foto: Durgó Tibor

DR. FRELLER ANDOR (1905-1957)

1905-ben született az akkor meg Zala 
megyéhez tartozó Csabrendeken. Elemi iskoláit 
szülőfalujában, a középiskola első négy osztályát 
Sümegen, a második négyet a keszthelyi pré- 

tawWw főgimnáziumban 
végezte. Érettségi után a l’áítnány Pétét 
Tudományegyetem Jogtudományi Karán foly
tatta tanulmányait Ott olyan tanárai voltak, mint 
Szckfű Gyula, Hóman Bálint, Grosschmid Béni, 
Doleschall Alfréd, Timon Ákos, Panler Ákos.

Szülei szerény anyagi körülmények között él
tek, ezért a továbbtanulás költségeit saját magá
nak kellett előteremtenie úgy, hogy kor
repetálásokat vállalt.

Egyetemi tanulmányai befejezése után két 
évig Keszthelyen, majd 1930. áprilisától 1933. 
júniusáig Nagyatádon, dr. Stciner Béla irodájában 
volt ügyvédjelölt. Az egységes bírói és ügyvédi 
vizsga letétele után 1933-ban nyitotta meg 
ügyvédi irodáját Nagyatádon.

A háburú közeledtével 1936-ban és 1938-ban 
katonának, 1940-ben (Pécs, Marcali, Somogyjád),

1942-ben (Szigetvár) és 1944-ben (Mohács, 
Nagybajom) munkaszolgálatra hívták be. Ez 
utóbbi alkalommal gyomorvérzést kapott, és a 
kaposvári kórházba szállították. Kaposváron 
érte az orosz csapatok bejövetele 1944. decem
ber 2-án. Nagyatádra azonban még nem tudott 
visszatérni az itteni harcok elhúzódása miatt, 
ezért továbbra is Kaposváron maradt, ahol Papp 
Andor kollégája vendége volt

1945. április 5-én tért vissza Nagyatádra. 
Mikor a demokratikus pártok a nagyatádi járás 
Nemzeti Bizottságát megalakították, őt, mint a 
Kisgazda Pán tagját választották meg a Nemzeti 
Bizottság járási és helyi elnökéül. Megbízását fél 
évig töltötte be, kiújult gyomorbetegsége miatt 
volt kénytelen lemondani róla. A háború után 
újult erővel, egy jobb jövőben való hittel kezdett 
cl dolgozni. Teljes odaadással védte ügyfeleit, 
akik bíztak benne, tisztelték és szerették. 
Különösen Segesdről kereste fel sok kliens, szok
ta is mondogatni: „az én scgcsdi népem”. 
Büszkv volt arra, hogy ott még a porban játszó 
kisfiú is felismerte. A katolikus templom 
újjáépítését anyagiakkal támogatta.

Az 1940-es évek végén megjelenő politikai 
viharfelhők miatt felszámolta addig virágzó 
irodáját. 'letté ezt annak ellenére, hogy az 
ügyvédi munka volt az élete. Azért döntött mégis 
így, mert attól tartott, hogy családjával együtt 
kitelepítik, megmutatta a jövő: nem is egy 
helybeli kollégájának ilyen sors jutott osztály
részéül az 1950-cs évek elején.

Előbb Győrben dolgozott a Megyei 
Bíróságon, majd Budapestre került, ahol külön
böző vállalatok jogtanácsosa volt. Ebben a 
minőségében igen sokat utazott, bejárta az 
egész országot Fiának minden honnét küldött 
egy lapot az illető város, község, táj jel

legzetességeit kiemelve. Igen szerette a gyere
keket és nagyon tudott bánni velük. Egyszer a 
saját édesanyja azt mondta neki - még mielőtt 
családja lett volna -: „én csak a te gyereked 
szeretnék lenni”.

A fenti munkahelyek egyikén sem érezte 
igazán jól magát, ezért az első alkalommal, 
amikor úgy találta, hogy ez már lehetséges 
(1955) hazatért Nagyatádra, hogy a számára 
örömet jelentő ügyvédi munkát folytassa. Sajnos 
ezt nem tehette sokági, megfáradt szíve 1957. 
január 9-én megszűnt dobogni.

Halála előtt kórháza betegágyán még 
elolvashatta 5. osztályos fia Szülőföldemen című 
fogalmazását. „Mindenkinek legkedvesebb 
helye a szülőföldje. Nagyatádon születtem. 
Nincs nekem kedvesebb ennél a vidéknél. Ha 
nyári alkonyatkor kimegyek a Rinya fűzfákkal 
szegélyezett partjára, vagy játszótársaimmal nyi
lat hegyezünk a kedves nádasban, vagy ker- 
gctőztlnk és nagyokat szívunk a most összege
reblyézett széna friss illatából: sejtelmesen me
leg érzés tölt el bennünket. Kedves és ismert 
minden ház, a várost szegélyező gyárak, az 
erdők, ahol epret, gombát, földiszedret szedtünk, 
a legelő, ahonnan a tehenek kolompja hangzik 
és friss tej szaga árad. Ismerünk cs szeretünk min
den embert, hiszen egyetlen nagy család 
vagyunk. Hcnész, Simongát, Bodvica, Kisatád 
dolgozó parasztjait, főutcánk régi iparosait, a 
Széchenyi tér ismert kereskedőit.

Felejthetetlenül kedves mindez nekünk, 
nagyatádiaknak, és igaz öröm így szeretteink 
körében élni.”

Győré Béláné Sipos Ilona

• akik iskola- és pályaválasztás előtt állnak,
• akik úgy érzik, hogy bizonytalanok a döntéseikben, illetve már 
döntöttek, de nem érzik eléggé megalapozottnak az elképzelésüket, 
és ebben megerősítést várnak.

Továbbtanulással, képzéssel kapcsolatos döntések megerősítésére ad 
lehetőséget az öntájékozódó jellegű számítógépes tájoló prgoramunk.

SZOLGÁLTATÁSUNK IGÉNYBEVÉTELÉRE LEHETŐSÉG VAN
minden héten kedden és csütörtökön 13-16 óráig a Somogy Megyei 
Munkaügyi Központ Nagyatádi Kirendeltségén.

Nagyatád, Kiszely u. 7. Tel.: 82/351-511

Képviselői fogadóóra
Ormai István, a 8. sz. választó

kerület önkormányzati 
képviselője 1995. április 20-án, 
csütörtökön 17 órakor az Ady 

Endre Gimnáziumban 
fogadóórát tart a választókerület 

lakosai részére, 
várva érdeklődésüket.

Értesítjük 
Tisztelt Ügyfeleinket, 
hogy a Gondozási Központ 
és a Családsegítő Szolgálat 
1995. március 15-étől új helyre költözött. 
Továbbra is várjuk a hozzánk forduló 
ügyfeleinket a Bajcsy-Zs. u. 1/B. sz. alatt. 
Telefon: 352-666.

Gondozási Központ

HIRDETMÉNY
Nagyatád Város Polgármesteri I livatala bontás céljára,

ÁRVERÉS ÚTJÁN ÉRTÉKESÍTENI KÍVÁNJA
A VOLT GÁZCSERETELEP ÉPÜLETÉT

(Nagyatád, Széchenyi tér 4. sz., tűzoltóság mellett).

Az árverés a helyszínen történik 1995. április 21-én 9.00 órakor 
A bontás részletes feltételeiről a Polgármesteri I Iivatal 
Városgazdálkodási, Fejlesztési és Üzemeltetési Irodáján 
Pataki László ad tájékoztatást (Tel.: 352-666).

Előzetesen egyeztetett időpontban az épület megtekinthető.



V. ÉVFOLYAM 1995. ÁPRILIS Nagyatád Önkormányzati Híradó

Repr. foto: Durgó Tibor

Nagyatád Város Önkormányzata 

dr. Magyar Vince főorvosnak és Kenéz 
Sándor néhai református lelkésznek sok év
tizede munkája elismeréséül a Nagyatád 
Városért kitüntetőcímet adományozta. Kitün
tetettjeinket lapunk hasábjain, egymást köve
tően bemutatjuk.

A nagyteremben felzúg a taps nevének

Kiállításon _ n

Március 14-én délután múltat idézni jöt
tek össze a vendégek és az egykori 
növendékek a Bárdos Lajos Általános 
Iskolában. Régi óhajt sikerült teljesíteni az
zal, hogy a helytörténeti kiállítás isko
latörténetének kézimunkaanyagát bemu
tathattuk ezen jelszóval: „a szorgalom gyűjt, 
a takarékosság megtart!”

A régi, értékes szép munkák az egykori 
tanítványok jóvoltából voltak láthatók. Név 
szerinti segítőit: Jégcmé Gál Ilona, Izsóné 
Szcnyéri Magda, Györénc Sipos Ilona, 
Mcszárosné Stefanccz Ilona, Simonná Tamás 
Magda, Thurzóné Landi Erzsébet

Köszönettel tartozunk Fellegi Bálint igaz
gatónak is, aki helyet adott a gyűjteménynek. 
A megnyitót Győré Béláné tartotta, aki a fel
dolgozott leányiskola történetéből is idézett. 
A század elején egy ideig vegyes polgári isko
la működött Nagyatádon. 7 éves szünet után 
1923-ban nyílt meg a róm. kát. négy osztályos 
elemi és polgári leányiskola a keresztes 
nővérek irányításával a Baross utcában. 1935- 
től már az elemi V. és VI. osztálya is működött, 
1936-tól pedig általános továbbképző iskola, 
amelynek három évfolyama volt. Megemlé
kezés hangzott cl arról a kézimunka- 
mcstcrnőről is, aki óraadóként működött az 
iskolában. Őt Kőnig Mária Kapisztránának 
hívták, a 40-cs évek elején 41 éve állt a pá
lyán, 20 évet Nagyatádon töltött cl. Mint szer
zetesnő szerény, lelkiismeretes, pontos és

TALLÓZÓ

„Szoborpark a déli határon
Van egy fogadásom, hogy a nagyatádi sza

badtéri szoborparknak nagyobb a híre 
határainkon túl, mint idehaza. Véletlenül 
vetődtem arra magam is, de tudom, nem 
utoljára jártam a hatalmas, erdő kerítette 
réten, melyet különös élmény lehet be
barangolni az év más-más szakában. A 
fények, a levegő, a csönd, az árnyékok, a 
tiszta formák, az óriási faplasztikák sajátos

Nagyatád Város Polgármestere

PÁLYÁZATOT ÍR KI
az előkészítés alatt álló városi TV stábjának (operatőr, riporter) 
kiválasztása céljából.

Pályázni lehet 2x12 perces videopályaművel:
1. Nagyatád város bemutatása (kiajánló film)
2. Közéleti események május 1 -jétől június 30-áig időszakban 

(pl. majális, riportok, stb.)

A győztes pályaműveket megvásároljuk.
Részletes pályázati feltételekről érdeklődni lehet április 25-étől 28-áig 
a Társadalompolitikai Irodán.

NAGYATÁD VÁROS KITÜNTETETTJEI
Kenéz Sándor

hallatára. Méltó és megható az oklevél, a 
virágcsokor átadása, csak az ünnepelt 
hiányzik; helyette özvegye veszi át a kitün
tetést.

Nyolcvanöt éves lenne, ha tizenhat 
évvel ezelőtt élném ragadta volna a 
kegyetlen szívroham. Posztumusz elis
merés egy tartalmas, nemes életért Nehéz 
körülmények között, mint fiatal lelkész vál
lalta Nagyatádon a református közösség 
vezetését. Első papja volt az 1940-ben - 
erdélyi stílusban - épült templomnak és azt 
nem hagyta el soha.

Az egykori pápai diák, aki kiváló 
képességei alapján egy évig skóciai 
ösztöndíjas volt, angolnyelv-tudása mellett 
a görög és a héber nyelvet is megtanulta. 
Kevesen tudták róla, hogy szolid mosolya 
nem egy átlagembert takar.

Jó időlicn, esőben, szélben kerékpáron 
látogatta híveit, a betegeket, elesetteket. 
Nemcsak tanította, de példamutatóan al
kalmazta a Tízparancsolatot: Szeresd fele
barátodat, mint tenmagadat! A háború 
alatt megtalálta módját, hogyan segítsen 
üldözött embertársain: keresztleveleket 

végtelenül türelmes egyéniség volt. Az egyko
ri mesternő mindenfele kézimunkát ismert 
és tanított: horgolást, kötést, hímzést, varrást, 
gobelint, kclimct. Mindent tőle tanultak a 
nagyatádi diáklányok. A mai nagymanák sik
eresen át tudták adni unokáiknak a különféle 
kézitechnikákat. Meg kell említeni, hogy a 
IV. polgáriban hímzett ruhát készítettek 
hagyományosan a növendékek, amely látható 
a fotókon is. A tanárnő életrajza nem is
meretes, fénykép sem örökítette meg 
tanítványai körében, csupán az 1943-as év 
egyik ncvcléstárgyú értekezletén elhang
zott értékes előadásából idézhetők alábbi gon
dolatai.

„A kézimunkát vizsgálhatjuk a hasznosság, 
de még inkább a művész szemével, vagy ami 
a legelőnyösebb, egyesítsük a kettőt. A tű a 
nő lelkében rejlő képességek csiszolója, a szc- 
retet igazolója, az ügyesség ccsctclójc, a taka
rékosság tőkéje és a szükségben kereseti 
lehetőség. A kézimuka kitűnő nevelési esz
köz. Az önuralomnak pompás iskolája. 
Minden öltés, amelyet felületességre hajló 
emberi természetünk tudatos leküzdésével 
kifogástalanul öltünk az anyagra, a jellemnek, 
a szilárd akaraterőnek, megbízhatóságnak 
csodálatosan értékes motívumait alakítja 
lelkűnkben.

A ruhajavítás begyakorlása a kézimunka
tanítás egyik legfontosabb tartópillére. 
Valóságos élettőkét adunk tanítványaink 
kezébe, ha megtanítjuk éltet az ízléses mha- 
javításra. Ma, amikor minden faj és nép 
fokozatosan tudatában van annak, hogy’ fenn
maradása és önálló élete műveltsége fokától 
függ - nekünk is fel kell kutatnunk minden

hangulatba kerítik az embert. Természet 
és ember arányos találkozása ez a szobor
park, ahol jó érzékkel hagytak teret sétá
nak játéknak, álmodozásnak. Schéner 
Mihály, Vilt Tibor, Bencsik István, Deim 
Pál - csak néhány név az ismertek közül. 
De - talán a fa teszi - bármelyik faragott 
szobor szép, szerethető, jó érzés a tár
saságában lenni. Itt ember és fa, legy en élő 
vagy megfaragott - érezni pontosan -, a 
helyén van.”

A fenti gondolatok a Nők l^ipja idei 
12. lapszámában jelentek meg. 

állított ki a rejtőzködő zsidóknak, életeket 
mentve ezáltal. A tisztesség mellett nagy 
bátorság kellett 1944-ben, hogy a tettével 
járó kockázatot vállalja.

A háborús károkat szenvedett templo
mot saját kezeivel is segített romjaiból 
felépíteni. Tildi Zoltán köztársasági elnök 
külön látogatásával méltatta, hogy az ország
ban elsőként állították helyre a nagyatádi 
református templomot

Csendes, kitartó következetessége meg
fosztotta attól, hogy magasabb pozíciót 
töltsön be; nem volt hajlandó politikai 
megalkuvásra.

Családjának megélhetését nyelvórák 
oktatásával egészítette ki. Hű társa és két 
törekvő gyermeke vállalta a tisztes 
szegénységet. Az oklevelet ők vették át, a 
hivatását mindhalálig teljesítő férj és édes
apa helyett. Hősök nemcsak a harctereken 
vannak. Itt élt közöttünk Kenéz Sándor 
tiszteletes, a mindennapi emberiesség 
hőse.

Megemlékezését és háláját a posztumusz 
kitüntetéssel fejezi ki városunk.

Nagyné Gyónó Ágota

ősi és mai szépséget - és megőrizni, továbbfej
leszteni.

A női lélek legyen az erősség, amely 
megőrzi, nemesíti egyéniségünket Épp ezért 
dicséretes az a női kéz, amely megleli a csat
lakozást a kor művészetéhez. Előharcosai an
nak a szebb kornak, mikor újra a magyar lélek 
jellege tündöklik leányaink, asszonyaink 
ruháján, otthonában. Minden népi kézi
munka a magyaros művészetnek fenntartó
ja és letéteményese a nemzeti értékeknek.”

E kiállítás egyszeri és megismételhetetlen, 
egyúttal jó alkalom volt emlékfclidézésrc és 
meghitt hangulatú beszélgetésre.

„A kis ember munkája is fontos az élet foly
tatásában.”

Fáy András

(S.I.)

Rendezvénygazdag évkezdet
^NAGYATÁDI TAVASZI FESZTIVÁL

(Folytatás az 1. oldalról)
X. két, számunkra mozgalmas hónap 

után vágtunk neki a tavasz kultúrális 
seregszemléjének, a Nagyatádi Tavaszi 
Fesztivál ’95 rendezvénysorozatnak. z\ 
fesztivál nyitórendezvénye egy nagyon jó 
hangulatú táncmulatság, „Fesztibál" volt, 
ahol a kitűnő zenekar - a Maestro együttes 
- mellett fellépett a művelődési ház 
Társasház Klubja és a Karate Klub is.

Március 11—12-én Brazil hétvége volt 
Nagy atádon. Szombaton a Solar Hotelben 
brazil irodalmi és zenei előadásokon s az est

Művész és munkája

zárásaként brazil vacsorán és zenés, táncos 
esten szórakozhatott a közönség. Vasárnap 
a római katolikus templomban Sebestyén 
János adott nagysikerű orgonahang
versenyt.

Március 13-án Szakonyi László építész 
nyitotta meg azt a képselap-kiállítást, ame
lyet a nagyatádi klub anyagából válogattak:

Április 14.16.00 órától: 
Húsvéti játszóház, papírnyuszi-hajtogatás 

Április 17. 20.00 órától: 
Húsvéti locsolóbál 

zene: Maestro együttes 
Április 21. 19.00 órától: 

„A hallhatatlanság küszöbén"
Sci-fi találkozó Hargitai Károly szakíróval és Pusztai Sándorral, 

az UFO Magazni főszerkezstőjével 
Április 24. 18.00 órától:

„A bor dicsérete"
Solti László borász kiállításának megnyitója. 

Magyar és külföldi borvidékek térképeken, képeslapokon és 
bélyegeken, hazai és nemzetközi borversenyek érmeinek 

bemutatása
Április 28. 17.00 órakor: 
A 2. sz. Általános Iskola 

rajztagozatos osztályai kiállításának megnyitója

18.00 órakor:
Ifjú Tehetségek találkozója 

20.00 órakor:
Cold Reality Metál Kocert

20.30 órakor: 
Diák-Disco. 

DJ: Szabó Gyula 
Május 1. 11.00 órától: 

Majális a Városi Srandon
Gyümölcs Kupa - úszóverseny - kutyabemutató 

„Törpetánc"-gyermekkoncert - ITT Shoh - Karate-bemutató 
„Ma este mndenki a vendégem" 

Kabos László és Urbán Erika műsora 
Majáiis-tombolasorsolás - Maestro-koncert - Majáiis-disco 

Valamennyi programunkról részletes felvilágosítás kérhető 
a Művelődési Házban, tel.: 82/351-497.

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!

Művelődési Ház

„Képek Európa építőművészeiéből" cím
mel. A nemzeti ünnep előestéjén nyílt meg 
Somogyi Győző festőművész grafikai kiál
lítása, amelyet az 1848—49-es Polgári 
Forradalom és Szabadságharc tiszteletére 
rendezett díszünnepély követett.

Március 15-én Kossuth Lajos mellszob
ránál dr. Szabad György’ mondott ünnepi 
beszédet, a hazafias dalokat együtt 
énekelték fiatalok és idősek.

A fesztivál kiemelkedő rendezvénye 
volt az a nemzetközi kórustalálkozó, ame
lyen a megalakulásának ötéves jubileumát

Foto: Durgó Tibor 

ünneplő Nagyatádi Vegyeskar mellett részt 
vett Kőszeg városának, az olaszországi 
Rcnana dél Rojdie városának, valamint az 
ausztriai Mödling városának vegycskara. A 
háromnapos találkozón a közönség öt al
kalommal élvezhette a kórusok magas 
színvonalú műsorát.

Március 22. amolyan „színházi világnap” 

volt városunkban. Egy lengyel fiatal társulat 
a metsző hideg, szél ellenére fiatalos 
lendülettel mutatta be a „Bolyongók” 
című utcaszínházi produkcióját, este pedig 
a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház 
operettjét a „Montmartrei ibolya” című 
darabot láthatta a közönség.

Másnap Virágh András orgonahang
versenyén vehettünk részt a római kato
likus templomban.

A jazzmuzsikát kedvelők igazi csemegét 
kaptak március 24-én a Vukán György 
vezette C.AE. trió és Bontovics Katalin 
műsora által. Az estét jazzkocsma zárta.

A Kőszegi Városi Fúvószenekar 
térzenéjének tapsolt 25-én a Jókai lakótelep 
apraja-nagyja. A helyi zeneiskola hagyo
mányos tavaszi kamarazenei hang
versenyén tanárok és növendékek tolmá
csolták a zeneszerző műveit.

Az 1994-95-ös gyermekszínházi évad 
utolsó előadásában „Münchausen, az űr
báró” repítette a gyermekeket a jövő 
világába.

A Nagyatádi Tavaszi Fesztivál záró
napján - március 31-én - nyílott a Népi 
Fazekasság a Dél-Dunántúlon című kiál
lítás. A tárlat négy megye: Baranya, Somogy, 
Tolna és Zala népművészeinek és népi 
iparművészeinek munkásságát reprezen
tálja.

A fesztivál rendezvénysorozatára a 
Baranya Néptáncegyüttes fergeteges sike
rű folklórműsora tette fel a koronát.

Az első negyedév rendezvényeinek, 
programjainak sikeréhez a közönség, a 
nagyatádi emberek érdeklődése segített 
bennünket. Nem lenne teljes az értékelés, 
ha nem szólnánk a maximális köszönet 
hangján mindazokról a segítőkről és tá
mogatókról, akik nélkül ez a színes 
kultúrális kínálat nem jöhetett volna létre.

Intézményünk továbbra is azon 
munkálkodik, hogy működőcsoportjaival, 
programjaival, kultúrláis kínálatával és 
szolgáltatásaival a nagyatádi emberek 
igényeit elégítse ki.

Tehát a jövőben is szeretettel várunk 
mindenkit a Nagyatádi Művelődési Házba!

Szőke József
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KOCSMÁK, KOCSMA KOSOK - BODVICÁN
Szájhagyományi emlékekből, régi ok

mányokból tudjuk, hogy' Bodvicán már az 
elmúlt századokban is voltak italmérő helyek, 
kocsmák, csárdák. A legősibb, amelyről em
lékeink vannak, a Tisinyai crdőszélen - 
akkor még Bodvicához tartozó terület volt - 
működött csárda. A betyárok kedvelt mu
latóhelye.

A hagyomány szerint itt szalonnáztak és 
etették lovaikat a horvátországi vásárokra 
járó fuvarosok, s itt költötték el fölös pénzüket 
az iparosok, ha jó vásárt csináltak. 
Csárdavczctőről, csapiárosról nem tesz em
lítést a hagyomány, így kilétükről mit sem 
tudunk. A híres betyárok közül is csak Patkó 
Bandi neve él, aki megfordulhatott e 
csárdában.

'Tulajdonosok a mindenkori földbirtokosok 
voltak. A csárda megszűnésének ideje egybe 
esik a XIX. századi nagy' betyárüldözés ko
rával.

Hiteles telekkönyvi okmányok tanúsítják, 
hogy az 1800-as évek második felében 
Bodvicán a ma 74 és 76 házszámmal jelzett 
telken gróf Somssich /Madárnak volt kocsmája. 
Kezelőikről ugyancsak nem maradt fenn 
emlék. Miután a gróf felépítette kivadári 
kastélyát, a kocsmát eladta Oblaht Miksa zsidó 
kereskedőnek. 0 még egy évtizedig 
üzemeltette, de 1892-ben már gazdálkodó tu
lajdonaként rögzíti a telekkönyvi

Bizonyára a korabeli bodvicai emberek is 
szerettek kocsmázni, mert hamarosan új 
kocsma épült. Szabó István jómódú, vállal- 
kozószcllcmű nagyatádi polgár —mellesleg 
banki részvényes - megvásárolta Bodvicán a 
ma Rákóczi u. 8. sz. alatti telket, s arra lakás
nak és kocsmának alkalmas épületet épít
tetett.

A megnyitott kocsma - mivel az a falu fel
ső szélén volt - valószínű nem nyerte mega 
kocsmázók tetszését, így hamarosan eladta azt 
Magyar Imrének (így’ lett Magyar-kocsma).

E mokány, pörgebajszú magyar - gyer
mektelen család - feleségével vezette a kocs
mát; még később vegyeskcrcskcdést is nyi
tottak. A szorgalmas Magyar házaspár, vagyo
nát gyarapítva később Nagyatádon is vett 
házakat. Az egyiket bérlőként dr. Beleznai 
József lakta egy ideig, s itt volt orvosi rendelője 
is.

A korosodó házaspár 1932-ben az üzleteket, 
lakást bérbeadják, ők maguk az egyik atádi 
házukba költöznek. Szabó István, miután 
eladta nemrég épített házát, új telket kere
sett és talált Bodvicán. Zsiga György, aki 
Kappant József nemes uraságtól vette a (ma 
Rákóczi u. 35. sz.) házát, de eladósodott és azt 
elárverezték. Szabó 602 ezüstforintért jutott 
így’ tulajdonhoz. A régi házat lebontatja, s újat 
építtet fokáénak, kocsmának. Az immár má
sodik kocsmáját 1902-ben nyitja meg 
Bodvicán. Csapos a felesége, ő maga egyéb 
vagyoni ügyeivel foglalkozik.

Ezidőből való apám gyermekkori emléke: 
volt egy nagybátyja Pácod-pusztán, uradalmi 
gazda. Nagytermetű, duhajkodó hírében állt. 
Gyakran járt az uraság megbízásából 
Nagyatádra. Ilyenkor apámékhoz is bc- 
benézett, s nekik, gyerekeknek mindig adott

Téglagyári gödrök 
- új szerepben

Évtizedekkel ezelőtt a Somogyszobi 

úti téglagyár termékeiből épültek Nagyatád 

és a környék településeinek házai. A 

téglagyár kényszerű megszüntetésével 

magára maradt a közel hat hektárnyi, ren
dezetlen agyagbánya, amelynek vad bozó

tosai ma már vízfelületeket is takarnak.
Az önkormányzat most szeretné az 

amúgy'jó fekvésű volt ipartelepet rendezni. 
Első ütemben még a tavasszal - pályáza

ton elnyert pénzből - elkészül a terület 
tájrendezési terve, amely megalapozza az 

elvégzendő munkák menetét, meghatároz

za a feladatok műszaki tartalmát. Ezt 

követően újabb pályázat ad lehetőséget, 
hogy további pénzekhez jusson a város, 

amelyből kialakítható lesz egy olyan össze

függő terület, ahová szívesen kirándulnak 

az itdakók sportolásra, testedzésre, vagy ép

pen jó levegőt szívni.

B.Gy. 

egy kis cukrot. Dolga végeztével a hazaúton 
mindig a szép Szabónénál kötött ki. 
Legtöbbször aztán duhaj verekedéssel 
végződött a látogatás, úgy-annyira, hogy’ már 
féltek, ha meglátták jövetelét Végül szólássá 
vált: jön a nagy Sárdincc, menjünk haza!

Ettől nagyapámra is ráragadt a nagy'jelző, 
s így lettünk nagytrézsák, pedig nagyapám se 
nagy; se duhaj ember nem volt.

Peregtek az évek, s elérkeztünk krónikánk 
szerint az első világháború kitöréséhez, amikor 
mindkét kocsmárost is frontra vitték 
Bodvicáról. Míg Magyarné igyekezett sze
rényen élve ellátni kocsmáját, Szabóné vígan 
élte világát amíg férje odavolt Ebtói az időből 
származik nevezetes szójárása: „Amíg az 
uram itthon vót sárga csizmám úgy sem vót.” 
A háború végére aztán úgy elvert mindent 
hogy még a kocsmát is kénytelen volt elad
ni. A részvények elúsztak, úgy’ tönkrementek, 
hogy a hazatérő férj utolsó éveit a bodvicai 
szőlők pincéiben tengette.

A kocsmát egy’ Csicsck nevű házaspár 
vette, meg de hamarosan ők is dobra kerül
tek. Az új tulajdonos Beké Vendel újkuti 
uradalmi szcszfőzdcvczctő. Felesége Ivók 
Júlianna (anyai nagyanyám révén rokonság). 
Az új tulajdonost munkaviszony köti 
Újkuthoz, ezért a kocsma vezetését felesége 
rokonaira, a Cserénké házaspárra bízza.

LJjkuton a házaspárnak két gyermeke 
született, az iskoláztatás is ösztönzi őket az 
átköltözésre. így adódott, hogy 1918-ban az 
őszirózsás forradalom idején a Beké család 
Bodvicára költözik, s átveszi a kocsma 
vezetését. A szikár termetű Béke Vendel jó 
üzleti érzékkel rendelkezett, s csakhamar a 
bodvicai emberek közkedvelt kocsmárosa lett.

1922-ben bcnősült a családba Anna lányuk 
férjeként Beleznai Vendel - bodvicai 
születésű fiatalember-, akinek két szakmá
ja van, szabó és borbély. A családban immár 
a harmadik Vendelnek - fiukat is így hívják 
-a telek utcafrontján a déli oldalon borbély
műhelyt építettek. így lett hosszú éveken 

keresztül Beleznai Vendel a bodvicai és a 
környékbeli férfilakosság hajmcstcrc, a 
legények frizurájának csinosítója. Amikor 
pedig az üzlet zárva volt, a kocsma mindig 
adott tennivalót.

Beké Vendel szépen fejlesztette üzletét, fiá
nak az udvarban szeszfőzőt építtetett. Sajnos 
a fiú nem sokáig tevékenykedhetett, mert fia
talon, 1931-ben elragadta a szörnyű halál.

Gyermekkori emlékként őrzöm a borbély
műhely mögötti kuglizók, ahol mint gyermek 
magam is közreműködtem mint állogató - pár 
fillérért. Voltak szenvedélyes kugliról, akik ott 
nyerték vagy vesztették cl keresetüket, netán 
eladott jószáguk nagy’ részét is. De a kártya 
sem volt külömb, lehetett szórakozni is, meg 
hazardírozni is. Sz. I.-től egy borjú árát vette 
cl a kocsmárosné, mert ittasan elverte volna 
az egészet, miközben a családja otthon nyo- 
morgott. Csak másnap adta vissza a pénzt. A 
kocsmában ilyenek is történtek!

(Folytatás a következőlapszámban)

Horváth Ferenc
Bodvica

Prosztatadaganat-szűrés
Veszélyeztetett férfiak

A külföldi és hazai statisztikai adatok sze
rint a prosztata rákos megbetegedése a má
sodik leggyakoribb kór - a tüdőrák után - 
a férfiak körében. Pedig a megbetegedés, 
a rosszidulatu elváltozás korai észlelése 
nagyobb esélyt ad a gyógyulásra.

Most, sikeres pályázat eredményeként, 
sikerült a Nagyatádi Városi Kórház 
Központi Laboratóriumának bekap
csolódnia az átfogó szűrési programba, 
tudtuk meg dr. Kelemen Katalin főorvos
nőtől.

Ebben az évben ezer 40 és 60 év közöt
ti, a legveszélyeztetettebb korú férfi 
szűrővizsgálatát tervezték, amely több
nyire vérvételből áll. Most mintegy 320 pá
ciens vérmintája vár elemzésre, feldolgo
zásra.

A szűréssel kapcsolatos konkrét tudni
valókról a közreadott felhívás ad eligazítást 
és természetesen a háziorvosoktól kaphat
nak az érdeklődők felvilágosítást.

(Hubay S.)

1945. április 9.
amikor hazaérkeztem, szörnyű látvány tárult szemem elé”

Dr. Frcllcr Andor, a járási Nemzeti Bizottság 
szervezésével megbízott nagyatádi ügyvéd je
lentése az élet megindulásának első napjairól.

„Nagyságos Bakonyi Lajos Úrnak,
Somogy vármegye Nemzeti Bizottsága 

Elnökének, Kaposvár.
Mélyen Tisztelt Elnök Uram! Bár szóbelileg 

- Szabó István vármegyei tisztviselő úr útján 
küldöttem némi tájékoztatást a nagyatádi vi
szonyokról, megragadom az első alkalmat, hogy 
írásban is küldjék beszámolót megbízatásom ed
digi teljesítéséről és általában a helyi vis
zonyokról.

Ott kezdem, amikor hazaékeztem, szörnyű 
látsvány tárult szemem elé. Ötvöskónyiban 
szálltam le a vonatról, onnan hazáig az út mel
lett mindenütt lövészárkok, bunkerek és telve 
velük az egész mező. Mindenfelé szétszórtan fel 
nem robbant lövedékek hevernek és messziről 
látszik, hogy a templomok romokban hevernek. 
Amint a faluba beértünk, kezdődött a szörnyű 
kép. Talán egyetlen ház sincs, amelynek tetőzete 
legalább is több helyen ne lenne beszakadva, 
számtalanról a cserép teljesen hiányzik, a falak 
összedőlve, a házak oldalai kitörve. Nagyatádon 
nincs egy ablak, de talán egy ép ablakráma sem. 
Alig van szoba, mely az cső ellen védene és nincs 
lakás, mely tökéletesen ki ne lenne fosztva. A 
Icgszörnvűbb azonban, hogy a város úgyszólván 
teljesen kihalt, illetve néptclcn. Az a ház, mely
ben lakom - szegény Jelii ncké volt -, a város leg
erősebben épített háza, szinte lakhatatlan. Előtte 
fél napig álltam anélkül, hogy egyetlen embert 
láttam volna az utcán. A házakról, az ajtókról, ka
puk, kilincsek leszedve, illetve letörve, az összes 
kulcsok ellopva, az ajtók, kapuk részben 
elégetve, részben az égtáj minden része felé, is
meretlen helyekre széthurcolva. A park gyönyörű 
fái letarolva, az útjain nem lehet járni a kcrcsztül- 
kasul heverő ágaktól. A fürdő áll, de megrongál
va.

A hatóságok részéről dr. Pataki Vincét, a 
vezető jegyzőt találtam a helyén, Vörös nevezetű 
segédjével együtt, az elöljáróság részéről senki 
mást. A bíróság részéről dr. Bányai Lajos elnök 
úr Somogyszobra menekült és onnan járt és jár 
állandóan haza. A tclckkönyvtárt és még némi 
dolgot úgy látszik sikerült neki megmenteni. A 
másik bíró, Pichlcr, állítólag a nyilasokkal ment 
cl. Mást a bíróság részéről nem találtam, de az 
elnöktől tudom, hogy úgyszólván az összes 
tisztviselők, Hubcr tclckkönywczctő kivételé
vel bármikor rendelkezésre állnak, ha megfelelő 
épület szerzése esetén a bíróság működése

ERŐPRÓBÁINK
Iskolánkban javában folynak a tanulmányi 

versenyek, amelyekre diák és tanár lelkesen 
búvárkodik, készül.

Rajztagozatosaink az elmúlt időszakban két 
alkalommal szerepeltek eredményesen. A 
megyei gyermekrajzpályázaton 18 meghívott 
tanítványunk közül a felső tagozatos 
kategóriában a 8. osztályos Kovács Tímea 3. 
díjként 1000 Ft pénzjutalmat kapott Petőfi 
Sándor Szeptember végén című versének il
lusztrálásáért

Az 5. osztályos Kovács Judit a zsűri 
különdíját vehette át Szász Endre fes
tőművésztől, aki saját grafikáját adományoz
ta a kislánynak.

Jutalmazottak még Zsirai Judit 3. a. Kovács 
Mariann és Pusztai Szcmira 4. c, Bcncsik Zita 
5. b és Kiskó Attila 8. a osztályos tanítványunk.

Az 1. a osztályosok is bizonyították tehet
ségüket: négy kislány Petőfi Sándor Szeget 
szeggel című versének illusztrációjáért kapott 
elismerést, 'Tóth Eszter oklevelet és ajándék
csomagot.

A Víz Világnapján a nagyatádi Rinya- 
Dombómenti Vízgazdálkodási Társulat szép 
gycrmckrajz-kiállítást rendezett.
Oklevelekkel és ajándékokkal köszönték 
meg munkánkat. Az elsősök - Kajdy Judit 
rajztagozatosai - I. díjat kaptak csoportos 
munkájukért. Zsirai Judit ismét 3. díjas, 

Bodvicán született dr. Beleznai József orvos-fogorvos és az 1930= 
as évtizedben működött Nagyatádon. Életrajzához adatokat 
gyűjtök. Kérem, akinek bármilyen emléke fűződik hozzá (személyi, 
orvosi, katonai szolgálati, politikai vagy egyéb), szíveskedjék 
szóban, írásban azt eljuttatni részemre. Bővebb tájékoztatásért 
helyszínre is elmegyek.
Címem: Nagyatád, Rákóczi u. 66.
A segítőszándékot előre is köszönöm.

Horváth Ferenc

megindulhat, mert a bíróság is súlyosan meg van 
rongálva, teteje alig van. A főszolgabíróság 
részéről Takáts Emil szolgabíró áll helyt, 
legutóbb őis Bolhásra volt kénytelen menekül
ni két vezető tisztviselőjével együtt, de hivata
la rendelkezésére áll.

Csehi főbíró állítólag még dcc. elején önkén
tesen a németek által biztosított területre, mint 
hallom, Zalaegerszegre ment, azóta sem jelent
kezett itt a mai napig. Az Adóhivatalnak úgy lá
tom egyetlen tisztviselője van itt, azt kertem fel 
az ügyek vitelére. Finánc, csendőr nincs. A pos
ta sem létezik, teljesen ki van fosztva, egyetlen 
tisztviselő sincs a helyén. Az iskolák kifosztva, 
félig romba dőlten, csupaszon állnak. Nagyjából 
ez a kép.

Az itt talált néhány ember és a lassan haza- 
szállingózók oly döbbenetes dolgokat mesélnek, 
amilyen még nem történt ezzel a szegény, fél
revezetett és mcgcsúfolt magyarsággal. A néme
tek éjjel-nappal dolgoztatták őket. A Icgfékte- 
lencbb aknazápor idején, 100 méterre az ellen- 
séggtől futóárkokat ásattak velük, ezalatt ott
honukat kirabolták. Mesterségesen háborút 
színleltek, lődöztek, hogy az emberek ne 
mehessenek ki udvarukba, mialatt az összes in
góságaikat ellopták. A kasszákat megfúrták. 
Mialatt a lakosok a bunkerben voltak, a lakás
ból, mialatt a lakásban voltak, a bunkerből lop
tak cl mindent. Sajnos nincs azonban időm azt 
tovább vázolni, hanem a teendőkre és tulaj
donképpeni megbízatásomra térek.

Itt még cgyclcn párt sem működik. Minden 
erőfeszítésem hiábavaló ezidőszerint a pártok 
életrehívását illetően, mert nincsenek emberek. 
Ezekben a napokban kezdenek visszatérni, de 
akkor is elsősorban saját fekhelyük elkészítésé
vel lesznek elfoglalva, mint a közügvckkcl, bár 
azok is égetően sürgősek.

Bolgár parancsnok van. Aki nagyon készséges. 
Engedélyt adott szabad mozgásra. Talán ma, 
vagy holnap megalakul mégis a Kisgazdapárt, a 
Demokrata párt, a Szociáldemokrata párt. Van 
itt egy repülő bizottság a kommunista párt 
központja részéről, melynek vezetője egy volt 
atádi, ha jól tudom kőműves, aki azt mondja, 
hogy a pártalakítással ő is vár néhány napig. Kérte 
tőlem megbízatásom igazolását. Felmutattam a 
M.t. Elnöke Úr felhatalmazását, mellyel a poli
tikai pártok életrchívásával, általuk a járási és 
helyi nemzeti bizottságok megszervezésével és 
a szükséges teendők ellátásával méltóztatott 
megbízni.

Lacza Ágnes 8. osztályos tanítványunk 2. 
helyezést ért cl.

Márciusban tartottuk iskolánkban a hagyo
mánnyá vált Kazinczy kiejtési verseny isko
lai fordulóját. Első helyezettek: 5. osztály 
Káplár Kata, 6. osztály Böczkös Barbara, 7. osz
tály Pcresztcgi Nóra, 8. osztály Kovács Tünde. 
A területi versenyen Böczkös Barbara és 
Kovács Tünde képviseli iskolánkat, amelynek 
színhelye a mi iskolánk lesz. A Nyelvünkben 
élünk anyanyelvi verseny megyei fordulóján 
három 7. osztályos cs három 8. osztályos ta
nuló képviseli iskolánkat.

Történtemből is minden évben megren
dezzük a háziversenyeket, s ennek alapján 
küldjük tanulóinkat a megyei erőpróbákra, 
ahol képességeiknek megfelelően eddig is 
mcgállták helyüket. A területi kémia
versenyen Rózsa Ágnes 8. b osztályos tanuló 
3. helyezett lett, míg Pcresztcgi Nóra a 
megyei kémiaversenyre jutott be.

Matematikából az országos versenyen má
sodik (megyei) fordulójába három 8. osztá
lyos tanulónk jutott be. A Zrínyi matemati
ka-verseny megyei fordulójának egyik szín
helye iskolánk volt, amelyen 47 tanuló vett 
részt.

A 2. sz. Ált. Iskola tantestülete nevében:
Peresztegi Lászlóné 

tanár

Úgy látszik azonban nem értette meg mi ez, 
mert kérdést intézett a kaposvári központ
jukhoz, hogyan kaphattam én a Nemzeti 
Bizottságtól felhatalmazást ezekre, amikor a 
Nemzeti Bizottság is helyben nem alakult meg, 
illetve előfeltétel a pártok megalakulása. Kérte, 
hogy érdeklődjék a kaposvári központ, ki adott 
nekem felhatalmazást? Ismétlem, mutattam 
neki felhatalmazásomat.

Már most: mi lenne a sürgős teendő? Mivel 
oly óriási a pusztulás, hogy ezt az atádiak saját 
erejükből helyre állítani soha sem lesznek képe
sek, elsősorban egy munkás század kellene 
segítségül a romok eltakarításához és az építő 
munka megkezdéséhez. Talán a szélső jobb
oldaliakból elsősorban lehetne egy ilyen századot 
megalakítani és ellátnák magukat egyelőre két 
heti élelemmel. Azután meg kellene állapítani, 
honnan lehetne téglát cserepet és üveg anyagot, 
főleg azonban cserép és mész anyagot kapni a 
legszükségesebb építési munkákhoz. De szak
iparosok is kellenének, főleg cserepes és 
kőműves és lakatos.

Eljártam a bolgár katonai parancsnokságnál 
és kértem az aknák sürgős eltávolítását az 
utcákról, házakról, kertekből, mezőkről mert az 
emberek addig nem is tudják a termelést 
megindítani. Úgy látszik azonban, hogy egyelőre 
nem időzik itt megfelelő, ilyen szakképzettségű 
katona. A nemzetőrséget sem lehet emiatt 
megszervezni, mert alig van ember, ezek is köz
munkára vannak igénybe véve. Sürgős szüksége 
mutatkozik, hogy azonnal megfelelő számú 
csendőr jöjjön ki, mert a fosztogatások napiren
den vannak. Az emberek százai kézről-kézrc ad
ják a kilincset lakásomon, mindenki segítséget 
kér. A hazatclcpítséhcz is segítség kellene, 
mert a fogatokat, jószágokat elvitték. Ha ezer 
kezem lenne, az sem lenne elég. Olyan halott 
város ez, amilyen a mesében szokott előfordul
ni, és ha nem lenne bennem a kötclcsségérzct 
embertársaim szörnyű bajában segítségnyújtás 
iránt, már régen visszafordultam volna, De 
csinálom, ameddig erőm és szerény képességem 
engedi. Kérem, kegyeskedjék közölni a fen
tieket az Alispán Úrral is. Örömmel veszek bár
mily útbaigazítst.

Nagyatád, 1945. ápr. 9. Kitűnő tisztelettel igaz 
híve:

dr. Frcller Andor.”

(Folytatjuk)

Közzéteszi: Győré Béláné

NYÍLT NAP 

Bank és üzletfelei 
találkozása

A Kereskedelmi Bank Rt. nagyatádi 
fiókja április 6-án „nyílt nap" keretében 
találkozott üzletfeleivel szolgáltatásainak, 
eszközeinek, banki technikáinak bemu
tatása céljából.

A gyorsan változó gazdasági 
környezetben a rugalmas alkalmazkodás, 
a betétesek és a bank kockázatának 
csökkentése, profi kiszolgálás a forint- és 
devizaműveletek terén, az önkormányza
tok és intézményeinek újszerű, igényes 
kiszolgálása, további banki szolgáltatások 
bevezetése a cél - hallottuk Kovács Antal 
bankigazgatótól.

Egyik új típusú szolgáltatásuk, amellyel 
a nagy számlaforgalmú ügyfeleik telepített 
számítógép segítségével munkahelyükről 
is végezhetnek bankműveleteket.

Szeretnék érzékeltetni ügyfeleik 
körében, hogy a bank itteni fiókjánál min
den ügyfélnek személyesen külön bankár
ja van, minden cég és magánjellegű ban
ki szolgáltatás-igényét teljeskörűen és profi 
módon elégítik ki.

(H.S.)

Biopatikát nyitottam
a Mártírok u. 23. szám alatt.

Gyógynövényteák, teakeverékek 
széles választéka, 

gyógykozmetikumok, bébiételek, 
és -ápolási cikkek, az egészséges 

táplálkozás alapanyagai állnak 
leendő tisztelt vásárlóim 

rendelkezésére.
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Adalékok a városi nyomdák történetéhez
BENYÁK JÁNOS NYOMDÁJA

A nyomda alapítását 1905-ben lutároz- 
r,:A eV Ekkor megvette (Jünsbcrgertől a láb

hajtásos amerikai sajtót és a betűkészletet. 
Bcnyák János kegyszer- és papírkereskedő, 
valamint könyvkötő volt. Üzletét 1860-ban 

alapítja, ezt bizonyítja az 1940-ben - a cég 
fennállásának 80. évfordulójára - nyom
dájában kiadott többszínnyomású, díszes 
mintaajánlata, amelyet egyúttal az SÍM) 
éves könyvnyomtatás emlékének is szén- j 
tel.

Az iparilag, gazdaságilag fejlődő 
Nagyatád és környéke jó megélhetést biz
tosított Kenyáknak. Üzletében a pa
pírárukon kívül megtalálhatóak voltak az 
imakönyvek, rózsafűzérek, szentképek, 
de kis mennyiségben szépirodalmi köny- I 
vek is.

Az imakönyveket nem saját maguk I 

nyomtatták, hanem az országos piaccal I 

rendelkező nagy nyomdáktól fűzött ál
lapotban kapták. Ezeket aztán a piaci 
igényeknek megfelelően bekötötték. Volt 
egyszerű vászonkötésű, s gyöngyházzal és 
elefántcsonttal díszített imakönyvük. 
Bcnyák, hogy portékáját eladhassa, rend
szeresen „vásározott”, 6-8 külön erre a cél- | 
ra készült ládába rakták portékáikat, meg
jelentek a környező falvakban a búcsúkon 
és vásárokon. Ezt a tevékenységét 1929. 
szeptemberéig folytatja, a scgcsdi kis
asszony i búcsú volt az utolsó, ahol ponyvára 
rakták áruikat.

Benyák 1905-ben nyomdászvégzett
séggel még nem rendelkezett, így' Kani
zsáról hív egy szakképzett nyomdászt, aki 
az üzemét a nyomdászvizsgájának a letel
téig vezeti.

A nyomda először a Zrínyi utcában 
működött, majd a Széchenyi térre költözött.

Foto: Durgó Tibor

Simongát ma Nagyatád egyik városrésze. A 
század elején még önálló település volt a 
várostól keletre, a Malom-árok - régi nevén 
Cementes-sió partján. A XIX. században a 
Mándy család birtoka volt, de ők építtették a 
szecessziós kastélyt 1936-38 között. A kastély 
körül a kor divatjának megfelelően reneszánsz

170 éve született egyik legnagyobb 
regényírónk Komáromban, ahol apja 
ügyvéd volt. A pápai kollégiumban 
Petőfivel dolgozott együtt, Kecskeméten 
pedig joghallgató lett. 1848 márciusában a 
pesti ifjúság egyik vezére volt. Világos 
után hónapokig bújdosott, majd felesége 
közbenjárására kegyelmet kapott. Az 
’50-es években csak a szépirodalomnak élt. 
írói pályája kezdetén érezhető a francia ro

mantika hatása. Azonban később ettől el
szakadva kialakította egyéni stílusát. 1861- 
ben képviselő lett, az ellenzéki politika tá
mogatója. A ’80-as évektől már nem vett 
részt a politikai életben. A világromanti- 
cizmus utolsó nagy költője, egyéniségét a 
képzelet gazdagsága, a hangulatok széles 
skálája, humor, melankólia, drámaiság, 
tragikus páthosz, szelíd mesélőkedv 
jellemzik Kedvvel használja fel a nyelvjárá

Később vette meg a mellette lévő sarok
telket, ahol egy földszintes épület állt. A 
térre néző részét az üzlet foglalta el, a 
Kossuth Lajos utca felől pedig a nyomda 
lett elhelyezve. Kezdetben a nyomda dol
gozóinak száma 2-3 fő volt. Egy szedőgép
mester, ipari tanuló, valamint a megrendelt 
munkáktól függően egy vagy két 
könyvkötő.

Gcpmatuzsálcm ma a nagyatádi nyomdában
Foto: Durgó Tibor

Bcnyák nyomdájának megrendelői körét 
kezdetben a környék nagybirtokosai, 
kereskedői képezik. Gazdasági nyom
tatványokat, kimutatásokat készítenek. 
Ezen kívül a lakosság igényeinek 
megfelelően plakátokat, röplapokat, név
jegykártyákat és más kisebb nyomtat
ványokat állítanak elő. 'Továbbra is meg
maradt, sőt, az 1910-es évtől továbbfej
lesztették a könyvkötőrészlegüket, így az

Fák, virágok, kertek... 
séta a zöld Nagyatádon 

A Mándy-kastély parkja Simongáton
kertet alakítottak ki, még pedig ma is kor
szerűnek mondható módszerrel. Az ültetést 
nagyméretű földlabdás fákkal végezték, ame
lyeket ökrösszekérrel szállítottak a helyszínre. 
A park a háború előtt a még élő szemtanúk 
elbeszélése szerint nagyon szép volt.

Sajnos a harcok sok kárt okoztak benne: a 
fák csúcsát a lövedékek letérdelték. A fákat 
mégsem vágták ki, ezért a parkban csupa 3-4 
m magasságban elágazó fenyő található, 
jelezvén a háború óta eltelt időt. A régi park
ból megtalálható még néhány hatalmas nyu
gati tuja, öreg magnóliabokor, hatalmas vér
bükk, mocsártölgy, platánfa.

A háború után a kastélyba a Dél-somogyi 
Erdőgazdaság és az ÉRTI költözött. A fák 
közé betelepítették az erdészeti gépműhelyt, 
és két szolgálati lakást építettek.

A parkba, amely ekkorra már elvesztette re
neszánsz formáját, különféle egzótákat ültet
tek gyűjtemény jelleggel. Ekkor került ide a 
keleti, a szerb luc, többféle hamisciprus- és tu- 
javáltozat, borókák, ezüstfenyők, mammut- 
fenyők, jegenyefenyők.

UTCÁINK NÉVADÓI
a

sok és csoportnyelvek anyagát is. Szókincse 
prózaíróink között egyedülállóan gazdag, 
kb. 20.000 szóra tehető. I >egkiemelkedőbb 
alkotásai a kiegyezést követő 7-8 év alatt 
keletkeztek Legszebb regénye „A kőszívű 
ember fiai”, a forradalom hőskölteménye.

Derűs öregség után 1894-ben fényes kül
sőségek között ünnepelte az ország 50 éves 
írói jubileumát Életműve meghaladta a 100 

kötetet is. Regényeit az utókor is nagy si
kerrel vitte színre, többet meg is filmesítet- 
tek belőlük, Petőfi mellett világszerte a 
legolvasottabb írónk.

Nevét Nagyatádon utca örökítette meg. 

imakönyvek kötése az 1930-as évekig ko
moly bevételi forrást jelentett. A kötészet 
fejlesztése jelentős létszámfejlesztést nem 
igényelt, mivel a korabeli vidéki nyom
dászok szakmailag még nem szakosodtak. 
A gépmesternek értenie kellett a szedéstől 
kezdve a könyvkötésig minden munka
folyamathoz, s ha nem volt munka - pl. a 
gépeken -, akkor a gépmester a kötészet
ben irányította a betanított munkásokat.

Bcnyák különböző üzleti fogásokkal 
igyekszik vevői körét bővíteni, szívesen tá
mogatja a gondolatot, hogy Nagyatád 
kultúrális kisugárzó hatását időszaki sajtó 
beindításával növeljék. Az ő nyomdájából 
kerül ki a Nagyatádi I Iírlapcímű társadal
mi, gazdasági és szépirodalmi hetilap 1906. 
november 1. és 1911. június 29. közötti 
időben.

1910-ben új hetilap beindítására tesznek 
kísérletet a Nagyatádi Járás címmel. 
Egyetlen száma ismert csak. A Nagyatádi 
Hírlap utódjának lehet tekinteni az 1911. 
január 1-étöl 1914. augusztus 9-éig meg
jelenő Nagyatád című hetilapot. 
Társadalmi, közgazdasági, irodalmi és hir
detési rovatokkal rendelkezett.

A nyomda profilja, vásárlóinak köre, s 
ennek megfelelően létszáma, felszereltsége 
az 1930-as évekig az ismertetettek szerint 
alakult A nagyatádi cémagyárnak 1930-ban 
leégett az ipari nyomdája, helyébe az üzem 
újat nem szerel fel, hanem Benyákéktól 
rendeli meg a szükséges nyomtatványokat. 
Ez biztos piacot jelent és meghatározza a 
nyomda további sorsát.

(Folytatjuk)

Turbók Károly

A hetvenes években az Erdőgazdaság és az 
ER I I Kaposvárra költözött (a gépműhely 
maradt). A kastélyban a város szükséglakásokat 
alakított ki. A kastély déli timpanonja előtt sár
garépát, krumplit és tököt termeltek, az ősi fák 
alatt disznó- és tyúkólakat építettek. A védett 
fák között a ruhaszárító köteleken ágynemű 
száradt. A park azonban elég nagy volt, 
vadregényes, és ha szabad egy ilyen 
munkában személyes hangot használi - én, aki 
czidőtájt kerültem a városba, három gye
rekemmel nagyon sok kellemes kirándulást 
tettem ide. Kihasználva a külterjes parkgon
dozás előnyeit (fűre lépni szabad), bújócs- 
káztunk, fára másztunk és virágot szedtünk.

1985-ben a kastélyt kiürítették, átadták is
mét az Erdőgazdaság kezelésébe. Az 
Erdőgazdaságtól egy kft. vásárolta meg. Most 
az épület üresen áll, állapota gyorsan romlik. 
A parkban nem történik semmi!

(Folytatjuk)

Horváth Valéria

A városrendezési tervnek megfelelően a 
’70-es évek második felében az Árpád ut
ca megnyitásával, valamint a Kiszely és 
Petőfi utcai kertek kisajátításával létesült 
az Észak-Déli irányú Jókai utca. Első 

lakói 1980-ban költöztek a modern kö
rülményeket teremtő emeletes épüle
tekbe. Jelenleg a 392 lakásban kb. 1300 a 
lakótelep lélekszáma. Kikapcsolódásra, 
sétára, kirándulásra pedig lehetőséget nyújt 
a közeli szoborpark, a csónakázó-tó és 
parkerdő.

Győré Béláné Sípos Ilona

DIÁKOLIMPIA
A Babay J. Általános Iskola a játékos 

sportvetélkedő megyei döntőjét megnyerte, 
majd a területi döntő következett. Nagyon 
szoros küzdelem után ott is a dobogó legma
gasabb fokára állhatták. Egyúttal megnyílt szá
mú kra a lehetőség az országos döntőben való szc- 
rcplésre. Nagykőrösön tartották az országos 
döntőt, ahol az ország legjobb nyolc csapata vett 
részt Jól szerepeltek és a csapat tagjai bronzérmet 
akaszthattak a nyakukba.

A felkészítő munkát a Szakály házaspár 
végezte. Tamás Lajos igazgató igyekezett a 
munkához, a versenyzéshez a legjobb 
feltételeket megteremteni, az anyagi bázist biz
tosítani.

r -
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Grandálunk a sikereikhez, és nem utolsó
sorban a gyermekekéhez, akiknek a nevei itt 
következnek: Utasi Dávid, Borsi Boglárka, 
Kovács Balázs, Dcl-Fabró Zsolt, Nagy Brigitta, 
Varjas Dorottya, Varjas Judit, Jakab Károly, 
Deák Dávid, Kövesdi Orsolya, Haris Anna, 
Németh Dániel, Harcz Anita, Huros Tibor, 
Molnár Lívia, Szakály Péter, Ibriksz 'Tamás, 
Sárdinccz Erika.

KOSÁRLABDA
A közelmúltban a városi bajnokság győztes 

csapata a Bulls, vendégségben járt Barcson. Az 
Anda-Rcnault csapata hívta meg őket egy barát
ságos találkozóra. A barcsi együttes a megyei baj
nokság B csoportjának éllovasa. A nagyatádi csa
patnak enyhén szólva nagynak tűnt a barcsi 
sportcsarnok. Hozzászoktak a hazai szukreszabott 
lehetőségekhez. Mégis viszonylag szoros lett a 
végeredmény, hiszen tíz ponttal veszített az atá- 
di csapat.

KISPÁLYÁS LABDARÚGÁS
Az elmúlt héten megkezdődött a Városi 

Kispályás labdarúgó-bajnokság. Tő támogatónk 
idén is az Agrokémiai Egyesülés. Húsz csapat 
nevezett, illetve játszott az elmúlt héten, sőt 
megkésve meg cgv huszonegyedik is. Megszűnt 
néhány ismertebb csapat, mint például a Kolibri, 
jöttek viszont újak, mint a Policc vagy az Atád 
Spcd, valamint a menekülttáborból egy bosnyák 
csapat.

Kétcsoportos rendszerben zajlik a bajnokság 
10-10 csapattal. A csapatok korösszetétele na
gyon változatos, hiszen a középiskolás sihede- 
rcktől kezdve a meglett férfiakig találkozhatunk 
játékosokkal. Ugyanilyen változatos a foglalkozás 
szerinti tagozódás. Viszont egyben meg
egyeznek, mindegyikük nagyon szeret játszani.

Oláh Béla „bácsi” már többször bejelen
tene, hogy visszavonul. Szerencsére nem ezt 
tette. Múlt heti mérkőzésükön két parádés 
gólt vágón. No és hány éves is? Az idén tölti be 
az ötvenegyet.

Fiatalok, ilyen sportpályafutást kívánok nek
tek is! És tudjátok, ehhez mi a legfontosabb az 
egészségen kívül? Az, hogy legyen hozzá 
szívetek.

A fordulókat a VSE-pályán játszuk. Öt órakor 
a B csoport, hat órakor az A csoport játszik. Azért 
hoztuk mindkét csoportot vissza a VSE-pályára, 
mert itt a legjobb a mérkőzések hangulata.

Szeretettel várjuk a szurkolókat. Kérjük, 
hogy kerékpárját senki se támassza a sok pénzért 
szépen helyreállított reklámtáblákhoz.

Az elmúlt hét eredményei: 
Tűzoltók - DRV 4-0
Bakegér - Fekete Kutyák 5-4
Policc - Unikum 2-2
‘95 SC - Konzervgyár 3-10
'Tábor - Ökörszem 3-2
Chardonay - Agro H. 1-5
Herkules - Flamingó 2-7
Fortuna - Henessy 0-9
Fifa-2. sz. Ált Isk. 1-7
Néhány héttel ezelőtt a barcsi sportcsarnok

ban kispályás labdarúgótornát tartottak tizenöt 
csapat részvételével. Köztük volt a nagyatádi 
Agrokémia csapata is. A döntőbe jutásért 2-2- 
cs eredményt értek cl, a hetcsrúgásokban viszont 
alulmaradtak. A harmadik helyért folytatott 
küzdelemben 7-0 arányban nyertek, így kerül
tek fel a dobogóra. A csapat tagjai: Kosaras J., 
Kovács Gy., Kovács J., Kónya A, Vénosz J., Stoff 
I., Farkas B., Bálint B., KreiszGy., Palaics P.

DUATLON
A nagyatádi fiatalok közül többen vettek részt 

az elmúlt napokban duatlonvcrscnycn. Azőrtilosi 
versenyen korcsoportjukban az első helyen 
végeztek: Balazsin András, Horváth Péter, 
Balazsin Tamás és Pécsi 'Tünde.

A siófoki „Aranypart” versenyen szép számú 
mezőny jött össze, hiszen több mint háromszázan 
indultak a különböző korcsoportokban. Nagyon 
nehezen lehetett csak dobogóra kerülni, de ez 
Balazsin Andrásnak sikerült, aki második helyen 
végzett.

TEKE
Folyamatosan zajlik a városi tekebajnokság 10 

csapat részvételével. Néhány nap múlva véget 
cr, akkor tájékoztatjuk olvasóinkat az ered

mények alakulásáról.
Városunk teke

válogatottja az elmúlt 
napokban vendégül lát
ta a kaposvári Közút 
NB I-es tekecsapatát. A 
találkozó célja a baráti 
kapcsolatok ápolása 
volt, mellesleg egy 
versenyen mérték össze 
játékerejüket. A jó 
hangulatú mérkőzésen 
a hazai együttes meg
lepetésre nem sokkal 
maradt cl a kaposvári 
együttestől. A találkozó 
végén a vendégcsapat 

tagjai ajándékot adtak át a hazai csapat tagjainak, 
megköszönve a meghívást.

MÁRCIUS 15-EI VERSENYEK
'Tavaly ilyenkor az ünnepi kispályás tornán 15 

csapat vett részt gyönyörű időben. Most az éjsza
kai hó, havascső után négy csapat jelent meg a 
uimán, ennek ellenére heves játék folyt a pályán. 
Az első helyezést a Henessy csapata nyerte meg 
magabiztos szerepléssel.

DUATLON
Hagyományosnak mondható már ez az ün

nepi verseny, amelyet a triatlonszakosztály szer
vez évente. A futás a parkban zajlott, majd a 
verseny kellemesebb része, az úszás következett 
Helyenként színvonalas küzdelem alakult ki a 
dobogós helyezésekért.

Eredmények:
Újoncok: 1. Neu Gábor Kaposvár, 2. Szakály 

Péter Nagyatád, 3. Balazsin András Nagyatád.
Gyermekek: 1. Esküdt Roland Balatcl SC,

2. Orbán Zsolt Nagyatád, 3. Békési Kornél 
Nagyatád.

Serdülők: 1. Balazsin Tamás Nagyatád, 2. 
lakács Gábor Zala tri., 3. Várday Róbert 

Nagyatád.
Ifjúsági: 1. Skáfár Csaba Zala tri., 2. Janota 

Zoltán Nagyatád, 3. Kurják Péter Nagyatád.
Junior: 1. Skáfár Péter Zala tri., 2. Török 

Csaba Nagyatád, 3. Boros Krisztián Nagyatád.
Felnőtt: 3. Jámbor Szabolcs Nagyatád, 

5. dr. Hcrr Gyula Nagyatád.
CSELGÁNCS
Muraszombaton rendeztek nemzetközi 

meghívásos cselgáncsvcrscnyt, ahol szlovén, 
horvát és magyar csapatok versenyeztek. Nagyon 
kemények voltak a külföldi ellenfelek, ennek 
ellenére az atádiaknak sem kell búslakodni, 
hiszen több első helyet is szereztek.

Eredmények:
27 kg: Trcicr Péter I.
30 kg: Kígyósi 'lámás III.
34 kg: Huros'Tibor II. 
38 kg: Bú vári Ottó I.
42 kg: Szabó Roland III.
Az elmúlt hét végén a csclgáncsszakosztály 

a 2. sz. Ált Iskolában nagyszabású versenyt ren
dezett, amelynek eredményeit a következő 
lapszámunkban adjuk közre.

TENISZ
'Tanfolyam indul kezdőknek és haladóknak. 

Jelentkezés és felvilágosítás Szakály Gyula test
nevelőnél a Babay J. Általános Iskolában.

ÚSZÁS
A megyei diákolimpia kaposvári döntőjében 

Illés Mónika az 50 m-es hátúszásban a második 
helyen végzett. Az ötven méteres gyorsúszás 
döntőjében is csak hajszállal maradt le a 
dobogóról. Ez nagyon szép eredmény az erős 
mezőnyben. A 100 m-es gyorsúszás döntőjében 
Horváth 'Tamás, Futó Ferenc és Szász Mihály 
is nagyon jól szerepelt

SPORTMŰSOR
Április 23-án 16.00 órakor Nagyatád - Gcrjen 

NB Ill-as labdarúgó-mérkőzés.
Május 1-jén 9.00 órakor kispályás lab

darúgótorna. Helyszín: 2. sz. Általános Iskola. 
Nevezés: 8.30 órától 8.45 óráig.

Május 1 -jén 11.00 órakor Gyümölcs Kupa 
úszóverseny a Városi Strandon.

Május 14-én 16.30 órakor Nagyatád - Bóly 
NB Ill-as labdarúgó-mérkőzés.

Czimmerman Béla
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Tájékoztató
A képviselő-testület márciusi nyilvános 

ülésén 27 napirendi pontot tárgyalt.
Elsőként jelentést hallgatott meg az önkor

mányzat lejárt határidejű határozatainak vég
rehajtásáról, amelyet elfogadott. A testület két 
ülése közti időben végzett tevékenységről 
szóló beszámoló kapcsán tájékoztatást kaptak 
a képviselők a polgármester álul folytatott tár
gyalásokról. A polgármester megállapodott a 
Faktor Kft. (régi gázcseretelep melletti) önkor
mányzati tulajdonú bérleményének el
hagyásában. Ez a megállapodás előfeltétele volt 
az Industrie Elektrik marcali székhelyű cég 
Nagyatádra településének. A cég ide- 
településének részleteiről e cikk más részében 
részletes tájékoztatást adunk.

Tárgyalást folytatott az ESSO magyarországi 
képviselete munkatársával is egy benzinkút 
telepítésének lehetőségéről. Az ESSO olyan 
szándékot fejezett ki, hogy egy 24 órán át nyit- 
vatartó, mosóval, üzlettel és 24 töltővel működő 
állomást akar a 68-as út északi kivezető sza
kaszán, a Gépipari Vállalkozással szemben 
építeni.

Tárgyalásokat folytatott különböző cégek 
vezetőivel önkormányzati vagyonnal kapcso
latos ügyekben. Március 16-án egyeztetést foly
tatott az OTP megyei igazgatójával a nagyatádi 
OTP-fiók melletti parkolás megoldásának 
lehetőségeiről.

Lakossági és képviselői felvetések kapcsán 
tárgyalt a Baross Gábor u. - Bajcsy-Zs. u. - Aradi 
utca kereszteződésekben a kaposvári Közúti 
Igazgatóság vezetőivel a közlekedési lámpa 
létesítéséről. A Közúti Igazgatóság a lámpa 
létesítését nem támogatja, mert azt szak
mailag nem tartja indokoltnak. A Közúti 
Igazgatóság tervezi és belátható időn belül 
elvégzi a Kossuth utca teljes hosszának a 
közút burkolatjavítását.

A polgármester a felsoroltakon túl tájékoz
tatta a képviselőket arról, hogy milyen ren
dezvényeken vett részt. Ezt követően a jegyző 
tájékoztatta saját és a hivatali tevékenységéről 
a képviselőket.

Leltározásra került az Ötvöskónyi községgel 
történő vagyonmegosztási megállapodás 
részeként az ötvöskónyi intézményekben 
lévő ingóvagyon. A nagyatádi hivatal elvégezte 
és előkészítette az ötvöskónyi hivatal átadás
sal kapcsolatos munkákat. 1995. március 28- 
átó! működik önállóan az Ötvöskónyi 
Polgármesteri Hivatal. így a két önkormányzat 
között kötött megállapodás megszűnt.

Tájékoztatta a képviselőket arról is, hogy 
benyújtásra került a kórház 1996-os évre 
vonatkozó gép-műszer beszerzését szolgáló 
céltámogatási pályázat. Beszámolt arról, hogy 
milyen rendezvényeken vett részt. A 
képviselők a polgármester, valamint a jegyző 
beszámolóit elfogadták.

Az ülés következő napirendi pontjaként az 
interpellációk tárgyalására került sor.

írásban, az ülés előtt benyújtva, Kiskó 
Gyuláné interpellált. Az ülésen dr. Novák 
János, Tilinger István és Kovács Gábor 
képviselők interpelláltak. Kiskó Gyuláné a 
Gyár utcában gyalogosátkelőhely kialakítása 
érdekében interpellált A testület utasította a 
hivaul Városgazdálkodási, Fejlesztési Irodáját, 
hogy szerezze be az árajánlatokat a 
gyalogátkelőhely tervezésére, illetve a

A szennyvíz
csatornázásról

A város szennyvízcsatornázása I. ütemének 
építése során húsz önkormányzati utca 
részbeni vagy teljes hosszúságú burkolat
bontására került sor. Ideiglenes helyreállítá
suk az elmúlt cv végén megtörtént.

Terveinknek megfelelően ebben a hó
napban megkezdtük a végleges helyreállítás 
előkészítését. Felmértük az érintett utcák 
műszaki állapotát, cs ennek függvényében 
kértünk árajánlatot három, aszfalttcch- 
nológiávai foglalkozó kivitelező szervezettől, 
a Somogyaszfalttól, a Strabagtól cs a Stuagtól.

Az utcák szükséges tömörítés utáni 
betonozása április-május hónapban, majd 
aszfaltozása - az aknák és víznyelők 
felemelésével együtt - legkésőbb június hó
napban elkészül.

Itt kell megemlíteni: azok az ingatlantu
lajdonosok, akik az I. ütem építésében nem 
vettek részt, de 1995-ben a csatornára 
szándékoznak csatlakozni, a képviselő-testület 
döntésének megfelelően ingatlanonként 
(lakásonként) 58.130 Ft érdekeltségi hoz
zájárulást kell fizetniük.

Bacsa Gyula

a képviselő-testület 1995. március havi üléséről
megvilágítás kiépítésére, egyben keresse meg 
a Közúti Igazgatóságot annak érdekében, 
hogy a gyalogátkelőhely kialakításában, fi- 
naszírozásában működjön közre.

Dr. Novák János Henészben járdafeltöltés, 
a Liget és Ámor utcákban közvilágítási lám
pahely-bővítés érdekében interpellált.

Több képviselő-testületi ülésen vetődött 
már fel különböző, a rendezési tervet érintő 
képviselői interpelláció és javaslat. A 
képviselők úgy foglaltak állást, hogy vala
mennyi eddig felvetett rendezési tervre 
vonatkozó indítványt az önkormányzat VGF 
Bizottsága vizsgálja meg és tegyen javaslatot 
a rendezési terv felülvizsgálatára és szem
pontjaira. Ezt követően a képvislők elfo
gadták a város 1994. évi költségvetési ren
deletének végrehajtásáról szóló ún. zárszá
madási önkormányzati rendeletet.

Új szabályok az önkormányzati tulajdonú 

lakások értékesítésében

A testületi ülés következő témájaként a 
képviselők a város tulajdonában álló lakások 
és helyiségek elidegenítéséről szóló rendeletet 
tárgyalták az önkormányzat VGE valamint Jogi, 
Igazgatási és Ügyrendi Bizottsága előter
jesztésében. Az új lakástörvény megjelenését 
követően 1994-ben alkotta meg a rendeletet 
az önkormányzat. E mostani módosító rendelet 
sokkal szélesebb körben teszi lehetővé azt, 
hogy a lakások bérlői lakásukat megvásárol
hassák. Jelentősen szűkült az ún. forga
lomképtelen lakások köre.

Az. ülésen élénk, sok én ét és ellenérvet fel
sorakoztató vita folyt az ún. kórházi bérlőki
jelölési jogú lakások értékesíthetősége 
kérdésében. A testület a hosszú és alapos vi
ta után úgy döntött, hogy egyelőre a város in
tézményei bérlőkijelölési jogával terhelt laká
sokat nem idegeníti el, de 1996. június 30-áig 
e kérdéskör vizsgálatára és tárgyalására visszatér. 
A Széchenyi tér 13. szám alatti ingatlan 
helyzetét a városrendezési tervvel összefüg
gésben kell vizsgálni, mivel jelenleg az ingat
lan építési tilalom miatt nem adható el. 
Csökkentette a testület a lakások vételárát is. 
A vételárra vonatkozóan elfogadott új szabá
lyokról külön tájékoztatást adunk. A lap ter
jedelme miatt nem tudjuk közölni az eladható 
vételi vagy elővásárlási jogos, és a forga
lomképtelen lakások listáját. Minden érdek
lődő a listákat és a rendeletet megtekintheti 
a Városgazdálkodási Intézménynél, a 
Polgármesteri Hivatal I. emelet 119. sz. 
szobájában és a II. emelet 214. számú 
szobájában, valamint a Városi Könyvtárban.

Május 1-jótól magasabb lakbért fizetnek az 
önkormányzati bérlakások bérlői.

Az önkormányzati tulajdonú lakások lak
bérére az utolsó központi szabályozás 1990. 
február 1-én volt, ekkor csak kis mértékű 
központi lakbérkorrekcióra került sor. Az 
önkormányzatnak a tényleges költségekhez I 
igazodó lakbérmegállapításra 1994. július 1-jétől 
van felhatalmazása.

Az önkormányzat Jogi, Igazgatási és Ügyren
di Bizottsága, valamint a Városfejlesztési és 
Gazdasági Bizottsága előterjesztése alapján az 
ülésen elhangzott módosító javashtot elfogadva 
állapította meg az önkormányzati lakások új 
lakbérét. A lakbérrendelet rendelkezései 1995.

A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRÓL
A távhőszolgáltatás hatékonyságának javítása, a kényszerű díjemelés évről évre rendszeres 

napirendje a bizottságok és a testület üléseinek. Nem volt kivétel ez alól az elmúlt hónap sem.
A Városgazdálkodási Bizottság két ülésén is tárgyalta a távhőszolgáltatás helyzetét és úgy’ 

döntött, hogy költségkímélés céljából helyi épületgépész szakértőkkel vizsgáltatja meg a je
lenleg csak hőátadásra hasznosított termálvíz használati melegvízként történő felhasználását. 
Ezt követően kerülhet sor a beruházás megvalósítására, amelynek eredményeképpen a több 
szűrőn áthaladó termálvíz közvetlenül a használati melcgvízrcndszerbe kerül bevezetésre, ezzel 
jelentősen csökkentve a közüzemi vízdíjat

A bizottság most nem tartja célszerűnek, hogy külső szakértők bevonásával a távhőszolgáltatás 
átfogó, komplex felülvizsgálata megtörténjen, inkább a vizsgálat elvégzésére tervezett 
pénzösszeg a beruházás megvalósítására legyen felhasználva.

Az 1995. április 1-től érvényes, elfogadott távhőszolgáltatói díjak:
ALAPDÍJ:

- fűtéscélú felhasználáskor
- melegvíz-felhasználáskor
- együttes felhasználáskor

FŰTÉSI IIŐDÍJ:
- lakossági fogyasztó részére
- egyéb fogyasztó részére

MELEGVÍZ-HŐDÍJ
- lakossági fogyasztó részére
- egyéb fogyasztó részére

A díjtételek áfát nem tartalmaznak. 

május 1-jén lépnek hatályba. A megállapított 
lakbérek felújítási hányad nélkül a szorosan 
vett üzemeltetési és karbantartási költségekre 
nyújtanak fedezetet. A lakbéremelés mértékét 
és jogosságát a tervezet előkészítésébe bevont 
Lakásbérlők Egyesülete sem vitatta, jo
gosságával egyetértett. A megállapított lak
bérek a következők:

20 év feletti lakás bére 
Ft/m2/hó

20 évnél fiatalabb lakás bére
Ft/m2/hó

összkomfortos 56 60
komfort I. 35 41
komfort II. 34 40
félkomfortos 17 20
komfort nélküli 12 14

A lakbérrendelet szabályozza a lakbér alap
jául szolgáló lakásterület számításának sza
bályait. Azok a lakásbérlők, akik jövedelmi és 
vagyoni helyzetük miatt nem képesek a lak
bér megfizetésére, az önkormányzat szociális 
helyi rendelete alapján lakásfenntartási tá
mogatást kérhetnek. A rendelet szövegét 
megtekinthetik a könyvtárban, a Város
gazdálkodási Intézményben és a Polgármesteri 
hivatal I. emelet 119. sz. szobájában és a II. 
emelet 214. sz. szobájában.

A távhőszolgáltatás új díjai

Az önkormányzat ár- és díjmegállapító dön
téseinek sorában újraszabályozta április 1 -jétől 
kezdődő hatállyal a távhőszolgáltatás díjait. A 
távhőszolgáltatásról részletesen e lapszá
munkban olvashatnak.

Ezt követően a polgármester módosító 
javaslatait elfogadva 1995. évi munkatervük 
kérdésében született döntés, majd beszá
molót hallgattak megaz 1994. évi intézményi 
pénzügyi, gazdasági ellenőrzés tapasztalatairól, 
és jóváhagyták az intézmények 1995. évi 
pénzügyi ellenőrzési tervét.

Vagyonhasznosítási, 
vagyongazdálkodási döntések

Az önkormányzat vagyonhasznosítási ren
delete alapján évenként a költségvetési zárszá
madás benyújtásával egyidejűén városi szinten 
tájékoztatást kell adni az önkormányzati vagyon 
hasznosításáról. Az 1994. évi tevékenységről 
szóló beszámolót elfogadva a testület ez évre 
számos feladatot határozott meg a tisztázatlan 
jogi helyzetű vagyontárgyak helyzetének ren
dezésére, a romos és gazdaságosan fel nem 
újítható épületek árverés útján történő lebon
tására és a nem önkormányzati törzsvagyon 
körébe tartozó vagyontárgyak privatizációjának 
- somogyudvarhelyi betonüzem, Város- 
gadálkodási Intézmény területén lévőüzem- 
anyagkút, vágóhíd - előkészítésére.

Utasította a testület a Városgazdálkodási 
Intézmény vezetőjét, hogy az intézményi 
kintlévőségekről és azok behajtására tett in
tézkedésekről adjon átfogó tájékoztatást. A 
képviselő-testület ezt követően Ötvöskónyi 
községgel kötendő ingadanvagvon-megosztási 
megállapodást tárgyalta. Jóváhagyta a beter
jesztett ingatlanvagyon-megosztási megál
lapodást. A megállapodás alapján az 
Ötvöskónyi községben lévő kórházi részleg 
kivételével minden Ötvöskónyiban fekvő, 
korábban Nagyatád város tualjdonában lévő in
gatlan Ötvöskónyi község tulajdonává válik.

122.96 Ft/lcgköbméter/év
52.70 Ft/légköbmétcr/év

175.66 Ft/légköbmétcr/év

93.56 Ft/légköbmétcr/fűtési idény
127.21 Ft/légköbméter/fűtési idény

47.45 Ft/víz m5
94.90/víz m1

B. Gy

A képviselő-testület ezt követően nem 
lakáscélú helyiségek 1995. évre vonatkozó bér
leti díjait állapította meg.

Pályázatot írt ki a Városi Strandon lévő büfé 
és kölcsönző3 éves bérleti joga feltételeire és 
szintén pályázatot írt ki a piactéren lévő 
Kalmár bolt bérleti joga elnyerésének 
feltételeire.

Döntött földrészlet értékesítésében a Zrínyi 
közben, lemondott elővásárlási jogáról a Zrínyi 
u. 43. szám alatti ingatlanra vonatkozóan.

Munkahelyteremtés a városban

A vagyonhasznosítási és vagyongaz
dálkodással kapcsolatos ügyek körében rend
kívül jelentős döntést hozott a képviselő
testület akkor, amikor jóváhagyta a volt Faktor 
Kft. (a régi gázcseretelep mellett) által koráb
ban használt és kiürített helyiségcsoportra az 
Industrie Elektrik marcali székhelyű és német 
tulajdonban lévő céggel kötött bérleti szer
ződést. A cég azóta 25 fő nagyatádi, önkor
mányzati munkanélküli járadékban részesülő 
munkanélküli dolgozót vett fel és alkalmaz. A 
jelenleg bérelt helviségcsoprtban az év végéig 
felfutóan állandó jelleggel 100 fő foglalkoz
tatását tervezi. A cég Nagyatádon jelentős 
foglalkoztatást bővítő beruházást, üzemépítést 
kíván megvalósítani. Ehhez az önkor
mányzattól terület, ingatlan biztosítását kérte. 
Ha a rendkívül sokrétű, sok egyeztetést 
igénylő ingatlanügyben létrejön a megál
lapodás, akkor a városban jelentős foglalkoz
tatás-bővítés lesz, csökkenne a munkanél
küliség. A képviselő-testület egy, a céggel kö
tendő adásvételi előszerződés feltételeit és 
lényeges tartalmi elemeit határozta meg. A 
feltételek meghatározására az önkormányza
ti érdekek biztosítása miatt van szükség. A 
cégnek több, mint 1 ha területre van szüksége. 
Az önkormányzat az ingatlan átadásával biz
tosítani kívánja, hogy' a beruházás, az üzem
csarnok-építés megvalósuljon és a kivitelezés 
az építés során a nagyatádi vállalkozók részesül
jenek előnyben és a cég nagyatádi dolgozókat 
foglalkoztasson. A tárgyalások továbbfoly
tatására felhatalmazta a képviselő-testület a pol
gármestert, akinek a munkáját a Jogi, Igazgatási 
és Ügyrendi, valamint a Városfejlesztési és 
Gazdasági Bizottság elnöke és az alpol
gármester segíti. A tárgyalások eredményéről 
a testület e kérdésben hozott valamennyi 1 
döntéséről természetesen tájékoztatjuk 
Önöket.

A város pénzügyeiről, finanszírozásáról

.Az országos sajtóból is értesülhettek arról, , 
hogy’ módosultak az önkormányzatoknak 
nyújtható hitel biztosításának jogszabályi 
feltételei. Az állam által folyósított állami hoz
zájárulás hitel fedezeteként nem szerepelhet. 
Az új kormányrendelkezés miatt a korábban ; 
a polgármestert hitelfelvételre feljogosító dön- |

Tájékoztató az önkormányzati bérlakások vételáráról
A jelenleg hatályos önkormányzati ren

delet szerint a lakások vételára a forgalmi 
értek 50 %-a.

KEDVEZMÉNYEK

1. Aki a szerződés aláírásával egyidejűleg 
a vételárat teljes összegben megfizeti, a 
vételárból 40 % kedvezményt kap. (A ko
rábbi rendelet szerint a forgalmi érték 
40 %-áért vásárolhatta meg.)

2. Aki a vételár 50 %-át egy összegben 
fizeti meg és a fennmaradó vétclárrészre 
részletfizetést kér, amelynek időtartama 5 
évnél nem hosszabb, a vételárból 20 % ked
vezményt kap. (A korábbi rendelet szerint 
a forgalmi érték 60 %-áért vásárolhatta 
meg.)

3. Aki a vételár 10 %-át fizeti be és a fenn
maradó vételárat legfeljebb 25 év alatt rész
letekben fizeti meg, a vételárért (a forgalmi 
érték 50 %-a) vásárolhatja meg a lakást. (A 
korábbi rendelkezés szerint ebben az eset
ben a vételár a forgalmi érték 75 %-a volt.) 

tések érvényüket vesztették, s azokat a testület 
visszavonta. A folyamatos gazdálkodás biz
tosítása érdekében hozzájárultak a képviselők, 
hogy folyamatosan a nettó munkabérekre 
munkabérhitelt vehessen fel a polgármester, 
valamint hozzájárultak egy 20 millió Ft értékű 
1 éven belüli lejáratú folyószámla-hitelszer
ződés megkötéséhez is.Mivel a bank - azért, 
mert hitel fedezete állami támogatás nem lehet 
- a hitel fedezetéül ingatlan megjelölését 
kérte, felszabadította és forgalomképessé tett 
a képviselő-testület néhány ingatlant. Ezen in
gatlanokra nézva a hitel fedezetéül jelzálog be
jegyzésére kerül sor a hitelt folyósító bank 
javára.

Módosították a képviselők az Önkor
mányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló rendeletet. A Közoktatási 
Bizottságra önkormányzati képviselő-testületi 
feladatot, hatáskört ruháztak át.

Tárgyalták a Nagyatádi Önkormányzati 
Híradó további megjelenésére és szerkesz
tésére vonatkozó javaslatot Egyetértettek ab
ban, hogy a híradó továbbra is havonta jelen
jen meg és jusson el ingyenesen minden 
nagyatádi lakás postaládájába. Meghatározták 
az újság terjedelmét és tartalmi követel
ményeit, valamint szerkesztésének módját. ■ 3. 
újság működését a testület októberben ismét 
áttekinti és meghatározza a további feladatokat

A nyilvános ülés végén a képviselők két 
önkormányzati intézményvezető nyugdí
jazásában döntöttek.

Fürst Istvánné, a 4. számú Általános Iskola 
igazgatója 37 évet töltött el pedagóguspályán. 
A városban 30 évig tanított, ebből a 4. sz. Ál
talános Iskola igazgatója volt 23 évig. Szakmai 
ismeretei, gyakorlati tapasztalatai alapján a 
gyógypedagógia területén is szaktekintéllyé 
vált. A képviselő-testület az igazgatónő kérését 
elfogadva az igazgatónő közalkalmazotti viszo
nyát vele egyetértésben 1995. december 
28-ával megszüntette.

Szintén nyugdíjba vonul 1995. december 
19-ével az Egészségügyi Intézmények 
Gazdasági-Ellátó Szervezete vezetője, Krivarics 
Ferencné. Az intézményvezető 1958-tól állt a 
város szolgálatában, különböző munkakörök
ben és beosztásokban. Krivarics Ferencné 
kérését eflogadva a képviselő-testület az in
tézményvezető közalkalmazotti jogviszonyát 
megszüntette.

A testület a nyilvános ülést követően zárt 
ülésen különböző személyi és szociális ügyek
ben benyújtott fellebbezést bírált el. Itt válasz
tották meg a képviselők a Városi Bíróság 35 
népi ülnökét. A népi ülnököket állampolgárok, 
helyi képviselők, társadalmi szervezetek 
jelölték, a Városi Bíróság teljes illetékességi 
területéről Csurgóról, Csurgó környéki 
településekről, Nagyatádról és Nagyatád 
környéki településekről. Valamennyi javasolt 
jelölt személyt a képviselők ülnöknek 
megválasztották.

A képviselő-testület következő ülését április 
25-én fogja tartani és az elfogadott munkaterv 
és az eddigi testületi döntések alapján 
várhatóan több mint 20 napirendi pontot tár
gyal.

Hoffmanné dr. Németh Ildikó 
jegyző

KAMAT
3 évig a részletfizetés kamatmentes, a ne

gyedik évtől a kamat mértéke a mindenkori 
jegybanki alapkamat (jelenleg 28 %) 
50 %-a.

A lakások értékesítését a Városgaz
dálkodási Intézmény végzi. Minden érintett 
bérlőt a vásárlási ajánlattal megkeresnek. A 
bérlakások értékesítésére vonatkozó ren
deletét az eladható lakások körét tartalmazó 
melléklettel együtt a Városi Könyvtárban és 
a Polgármesteri Hivatal 119-es irodájában 
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MAJÁLIS
Tavasz, vidámság, ragyogó napsütés, színes 

léggömbök, bazár, vattacukor, szórakozás, 
sör, pecsenye, fagyi, gycrmekkonccrt, 
látványos kutyabemutató, úszóverseny. 
Ügyességi játékok, pónilovaglás, sétako
csikázás, FIAT és SKODA márkabemutató, 
helikopteres városnézés, veterán motorok 
kiállítása, a sziporka-színpadon tehetséges 
gyermekek és fiatalok. Délután négy órakor 
már több mint kétezer ember a strandon.

És egy hirtelen jött felhó'szakadás szét
kergeti a sokadalmat. A további szabadtéri 
programoknak vége. Irány a művelődési ház! 
A bőrig ázott, vacogó közönséget Kabos Laci

Fák, virágok, keitek...
séta a zöld Nagyatádon

„Nagyatád, parkod gesztenyefáit 

mássza, gyertyákat gyújtogat 
klorofill-zászló évszakom.
Helyhez kötött, akár a fürdőd 
akár a csöndes Kossuth-szobor 

a legnagyobb magyar terén. ”

Bertók László Nagyatád c. verséből

A Dózsa György utcai 
védett vadgesztenyesor

1908 táján meg jegenyék álltak az akkor 
még Ötvöskónyi országútna k nevezett út 
mellett. A fasor tehát nem lehet idősebb 
84-86 évesnél. Erősen pusztul, sok a 
száradó, balesetveszélyes egyed. A fasor 
eredetileg 200 db fából állt, de különösen 
az utóbbi évtizedben sokat ki kellett 
közülük vágni.

Legutóbb 1990-ben egy szélvihar 
háztetőket rongált meg. A hiányos fasor 
kiegészítéséről fiatal gesztenyefák ül
tetésével gondoskodnak.

A Dohánybeváltó parkja
Az Ötvöskónyi felé vezető út jobb 

oldalán a védett vadgesztenyesor mögött 
hatalmas fák árnyékában van az 1908-ban 
létesült Dohánybeváltó.

Az itt épült szolgálati lakások a századelő 
polgári villáit idézik. Szépek a faoromzatok, 
és a faszerkezetű verandák. Az udvarban 
álló dohányszárító épületek hatalmas 

kabaréja deríti jókedvre. És jön a tombola
sorsolás. Az extra díjat egy fiatal lány nyeri, ami 
kétszemélyes egyhetes görögországi utazás. 
Gazdára talál a műholdvevő szett és a 
kerékpár is, és még további 43 szerencsés visz 
haza nyereményt.

Az est a metál- és rokkonccrttcl köszönt 
ránk, a disco kezdetén a hangulat már a tető
fokán. Sípos E Tamás éjféli közönség
találkozója a „hab a tortán”.

Hát ilyen volt idén a Nagyatádi Majális.
Szőke József

a művelődési ház igazgatója

Durgó Tibor fotoi

A Dohánybeváltó udvarán Foto: Durgó Tibor 

magtárakra emlékeztetnek. Díszeik a 
köríves, félköríves fakeretes ablakok. A 
parkot a szolgálati lakások körül az 
építkezés idején telepítették, a fák kora 
85-86 év. A háború előtt itt is nyírott 
buxussövényekkel szegélyezett utacskák 
adtak a parknak reneszánsz jelleget, 
ezeknek már csak töredékei vannak meg. 
Két óriási vérbükk, platánok, lucfenyők és 
nyírfák árnyékolják be a vadregényes 
parkot. A porta mellett egy csodálatos 
öreg ezüstjuhar áll.

Horváth Valéria

DÍJTALAN

TAVASZI FÁSÍTÁS
Az idei tavaszi fásításra a mostoha időjárás 

miatt április 20-ától kerülhetett sor. Az ehhez 
szükséges lombos fákat a Sasadi Kertészet Or- 
tilosi Kertészetéből, míg az örökzöldeket, il
letve sövényanyagokat Rónai Zoltánnc helyi 
díszfaiskolájából vásároltuk.

A fásítás főcélja az időszerű pótlás, illetve 
utcafasorok cseréje, az új piactéri parkoló 
zöldövezetének kialakítása.

Folytattuk az évek óta megkezdett 
Széchenyi téri természetvédelmi területen

Könyvtári szavalóverseny
Ismét lezajlott az immár hagyományossá 

lett Költészetnapi szavalóverseny, amelyen 
nagyon sokan részt vettek. Ötvenkilenc al
sótagozatos és huszonkilenc felsőtagozatos 
diák volt jelen.

Ajándékkönyveinket az Oktatási és 
Kultúrális Bizottság biztosította.

Eredmények (a helyezettek után zárójelbe 
a felkészítő tanárok nevei kerültek):

1-2. osztályosok közül:
1. Szakály Dénes Babay J. Alt. Isk. 

(Kovácsné Mcrkva Zsuzsanna)
2. Horváth Dániel Babay J. Ált. Isk. (Haris 

Zoltánné)
3. Báli Éva Bárdos L. Ált. Isk. (Fáncsi 

Józsefné), 'Fokai Vivien Bárdos L. Ált. Isk. 
(Fáncsi Józsefné)

3-4. osztályosok közül:
1. Németh Gergely Bárdos L. Ált. Isk. 

(Balláné Fellegi Anikó), Göbölös Zsolt Babay 
J. Ált. Isk. (Kálmán Fcrcncné)

2. Sclmeczi Viktória 2. sz. Ált. Isk. (Simon 
Istvánné), Vágncr Ágnes Babay J. Ált. Isk. 
(Kálmán Fcrcncné) 

található idős, értékes fák pótlását is 
(vadgesztenyék, hársak, platánok). Ezek 
költsége megközelíti a 350 ezer forintot.

Az elültetett lombos fák (230 db), az 
örökzöldek (90 db) és a sövényanyagok (1200 
tő) virágukkal, termésükkel (vadgesztenyék, 
berkenyék, vadalmák), illatos virágukkal 
(hársak) járulnak hozzá városunk 
zöldterületeinek színesebbé, gazdagabbá 
tételéhez.

Béres Attila

3. Gcrlccz Anett Babay J. Ált. Isk. 
(Pécsckné Marsai Mária)

5-6. osztályosok közül:
1. Káplár Kata 2. sz. Ált. Isk. (Pcresztcgi 

Lászlóné)
2. Vargha Márk Bárdos L. Ált. Isk. (Szolid 

Izabella)
3. Böczkös Barbara 2. sz. Ált. Isk. (Bacsa 

Antal), I laris Péter Babay J. Ált. Isk. (I iorváth 
Károlyné)

4. Bcrlász Attila 4. sz. Ált. Isk. (Boda 
Fcrencné)

7-8. osztályosok közül:
1. Kovács Zsuzsanna Bárdos L. Ált. Isk. 

(Fejér Zoltán)
2. Rccsek Krisztina Bárdos L. Ált. Isk. 

(Fejér Zoltán)
3. Széli Zoltán Babay J. Ált. Isk. (Bácsainé 

Kiniarz Judit)
Megköszönjük a diákoknak, a felkészítő 

pedagógusoknak, a közönségnek és a támo
gatóknak szíves részvételüket.

A gyermekkönyvtárosok

Hcinrich Heine

ANYÁMNAK

Anyám, drágám, neked mégis bevallom: 
szívem akármi büszke dölyf repessze, 
Kerülvén boldog, meghitt közeledbe, 
fejem szelíd alázattal lehajtom.

Tandori Dezső fordítása

Anyák napja Foto: Durgó Tibor

A Költészet Napja
A Nagyatádi Városi Könyvtár Bertók 

László József Attila-díjas kökőt látta 
vendégül április 10-én.

Az író-olvasó találkozóra eljöttek mind
azok, akik személyesen ismerik a költőt. 
Bertók László 1959-től 1965-ig
könyvtárosként dolgozott Nagyatádon. Az 
itt töltött évekről szépen emlékezik a 
Nagyatád című versében, amelyet a várossá 
avatásra írt.

A találkozón, amely baráti légkörben 
zajlott, részt vettek még a 2. számú Ál
talános Iskola Könyvbarát Szakkörösei, a 
nagyatádi amatőr költők és a versbarát 
érdeklődők.

Varga Éva

Vámudvar nélkül
Egy ideig még biztosan várni kell 

Nagyatádon a vámudvar megnyitásával, 
ugyanis áprilisi ülésén a város képviselő
testülete nem hozott döntést a két éve 
húzódó szolgáltatás Ács utcai telepiének 

beindítása ügyében. Mivel a testület a vám
udvar tervezett kialakítására benyújott 
kérelmet nem találta elégségesnek, ezért 
elnapolta a határozathozatalt. Hosszú vita 
után sem jutottak az elhangzott 
vélemények alapján az érdekeltek közös 
nevezőre. A döntés érinti a városrendezési 
tervet, az ott lakók, a vállalkozó és az 
önkormányzat érdekeit, ezért a testületi 
ülésen minden érdekelt fél felsorakoztat
ta álláspontját.

A vita során Kulcsár Beáta, a K&M Kft. 
képviselője elmondta, hogy a vámudvar 
működtetésének nincs akadálya, ugyanis 
ehhez minden szükséges hivatalos szak
hatósági engedélyt beszereztek. Vélemé
nyük szerint a kritikus helyzet kialakulásá
nak az is oka volt, hogy az utcában a be
hajtást megakadályozó tiltó tábla miatt 
szakszerű tevékenységüket eleve meg 
sem kezdhették. Mivel a hivatali 
tevékenység munkaidőben, naponta 8-16 
óra között történik, ezért az a környéken 
élőket nem zavarja.

Az ott lakók korábban is, és most is 
tiltakozásukat fejezték ki. Kifogást emeltek 
többek között a nagy zajjal járó 
tevékenység, a levegőszennyezés ellen. 
Megítélésük szerint csökkennének a 
környéken az ingatlanárak, megnöveked
nének a közlekedési problémák és a bal
esetveszély.

Balogh Flórián helyi vámparancsnok az 
ülésen biztosította a jelenlévő képviselőket 
és meghívottakat, hogy csak akkor adja ki 
javaslatát a létesítmény üzemeltetésére, ha 
az a törvényes előírásoknak és szabályok
nak minden tekintetben megfelel. Válaszul 
a lakók tiltakozására eljuttat a testülethez 
33, nagyrészben helyi vállalkozó aláírásá
val ellátott beadványt a tervezett beruházás 
megvalósítása mellett.

(Folytatás az 5. oldalon)
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„Ne veszítsünk el semmit se a múltból"

Durgó Tiborfotoi

Az első vasúti Rinya-híd Nagyatádon 
1890-ben épült, vasbetonból. Több mint 
félévszázad múltán 1945. decemberében 
a németek robbantották föl. (A szem
tanúk arra is emlékeznek, hogy az esze
veszett visszavonulási káoszban Somogy- 
szob felől érkezve egy három kocsiból ál
ló lőszeres szerelvény boruk így a Rinyába.)

Hogy a forgalom elindulhasson, fa
szerkezetű hidat ácsoltak. A ma már min
denki számára kedves, a városképhez, a

J

A

SELMECZY VIKTOR (1864-1937)
„Az 1754-55 évi 

országos nemesi 
összeíráskor Nyitrán 
Sclmcczy Ferenc 
Gábor nemessége 
igazolta tik.”

Százötven éve cl 
városunkban egy 
népes család, levéltári 
adatok szerint a 
Felvidékről származ
va. A tizenkilencedik 
században kezdődött 
az iparosok beván
dorlása Nagyatádra. 
Legkorábban a 
szűrszabók, kék
festők, szűcsök cs 
csizmadiák, akiknek 
külön céhük volt.

Ennek a céhnek a 
céhmesterét Scl
mcczy Istvánnak hív
ták, Atádon született. 
Céhládával rendel
kezett és pccsétnyo- 
móval. A pecséten zászlós kuruc vitéz volt 
látható, vágtató lovon, és egy monogram: S.
I. Az ő fia volt Viktor, ugyancsak neves csiz
madia, az Ipartcstület elismert szakembere; 
a tanoncok nála vizsgáztak.

Feleségével, Ludas Katalinnal tizenkét 
saját (és több rokon) gyermeket neveltek. A 
fiúk - öten - mind csizmadiák lettek, a 
lányok pedig varrónők. Az első világháború 
után, mikor a trianoni határok elvágták az 
iparosok árucrtékcsítési lehetőségeit, felke
rekedett a család, hogy a fővárosban próbáljon 
megélhetést találni. A férfiak cipőgyárakban 
dolgoztak, a lányok pedig a legjobb - Váci ut
cai - szalonokban tanulták az új módit. I lat 
évet töltöttek Budapesten munkával, tanu
lással. Szabadidejükben kirándulgattak a 
Hűvösvölgybe. A szülők gyermekeiket 
következetesen nevelték, apjuknak min
denről be kellett számolni. A nagy család 
összetartója a mama volt, kiváló pedagógiai 
érzékkel megáldott asszony. A kisebb gyer
mekeknek esténként mesét olvasott, 
énekekre tanította őket. Mikor visszatértek 
Atádra, az Árpád utcában nyitottak műhelyt, 
később a lányok varrodát.

Erős volt a családban az összetartás, min
denki az íratlan munkamegosztás szerint 
végezte feladatát. Ludas nagymama remek 
szervező volt; minden ünnep élménynek 
számított akkor is, mikor a gyermekek már 
önálló életet kezdtek.

Kepr. foto: l)urgó Tibor
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HÉREK
ÉVFORDULÓKA VASÚTI RlNYA-HÍD

Bencsik Balázs, 
Nyilas Ferenc, 'Fokai Beáta, 

Horváth Kristóf, Antal Bianka

város életéhez tartozó, szegecselt jóívű 
vasszerkezetű hidat 1961-ben Budapestről 
szállították ide, az egyik dunai roncshíd 
szárazföld felőli maradékaként. 26 m széles 
szabad fesztávot hidal át ma is. Azután, hogy 
a vasútvonalat 1978-ban felszámolták, 
városi összefogással a ’80-as évek közepén 
karbantartották és lemázolták.

Hatalmas edény
ben főtt a húsleves, 
utána mártás finom 
főtt húsokkal, sültek 
körettel, savanyúság
gal cs a kicsinyek 
öröme: a nagymama 
süteményei! Mikor 
elkészült a fánk, csak 
a kenyérdagasztó 
teknőben fért cl. 
Hetenként öt jókora 
házi kenyeret sütöt
tek a Hamburger 
péknél. Disznóölés
kor egy állatot csak 
azért vágtak le, hogy 
elég legyen a toros 
ebedre, vacsorára. 
Étkezés után az uno
kák megköszönték 
az ebedet. Délután 
cgyüttmaradtak a 
hosszú asztal mellett; 
énekeltek, verseltek 
a nagymamával. Jó 

időben fürödni mentek a Rinyára, úszni is a 
nagymama tanította meg őket. Maga is kiváló 
úszó volt, meg életmentő kitüntetést is 
kapott, mert bátran kimentett egy ügyetlen 
fürdőzőt.

Sclmcczy Viktor idős koráig dolgozott. 
Később, amikor gyermekei önállóak lettek, 
- nyugdíjasként - mindig jólöltözötten, 
egyenes tartással bclátogatott lányai var
rodájába, ahol a várakozó hölgyek nagyon ked
veltek udvarias, kellemes modoráért. Mindig 
sok volt a vendég, a lányok divatosan, ízlése
sen, pontosan dolgoztak.

A megbecsült iparos család - gyermekeik 
révén - sok más helybeli iparos családdal háza
sodott össze, rokonságuk ma szinte 
felmérhetetlen. Napjainkban mára hetedik 
generáció él Nagyatádon - közülük még 
cipészmester is akad.

A régi csizmadia-dinasztia az utolsó ötven 
évben nagyon megváltozott. A konfekció és 
az államosítások megszüntették a magánipart. 
A Sclmcczy család lassan pedagógus-dinasz
tia lesz: tíznél többen választották ezt a hi
vatást. Viktor nagypapa munkaszeretetére, 
gondoskodó szigorára, független polgári 
tartására ma is büszkék.

Mcghatottan gondolnak Ludas Katalin 
szellemi örökségére, a meleg, eletet adó, biz
tonságos családi fészekre.

Nagyné Gyártó Ágota

Városi Könyvtár Olvasószolgálata

A vasút megszűnésekor 1978-ban - a 
város kérésére - állították ki azt a 275-ös 
sorozatszámú gőzmozdonyt a Parkerdő 
elé, amely mementóként jelzi a vasút 
egykori jelenlétét.

Peterdi Sándor
nyugalmazott állomásfőnök

TISZTELT 
VÁLLALKOZÓ!

Felhívjuk figyelmét, hogy az 1994. 
évi vállalkozói kommunális 

és iparűzési adóbevallás 
benyújtásának határideje 

1995. MÁJUS 31.
Az 1994. évi 

adókülönbözetet is ezen időpontig 
kell megfizetni.

Polgármesteri Hivatal

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA
TILINGER ISTVÁN, a 6. számú körzet 
önkormányzati képviselője 1995. május 
24-én 17 órakor, az Árpád utcai óvodában 

fogadóórát tart a körzet lakói részére.

A Nagyatádi Családsegítő' Szolgálat 
Ifjúsági Klubja

Szeretettel vár, ha
- unatkozol, nem tudod mit csinálj,
- már megint szerelmes vagy, de valahogy nem jön össze az is

merkedés,
- esetleg már összejött, de nem értitek meg egymást,
- úgy érzed, nem értenek meg társaid,
- problémáidat nem tudod kivel megbeszélni, és nem találsz egyedül 

megoldást,
- információkra, címekre, telefonszámokra, útbaigazításra, 

programokra van szükséged,
- egy helyet keresel, ahol van kivel beszélgetni, ahol jól érzed magad.

Nálunk teljes a diszkréció, irodánk, ahová várunk, 
otthonos, befogadó.

Díjmentes tanácsadásainkon szakemberek segítenek, akiket nem 
körülhatárolt problémával is megkereshetsz!!!

Tinédzserügyelet, pszichológiai, életvezetési tanácsadás

- ha rossz napod van és padlón érzed magad,
- ha az iskolában, munkahelyen tartós problémák, konfliktusok émek,
-ha nem tudod magad megértetni szüléiddel, családtagjaiddal,
- ha kapcsolataidban olyan zűrök vannak, 

amelyeket nem tudsz egyedül megoldani.

Segítségnyúj tás 
életvezetési problémákhoz, 

krízishelyzetekhez, nevelési gondokhoz 
szüló'knek, minden korosztály részére!!!

NYITVATARTÁS
minden második hétfő 16-17 óráig

Nagyatád, Bajcsy-Zs. u. 1/B Tel.: 351-666/588 m.

A Nagyatádi Városi Könyvtár 
az Ünnepi Könyvhét alkalmából író-olvasó 

találkozót rendez május 24-én 18 órakor

Vendégünk lesz

LŐRINCZ L. LÁSZLÓ író.
A találkozóra mindenkit szeretettel várunk.

Köszöntjük Nagyatád ifjú 
polgárait!

430 éve a török kincstári adójegy
zékben 12 ház volt felvéve. (1565) 
75 éve az őstermelők száma 1281 
fő volt. (1920)
65 éve 424 volt a lakóházak szá
ma. (1930)
62 éve az Iparos Társaskör 
könyvtára 900 kötetes volt. (1933)
55 éve történt meg Bodvica, 
Henész, Kivadár kisközségeknek 
Nagyatád nagyközséggel való 
egyesítése. (1940)

NAGYATÁD NÉGYÉVES VÁROSFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 
LAKOSSÁGI VITÁJÁNAK FÓRUMAI

MÁJUS 16-ÁN, kedden 17 órakor az NVSE-pálya klubházában Sport Fórum
MÁJUS 17-ÉN, szerdán 18 órakor a Művelődési Házban Nyugdíjas Fórum
MÁJUS 19-ÉN, pénteken 17 órakor a Művelődési Házban Ifjúsági Fórum
MÁJUS 23-ÁN, kedden 17 órakor a Városházán Közmeghallgatás
MÁJUS 24-ÉN, szerdán 14 órakor a Hotel Solar különtermében 

Idegenforgalmi Fórum
MÁJUS 25-ÉN, csütörtökön 15 órakor a 2. sz. Általános Iskolában Oktatási Fórum
MÁJUS 26-ÁN, pénteken 17 órakor a Városházán Vállalkozói Fórum

A RÉTEGFÓRUMOKRA ÉS A KÖZMEGHALLGATÁSRA
TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A VÁROS ÉRDEKLŐDŐ LAKOSSÁGÁT

Nagyatád Város Önkormányzata

LAKÁSÉRTÉKESÍTÉSEK
A Kincstári Vagyonkezelő Szervezet megbízásából a LIMES Rt. végzi 
Nagyatádon a volt szovjet laktanya területén lévő 18 lakásos épületben 
lévő, jelenlegi állapotukban lakhatatlan lakások érékesítését. Az adásvételi 
szerződés feltételeire és a lakásárakra vonatkozóan az alábbi címen ad
nak felvilágosítást:

LIMES Rt. 1122 Budapest, Városmajor u. 12.
Levélcím: 1253 Budapest, Pf. 27. Tel.: (1) 155-3722, 175-8414

Nagyatád Város Önkormányzata 
BÉRBEVÉTELRE KÍNÁLJA

Nagyatád, Hunyadi utca 8. sz. épület 
földszintjén lévő 

50,92 m’-es keleti bejáratú és 
35,51 m2-es nyugati bejáratú, 

továbbá a Nagyatád, Korányi utca 4. sz. 
épület földszintjén található
61.23 m2-es keleti bejáratú 

valamint a Nagyatád, Kossuth utca 13. sz.
épület földszintjén lévő

20.23 m2-es keleti bejáratú

üzlethelyiségeit.
A pályázatok beérkezési határideje: 

1995. május 16-án 16 óra.

RÉSZLETES FELVILÁGOSÍTÁS: 

személyesen és telefonon 
Nagyatád Város Polgármesteri Hivatalában 

(Nagyatád, Baross u. 9.
Telefon: 82/352-666,352-260,352-300)

Nagyatád Város Önkormányzata 
MEGVÉTELRE KÍNÁLJA 

AZ ALÁBBI INGATLANAIT
Nagyatád, Dózsa György utca 26. sz. alatti 
125 m2 hasznos alapterületű családi házat, 

amelyhez garázs is tartozik.

Nagyatád, Béke utcai 107,3 m2 
hasznos alapterületű vágóhidat.

Nagyatád, Kossuth utca 13. sz. épület 
földszintjén lévő 153,9 m2 

hasznos alapterületű üzletet.

A pályázat beérkezési határideje: 
1995. május 11.16 óráig 

RÉSZLETES FELVILÁGOSÍTÁS: 

személyesen és telefonon 
Nagyatád Város Polgármesteri Hivatalában 

(Nagyatád, Baross u. 9.
Telefon: 82/352-666.352-260,352-300)
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Kedves Naf&atádiak!
Városunk, az itt clők helyzetének ismeretében, 

eddigi tapasztalataink alapján elkészült egy hosz- 
szabb távra szóló városfejlesztési program. Most 
módjuk van Önöknek ezt megismerni, javas
lataikkal kiegészíteni, véleményükkel befolyásol
ni. A tervezetet júniusi ülésén véglegesíti a kép
viselő-testület. Kérem Önöket, hogy ismerjék meg 
elképzeléseinket és gondolataikkal alakítsák tar
talmát! Jöjjenek el a fórumok valamelyikére, vagy 
írják meg elképzeléseiket.

Fontosnak tartom, hogy közösen létrehozott, a 
lakosság által ismert városfejlesztési program alapján 
céltudatosan végezzük munkánkat. Ehhez kérem 
egy ü ttm űködésü két.

Ormai István 
polgármester

BEVEZETŐ
Nagyatád Város Önkormányzata szükségesnek 

tartja a tervszeríí és előrelátó, a városfejlesztés 
távlati szempontjait is figyelembevevő négyéves 
program megfogalmazását. E program nélkü
lözhetetlen a céltudatos, korszerű és versenyképes 
önkormányzati munka folyamatosságának 
megteremtése érdekében.

I. FEJEZET 
GAZDÁLKODÁS ÉS FEJLESZTÉS

Vagyonhasznosítás
• Meg kell találni a város tulajdonában lévő, üre

sen álló épületek hasznosításának módját. Ez 
önkormányzati célú felhasználás, bérbeadás, 
vagy értékesítés egyaránt lehet.

• Városunk érdekeinek megfelelően kell a 
közművesített területeket a befektetőknek 
eladás vagy bérlemény formájában biztosítani, fi
gyelmet fordítva a városfejlesztés szempont
jaira, az önkormányzati célokra.

• Valamennyi bérletbe adott ingatlan esetében a 
város hosszú távú előnyeit mérlegelve kötünk 
megállapodásokat gazdaságossági és település
fejlesztési szempontokat érvényesítve. Külön- 
külön kerülhet eldöntésre az egyes ingat- 
lanvagyon-részek értékesítése. Nem célunk 
valamennyi üzlethelyiség, telek eladása.

• Hasznosítani kívánjuk a város tulajdonában lévő 
részvényeket, kárpótlási jegyeket akkor és úgy, 
amikor ennek a legjobb feltételei és módja 
kialakulhat.

Szükségesnek tartjuk, hogy egységes vagyon
gazdálkodási szemlélet alakuljon ki, és ezzel fog
lalkozó szervezet jöjjön létre a polgármesteri hiva
talban. A vagyonhasznosítás nem vagyonfelélést, 
hanem új értékek, fejlesztési célok megvalósítását 
jelenti. Az ebből származó bevételek döntő részét 
beruházásokra kívánjuk fordítani.

Gazdaságélénkítés, munkahelyteremtés
• Olyan értelmű vagyongazdálkodást kell folytat

nunk, ami rugalmas feltételeket biztosít a vál
lalkozókkal történő tárgyalásokhoz, ami reális bér
leti, vételi díjakat jelent a befektetőknek.

• Városi beruházásoknál, megrendeléseknél a 
nagyatádi vállalkozókat részesítjük előnyben.

• Folyamatos kapcsolatot kívánunk kialakítani a 
gazdasági élet szereplőivel, bevonva őket a város 
fejlesztési irányainak kialakításába, meg
valósításába, a döntések előkészítésébe.

• Rendszeres kapcsolatra törekszünk a gazdasági, 
szakmai szervezetekkel, kamarákkal.

• Tervezzük új termelő és szolgáltató vállalkozá
sok Nagyatádra történő telepítését, befektetési 
kedvezményeket is biztosítva.

• Munkahely teremtésénél adott kedvezmények 
esetén kikötjük a helybéliek foglalkoztatásának 
elsőbbségét.

• A közhasznú foglalkoztatás lehetőségeit ki kell 
használnunk.

• Előkészítő szerepet vállalunk termeltetői rend
szerek létrejöttéhez. (Konzervgyár).

• A Nagyatádi Vállalkozásfejlesztési Iroda 
tevékenységének eredményesebbé tételét kíván
juk elérni. Hatékonyabban szolgálja a városban 
az induló vállalkozásokat, s vegyen részt az 
önkormányzat ilyen munkájának segítésében.

• Előkészítjük a város és környéke gazdasági 
vonatkozású kiajánló katalógusát.

Beruházás-fejlesztés
• Az elnyert állami támogatással folytatjuk és tel

jes körűen elvégezzük a város szennyvízcsator
na-hálózatának építését

• Szilárd útburkolatot létesítünk mindenütt, ahol 
az még nem készült el.

• Egész évben járhatóvá tesszük a kiserdei utat.

• Szükség van új szociális bérlakásokra. Ezek 
építésének, illetve ilyenek vásárlásának 
lehetőségét megteremtjük, megvalósítjuk.

• Családi házak építésére alkalmas telkeket alakí
tunk ki úgy, hogy ezek nagyobb része egy új 
területen legyen.

• A lakosság tájékoztatása érdekéién létrehozzuk 
a városi kábeltévé-hálózatot, a Városi Televíziót.

• Ki kell alakítani az új központi temető 
létesítésének helyét. Ehhez mindenképpen 
szükséges kikérni a lakosság véleményét.

• Új helyet kell biztosítanunk az egészségügyi 
alapellátás rendelőinek, valamennyi szolgál
tatásának.

• Igényfelmérés után a reális alapok megléte ese
tén térítéses rendszeríí idősek házát hozunk létre.

NAGUTÁD VÁROSFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 1995-98
(TERVEZET)

• E program idejére szóló ütemterv szerint 
elkezdődik a közvilágítás teljes körű bővítése és 
korszerűsítése.

• Szükségessé vált a városi strandon egy közép
méretű medence építése, ami ott jelentősen 
bővítené a lehetőségeket. Megvalósítását ter
vezzük.

• A kemping továbbfejlesztése elodázhatatlan. 
Erre a mostani táborhely bővítésével kerülhet sor.

• Jelentősen növeli a város lehetőségeit a gyógy
fürdő külső, 25 m-es medencéjének felújítása és 
befedése, amit megvalósíthatónak tanunk.

• Szükséges a parkolási gondok megoldása az 
OTT mellett, a Jókai u. bejáratánál, a Piactéren 
és a Kossuth utcában. Ehhez az érdekeltek 
együttműködését kérjük.

• Biztosítani kell a városközpontban és a Piactéren 
nyilvános WC-k igény szerinti folyamatos 
üzemeltetését.

• El kell készíteni a Széchenyi tér déli és északi 
része, valamint a Hunyadi utcától északra lévő 
tömbbelsők feltárásának tervét. Lehetőségeink 
szerint induljon cl a gyakorlati megvalósítás.

• Kezdjük el egy városi sportcsarnok építésének 
előkészületeit.

Felújítások - Rekonstrukciók
• A városban lévő teljes út- és járdahálózatra 

felmérést, felújítási tervet és 4 évre szóló ütemter
vet kell készíteni, ami alapján végezhető a fel
adat

• A Széchenyi tér vonatkozásában készüljön cl:

- az épületek homlokzatainak felmérése, 
felújítási terve és annak 4 éves ütemterve,

- a tér díszkivilágításának terve,

- a park rekonstrukciójának terve (növényzet 
utak, bútorok),

- a 19-20-as szám helyén lévő foghíj, a 
megüresedő tűzoltólaktanya és a Banicz-sarok 
beépítési tcrvtanulmínya,

- a térbelső mögötti területek rendezésének ter
ve minden irányba.

Ezekre figyelemmel szakaszosan kerüljön sor a ter
vek megvalósítására.

• El kell készíteni az önkormányzati ingatlanok ál
lagának felmérését felújításának átfogó tervét. 
!'z alapján kezdődjenek el a munkálatok úgy, 
h°gy cgy■egy épület rekonstrukciója teljes körű 
legyen.

• Nagy gondot kell fordítani a zöldterületek, 
közterületek karbantartására, felújítására. Egy-egy 
városrészre készüljenek konkrét tervek azzal a 
céllal, hogy a város zöldterületeinek gazdagsága 
ne csökkenjen, hanem növekedjen, a ren
dezettség teljessé váljon. Érvényesüljön a 
közterületek állapotának megóvása, fejlesztése. 
Külön figyelmet kell fordítani a nyílt vízelvezető 
árkok és az útpadkák karbantartására.

• El kell készíttetni a Piactér és a Szent István park 
építészeti, funkcionális és parkosítási fejlesztési 
tervét. Ezt ütemezve el kell kezdeni a meg
valósítást

• A városi strand működését is figyelembe véve ki 
kell dolgozni a Kápolna utca és a Zrínyi utca, 
valamint a strand közvetlen környezetének fej
lesztési tervét. Ezt évekre bontva megkezdőd
het az építés.

• A forgalom bővülésével, jellegének megvál
tozásával elkerülhetetlen néhány utcában az 
utak szélesítése, illetve helyenként az árkok 
csövezése. Ez utóbbiban együtt kell működni az 
érintettekkel.

• Az önkormányzat vállaljon szerepet a Dózsa 
György utcai kápolna és a katolikus templom kül
ső felújításában.

• A közterület-fenntartás gyakorlati munkája során 
egy-egy utcát, teret, kereszteződést, önálló 
területet komplex módon kell kezelni, s vala
mennyi vonatkozásában egyszerre elvégezni a fe
ladatokat.

• Feladatként jelentkezik a Csónakázó-tó iszap
kotrása, vízcseréje, környezetének rendezése, 
ugyanígy a Parkerdő rekonstrukciója. Erre az 
egész területre egy elgondolást kell kidolgozni, 
kihasználva a táj adottságait Ennek realizálása 
elkezdhető a program ideje alatt

• Biztosítanunk kell a henészi, kivadári és bodvi- 
cai városrészekben a közösségi helyiségek 
használhatóságát.

A városrendezési tervről
• Felül kell vizsgálni a városrendezési tervet hogy 

ne gátja, hanem kerete legyen a város törekvé
seinek.

• Helyi védetté kell nyilvánítani a város egyes jel
legzetes épületeit utca- és térszakaszait növé
nyeit.

Infrastrukturális tennivalók
• A szennyvíz- és csapadékvíz-hálózat teljessé 

tétele.

• A digitális telefonközpont létesítésének 
elősegítése, ezzel új vonalak biztosítása.

• Új gyalogátkelők és forgalomirányító lámpák 
létesítése (Baross - Bajcsy-Zs. - Aradi u.).

Önkormányzati pénzgazdálkodás
• Célunk a közgazdasági szemlélet érvényesítése, 

a takarékos, ésszerű, szakszerű gazdálkodás a 
város pénzével. Ezt akarjuk érvényesíteni az 
önkormányzatnál és az intézményeknél egyaránt

II. FEJEZET 
SZAKMAI CÉLPROGRAMOK

Oktatásügy
• Az alapfokú oktatás, valamint a NAT 

bevezetésének szakmai és tárgyi feltételeit biz
tosítani fogjuk.

• Az óvodai ellátás jelenlegi szintje megfelelő, 
működésének szakmai fejlesztése, ésszerűsítése 
a cél.

9 Az alapfokú oktatásban a szakmai-pedagógiai cél
programokat, a koncepcionális pedagógiai folya
matok indítását és realizálását segítjük.

• Az iskolák jelenlegi tagozatos rendszerét jónak 
tartjuk, működésüket támogatjuk.

• Indokolt egy városi gyógytestnevelési központ 
létrehozása.

•* A nevelési tanácsadó tevékenységének szintjét 
az igényeknek megfelelően kell biztosítani.

• A hitoktatás jelenlegi feltételeinek folyamatos 
megteremtését biztosítani kívánjuk.

• Az általános iskolai beiratkozási körzetek tudatos 
kialakítása és folyamatos figyelemmel kísérése, 
korrigálása a feladat.

• Szükségesnek unjuk az iskolák, a pedagógusok 
közötti érdemi együttműködés fejlesztését.

• Valamennyi okutási intézmény vonatkozásában 
lehetőségeink szerint pénzügyi forrást kívánunk 
biztosítani a szakmai eszközrendszer fejlesztésére.

• A 9-10. osztály bevezetésének lehetőségeit, 
feltételeit és szükségességét a Bárdos és Babay 
iskoláknál végig kell gondolni.

• Szándékunk lakásokat biztosíuni a pedagógus 
szakemberek letelepítéséhez.

Egészségügy
• Az alapellátás feltételrendszerének korszerűsítése.

• A bölcsődei ellátás igény szerinti szintjének biz
tosítása.

• A kórház gép-műszer beszerzéseinek a város 
anyagi helyzetéhez mért támogatása. Az in
tézmény megyei önkormányzathoz kerülésével 
a szakmai és térségi érdekek érvényesítése és 
védelme.

Kultúra, sport
• A város eddig elért kulturális eredményeit, ha

gyományos művelődési programjait meg kell 
őrizni. (Szoborpark, szimpozionok, tehetség
gondozó nyári táborok, uvaszi fesztivál, stb.)

• A Művelődési Ház művelődés-szervező 
tevékenységének fennurtását szükségesnek 
unjuk.

• Értékesnek urjuk, támogatjuk és segítjük az ön
szerveződő művészeti, művelődő csoportok, ci
vil szerveződések tevékenységét

• Az okutási intézményekben szükség van a je
lenleginél jelentősebb önképzőköri munkára és 
ennek bemuutására.

• A Mike-ház városi tulajdonba kerülésével 
megteremtjük a helytörténeti gyűjtemény állandó 
kiállításának helyét.

• Segítjük a nyugdíjasklubok, egyesületek 
működési feltételeinek biztosítását, egy tár
sadalmi alapon létrejövő alapítvány 
tevékenységét.

• Koordináló szerepet vállalunk a városban működő 
sportcsoportok működési feltételeinek biz
tosításában.

• Egységes szerkezetben kezelve és azonos szem
pontokat mérlegelve anyagilag is támogatjuk az 
egyes sportágakat.

• A város érdeke, hogy a meglévő szakosztályok sta
bilizálódjanak, megalapozott, folyamatos szakmai 
munkát végezzenek, szolgálva a fiatalok, diákok 
nevelését, egészséges életét. Ezt kívánjuk tá
mogatásunkkal segíteni.

• A sportágak, szakosztályok számának esetleges 
növekedésével járó terheket nem tudjuk vállal
ni, így erre új, külső források biztosításával lehet 
mód.

• A szabadidős tömegsport-események öntevékeny 
alapon történőszervezését szorgalmazzuk. Ehhez 
lehetőségeinkhez mérten anyagi támogatást biz
tosítunk. Az a célunk, hogy az ilyen jellegű ese
mények minél több nagyatádit megmozgatva 
hagyományos eseménnyé váljanak.

• Olyan finanszírozási rendszert dolgozunk ki és al
kalmazunk, ami az egyes szakosztályok, a ver
seny-, a szabadidő- és a diáksport között helyes 
arányt képes biztosíuni.

• Ki kell dolgozni egy átfogó utánpótlási tervet, 
aminek gyakorlau döntően épüljön a megújuló 
diáksport-tevékenységre.

Az önkormányzat intézményhálózatát a reális igé
nyeknek és a korszerű szakmai követelményeknek 
megfelelően, gazdaságossági szempontokat is érvé
nyesítve alakítjuk át, s ezeket a szempontokat folya
matosan alkalmazzuk.

Turizmus, idegenforgalom
• Szervező, egyeztető, koordináló szerepet vál

lalunk a turizmus fejlesztésében.

• Legfontosabb feladat a sáros és környéke adottsá
gainak teljeskörű feltárása, rendszerezése, az 
érdekeltekkel történő egyeztetése.

• Az idegenforgalmi fejlesztés fő irányai a 
következők:

- gyógytu rizmus

- rekreáció, pihenés, kisvárosi nyugalom

- sportturizmus
- a vadászati vendégkör kiegészítő lehetőségei.

• Az idegenforgalom fejlesztésének lehetőségeit 
jelentősen javítja a városkép gazdagítása, a 
zöldterületek gondozottsága, a Szoborpark - 
Parkerdő - tó környékének rendbetétele, a 
fürdő és a strand bővítése. Ezek, és a program
ban másutt jelzett fejlesztések az ittlakókat és a 
vendégeket egyaránt szolgálják.

• El kívánjuk készíteni azokat a kiadványokat, ame
lyek nélkülözhetetlenek a város bemuutásához 
(térkép, képeslapok, prospektus, városismertető 
könyv, emléktárgyak).

• Szükségesnek látjuk egy tájékozutó, szervező 
szolgálat létrehozását az idegenforgalmi 
vonatkozású feladatok végzésére, reklám- és 
marketing-tevékenységre.

• Folyamatos együttműködés szükséges az önkor
mányzat és az érdekelt cégek között.

• A fentieket figyelembe véve készüljön egy 
gyakorlatias jellegű idegenforgalmi fejlesztési terv 
a városra és a városkörnyékre vonatkozóan.

Kommunális, közüzemi szolgáltatások
• Célunk a tevékenységi körök gazdasági tár

saság. koncesszió vagy más, üzleti alapon történő 
ellátásra való áttérés.

• Hatékonyabb és naprakészebb közterület
kezelést, hulladékgyűjtést és ingatlankezelést, - 
karbantartást kívánunk megvalósíuni.

III. FEJEZET
SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS, 
KOROSZTÁLYI PROGRAMOK

Szociális ellátás
• A szociális ellátási rendszer, a szociálpolitika 

újabb és újabb kihívásokkal találkozik. Egyre * 
több és bonyolultabb ügyet kell kezelnie. Ez csak 
egységes szemlélettel, szorosan együttműködő 
szervezeti egységekkel lehetséges.

• Át kell tekintenünk és újra kel) gondolnunk a szo
ciális segélyezési rendszert, törekedve az. igazsá- , 
gosabb, még megalapozottabb, takarékos és 
hatékonyan segítő pénzfelhasználásra.

• üres szociális bérlakások megteremtését ter
vezzük. Ixtre kell hoznunk egy néhány egység
ből álló, ideiglenes elhelyezésre alkalmas létesít
ményt az arra rászorulók részére. Újragondolt 
szempontrendszer alapján kerüljön sor a szociális 
bérlakások kiutalására. *

• Megteremtjük a szociális ellátórendszer teljes
körének egységes számítógépes feldolgozását és 
kezelését. ,

• A családsegítő szolgálat további működését 
szükségesnek tartjuk, támogatjuk, az igények és 
lehetőségek alapján továbbfejlesztjük.

• A kapcsolatok kiépítését és erősítését szorgal
mazzuk a karitatív szervezetekkel, az együttmű- * 
ködésre törekedve.

Idó'skorúakkal való törődés
• Természetes kötelességünk az idős emberekről [ 

történő gondoskodás. Ez részben a szociális, 
részben az egészségügyi rendszeren keresztül , 
valósul meg.

• Az a célunk, hogy a meglévő idősek klubjai to
vábbra is működjenek, hogy az étkeztetés biz
tosított legyen, az esetleges új igényeket ki 
tudjuk elégíteni.

• Támogatjuk a rászoruló betegek otthoni ápolásá- * 
nak megszervezését. Együttműködünk feltételei 
megteremtésében.

• Reális igény esetén előkészítjük és létrehozzuk , 
a térítéses alapon működő idősek gondozóházát

Fiatalok
• Legfontosabb feladatunk a pályakezdés, a 

munkábaállás esélyeinek javítása, ami munka
helyteremtést segítő tennivalóinkkal van 
összhangban.

• A fiatal, családalapítás időszakában lévő korosztály 
egyik legnagyobb gondja lakáskérdésének 
megoldása. Ehhez a már másutt említett lehető
ségekkel tudunk hozzájárulni. Költségvetésünk
ben minden évben tervezzük a lakásépítéshez, 
-vásárláshoz adható forrást, amit c korosztály 
részére kell biztosítani.

• A tartalmas élet lehetőségéhez tartozik, hogy tá
mogatjuk a fiatalok művészeti csoportjait, klubok, 
egyesületek létrejöttét, működését. Ebben más 
szervezetekkel is együttműködünk.

• Támogatjuk a kiemelkedően tehetséges fiatalok 
továbbtanulását, ehhez anyagi segítséget adunk.

• Biztosítjuk a lehetőséget arra, hogy megismerjék 
a város helyzetét, részt vegyenek a közéletben.

IV. FEJEZET
AZ ÖNKORMÁNYZAT KAPCSOLATRENDSZERE

Lakossági kapcsolatok

• Feladatunknak tekintjük, hogy a közügyekről 
folyamatosan tájékoztassuk a lakosságot, s megis
merjük az itt élők véleményét Szeretnénk a sajtó 
és a személyes ulálkozások vonatkozásában is 
előrelépni.

• Biztosítjuk az Önkormányzati H íradó rendszeres 
megjelenését azzal, hogy az aktuális információk, 
események, döntések és azok okai kerüljenek 
kiemelésre.

• Létrehozzuk a Városi Televíziót, hogy gyors, 
naprakész és közvetlen tájékozutást kapjon a 
lakosság.

• Rendszeresen szervezünk lakossági fórumokat.

• A városi, közéleti eseményeket felhasználjuk ar
ra, hogy véleményt cseréljünk a lakossággal.

Intézményesített kapcsolatok

• Különösen fontosnak tartjuk, hogy az önkor
mányzati intézményekkel és az ott dolgozókkal 
céltudatos, érdemi, együttműködésre és prob
lémamegoldásra törekvő kapcsolatrendszer 
alakuljon ki.

• A kölcsönös érdeklődésen alapuló rendszeres 
tájékozódásra, tájékoztatásra, együttműködésre 
törekszünk a városban lévő vállalatokkal, szer
vezetekkel, hivatalokkal.

A városarculat alakítása

• A megyei napilapban való megjelenés tartalmá
nak, gyakoriságának alakítása befolyásolja a 
városról kialakuló képet. Ezért ezt tudatos 
munkával befolyásolnunk, szerveznünk kell.

A városi kiadványok, publikációk létrehozása, ter
jesztése, a gazdasági és turisztikai katalógus 
megjelentetése, a város külső adottságai mind
mind arculatalakító tényezők, amiket erre fel kívá
nunk használni.

Településünk lakói, vezetői és diákjai megnyil
vánulásaikkal hozzájárulnak a rólunk kialakuló 
képhez.

Együttműködés a civil szervezetekkel

Az érdemi, polgári közélet nélkülözhetetlen 
szereplői a civil szervezetek. Véleményformáló 
és informáló szerepük jelentős. Rajtuk keresztül 
juthatunk közelebb a helyi társadalom valóságos 
igényeihez, véleményéhez. A velük való 
együttműködés segíti a polgári értékrend 
kialakulását, megszilárdulását.

Az egyházak tevékenységét erkölcs- és ember
formáló szerepük miatt is támogatjuk, velük 
együttműködünk.

A kialakuló civil szervezeteket erkölcsileg és 
anyagilag is támogatjuk.

Kistérségi kapcsolatok

A városkörnyéki településekkel rendszeres és 
érdemi, a kölcsönös előnyök alapján álló kap
csolatra törekszünk.

Együttműködésünk alapja a konkrét feladatok 
közös megoldása.

A kistérségben az idegenforgalmat, a munkahely
teremtést és az egészségügyet, az oktatási ellátást 
tartjuk stratégiai együttműködési kérdésnek.

Városi hagyományok, ünnepek

Létrehozzuk a Városi Helytörténeti Múzeumot, 
állandó bemutatási lehetőséget biztosítva a 
gyűjteménynek.

Rendszeresen megjelentetjük a Múltidézőcímű 
helytörténeti kiadványt.

• Gondozzuk, segítjük a helyi hagyományok, 
mesterségek fennmaradását.

• Kialakítjuk a városi ünnepek körét, köztük a bú
csúval és a Város Napjával.

Nemzetközi kapcsolatok

• Fenntartjuk és erősíteni, bővíteni kívánjuk az 
olasz testvérvárosunkkal létrejött együttműkö
désünket.

• Szeretnénk német nyelvterületen, valamint 
Horvátországban és Erdélyijén tartós kapcsola
tokat létesíteni.

• Az együttműködések fontos tartalma minden 
esetben a művészeti, kulturális vonatkozásokon, 
a diákcseréken túl a gazdasági téren megnyil
vánuló és érdemi eredményeket hozó munka.

Nagyatád Város önkormányzata
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Adalékok a városi nyomdák történetéhez
A CÉRNAGYÁRI NYOMDA

K nagyatádi cérnagyár 
elődjét a múlt század 
végén, 1882-ben alapítot
ták gomb, zsinór- és paszo
mánygyárként. A MEZ 
Rt 1913-ban ebből hozta 
létre a cémagyárat, amely 
azóta is Nagyatád egyik 
legjelentősebb üzeme.

Az üzem speciális igé
nyei (a cérna dobozolása, 
címkézése) jelentős nyom
dai kapacitást igényel, 
ezért az 1910-es évek vé
gén üzemen belül saját 
nyomdát hoznak létre, 
amely termelési kapaci
tását, nagyságát és jellegét 
tekintve egyedülálló So
mogy megyében.

A gyári nyomdának 1929-ben a raktár
ral összekapcsolt új csarnokot építettek. 
Ebben az időben közel 80 főt foglalkozta
tott a nyomda. A nagy létszám ellenére a 
szakembere kevés, mivel a munkások je
lentős részét az ún. kiszerelőben a dobozok 
ragasztásánál, címkézésénél alkalmazták.

Nyomdásza, vagy inkább betanított 
nyomdász munkása 6-8 főre tehető. Az 
üzemi nyomda betűkészlete kevés volt. 
Minden'előre ki volt szedve, s az elkészített 
klisékről, állószedésről történt a nyomtatás, 
ez a magyarázata annak, hogy miért tudtak 
betanítón munkásokat olyan nagy számban 
alkalmazni. A nyomda gépparkja: egy ros
tok automata, egy tégelysajtó, egy perfek- 
ta vágógép.

Mint már említettem, 1930-ban leéget 
a dobozraktár, s vele együtt a gyári nyom
da új épülete is. A nyomdagépek zöme 
megolvadt, vagy a használhatatlanságig 
összcroncsolódott. A leégett gyári nyomdát 
nem építik újjá, először Budapestről hoz
zák a szükséges dobozokat, címkéket, 
majd később a cémagyár igazgatója, Müller, 
ajánlatot tett a Bcnyák-testvéreknek, hogy 
álljanak rá az üzem nyomdai igényének 
kielégítésére.

KOCSMÁK, K0CSMÁK0S0K - BODVICÁX
(Folytatás az előző lapszámból)

A Beke-kocsmában rendezték a mu
latságokat tűzoltó- és leventebálokat. 
Generációk fiataljai itt tanulták meg 
Faludi mestertől a táncok tudományát. 
A rendezvényekre annyi fiatal jött össze 
(a környékről is), hogy Bekééknek 
ilyenkor még a lakást is rendelkezésre 
kellett bocsátani.

A ház szegletében gondozott szőlőlu
gas nyáron hűs árnyat adott az ott boroz- 
gatóknak. A Balaton környékéről hoza
tott borokkal, Juliska néni füstölt túrójá
val meghódították a közönséget A Beke- 
kocsma nemcsak a bodvicai, hanem a 
nagyatádi iparosság kedvelt kirán
dulóhelyévé vált Korombeli fiatalokkal 
a harmincas évek közepére mi is nagy
fiúkká cseperedtünk, itt tanultunk meg 
táncolni, ott vettünk részt az első leven
tebálon.

Emlékezetes esemény, hogy akkor 
még csak a uniténak s a Bekééknek volt 
rádiója Bodvicán. Ha futballmeccset 
közvetítettek, a fél falu férfilakossága ott 
tolongott a kerthelyiségben. De ott volt 
a falu apraja, nagyja, amikor 1938-ban a 
kormányzó Kassára történő bevonulását 
közvetítették. Ezenkívül számos ese
mény közvetítésével csalogatta Vendi 
bácsi a vendégekete egy kis sör, bor elfo
gyasztására.

A Magyar-kocsma és -bolt bérlője a 
Schvemmer család, bár nem tudta fel
venni a versenyt a jól működő kocsmá
val, de két serdülő lányuk vonzotta a fia
talságot Ezután már itt tartották a szüreti

Gépmatuzsálem ma a nagyatádi nyomdában Foto: Durgó Tibor

A Benyák-nyomda 1927-től látja el a 
gyárat gazdasági nyomtatványokkal, üzleti 
kapcsolatuk tehát már kialakult. Mégis mi
nőségileg új helyzetet teremt a nyomda cér
nagyári igényekre való átprofilírozása, a 
nagyüzemi címke szempontból megkíván
ta, hogy a kiszállított áru címkézése több
színű, nyomdailag jól kivitelezett legyen.

Benyákék vállalják a feladatot, az ezzel 
járó fejlesztést, az anyagi beruházást Ekkor 
vesznek egy Viktória-merkur tégelysajtót, 
mivel az eddigi gépprakjuk egy 70-80 éves 
10-es gyorssajtóból és két tégelysajtóból állt. 
A község áramellátását 1929-ig a (aranyi út 
mellett lévő Kánya-malom áramszolgáltató 
telepe biztosította. De ez a szolgáltatás is 
csak az esti órákra korlátozódott így a 
Benyák nyomda 1929 előtt főleg az esti 
órákban dolgozott. Ha nagyon sürgős 
munkát kellett napközben végezni, külön 
napszámost alkalmaztak, aki kézzel hajtotta 
a gyorssajtót vagy más szükséges gépeL Ót 
nevezték „kerékhajtónak”. Nagyatádot 
először 1929-ben kapcsolták be az országos 
elektromos hálózatba, ez kedvezően hatott 
a helyi ipar további megerősödésére, a 
nyomda fejlődésére.

(Folytatás a 6. oldalon)

bálokat Hozzávetőlegesen egy évtizedik 
biztosított kenyeret a családnak a bolt és 
a kocsma, miközben Bodvicát is 
közelítette, majd elérte a világháború 
szele. Az árubeszerzés mind nehezebb 
lett 1941-ben Bodvicát Nagyatádhoz 
csatolják, így mint önálló község 
megszűnt létezni.

Schvemmerék előbb a boltot adták fel, 
majd néhány év múltával a kocsma bér
letét is. Az új bérlő Horváth Mihály, 
majd bátjya, Horváth Imre, aki vevő
szándékkal jött. Az államosítás réme 
azonban meghiúsította a szándékot és az 
adásvételt felbontották. Az államosítás 
csakhamar be is következett Előbb a So
mogy megyei vendéglátó, majd a 
Nagyatádi ÁFÉSZ kezelésébe került a 

kocsma, most már italbolt formájában.

Az 1940-es évtized elejére a Beke 
házaspár túl a hetvenen, kezd kiöreged
ni a munkából. A vöt behívták katonai 
szolgálatra, részt vesz az erdélyi, majd a 
délvidéki bevonulásokban. Az öregek és 
a feleség mellett már a harmadik gene
rációnak számító unokát is nemegyszer 
szólítja pult mögé a kötelesség, noha 
ekkor ő még tanuló.

A hazatérő Beleznai Vendel szemei a 
katonáskodás alatt megromlottak, a bor
bélymesterséget fel kellett adnia. A 
háborús időszak a kocsma forgalmát 
erősen csökkentette, az öregek sem 
tudtak már sokat segíteni. Ezek, és a 
Schvemmer-bolt bezárása arra ösztönzi 
Beleznait, hogy szakmát változtatva

(Folytatás)

A Nagyatádi Járási Nemzeti Bizottság 
kétségbeejtő ségelykiáltása a megye 
Nemzeti Bizottságához:

„A Nagyatádi Nemzeti Bizottság 
hosszú idő óra szinte állandóan hívja fel 
az illetékesek figyelmét arra a borzalmas 
helyzetre, amelyben Nagyatád és vidéke 
szenved.

A lakosság kétségbeesett 
erőfeszítéseket tesz, hogy a földet meg
munkálja. A földek azonban tele vannak 
aknákkal és mióta a munka 
megkezdődött, nem volt nap, hogy 
1-2-3 ember munka közben fel nem 
robbant volna.

Kétségbeesett segélykiáltást intéztünk 
a t. Címhez is, kértünk aknakmentesítő 
illetve -kutató katonákat és kértünk 
kötszert, illetve kötszersegélyt, és min
denünnen vagy elutasító vaggy halogató 
választ kaptunk. Ennek a hétnek min
den napján 2-3 ember vérzett el, illetve 
halt meg. Ma ismét két derék munkás
lány alatt robban fel az akna a konzerv
gyár területén, előreláthatólag mind a 
kettő meg fog halni. Felelős mindenki 
ezért, aki nem nyújt segítséget! És nem 
tűrhetjük tovább, hogy a békés, ártatlan 
munkásemberek tömege haljon el má
sok közömbössége miatt.

Mi a magunk részéről el fogjuk ren
delni minden házonkívüli munka azon
nali beszüntetését, még ha az éhhalált je
lentené is az, ha soronkívüli segítséget 
nem kapunk. Soronkívüli segítésget 
kérünk kötszerben. Soronkívüli segít
séget kértünk az aknák semlegesítésére. 
Kérünk azonnal aknakutatókat, kérjük, 
hogy erre a katonai parancsnok a leg
erélyesebben azonnal szoríttassék.

Ha pedig más hozzáértő nem lenne, 
kérjük azonnal hozzáértő német hadi
foglyok, vagy svábok kirendelését na
gyobb számban, egyrészt mert ők rakták 
el ezeket az aknákat és lelkiismeredenül 
itt hagyták azt a polgári lakosság terhére, 
anélkül, hogy a helyeket megjelölték vol
na. Amit elhagytak szedjék fel. Ok sem 
nézték, amikor ártadan emberek tízezre
it rendelték ki az aknák felszedésére, 
olyanokat, akik nem értettek az ak
naszedéshez. És ha már pusztulni kell, 

inkább pusztuljanak a tettesek, mint 
saját, derék, békés, dolgos véreink.” 

kereskedést nyisson. A híressé, 
nevezetessé vált Beke-kocsmát pedig 
bezárják.

A szép öregkort megért Beke házaspár 
ezt még megérte, de aztán 1953-ban egy 
hét leforgása alatt mindketten elmentek 
megpihenni a bodvicai temetőbe.

Rövidesen a boltot is, a szeszfőzdét is 
államosítják. A három-négy szakmával 
is rendelkező Beleznai Vendel erdészeti 
napszámos lett egy ideig, majd később 
az ÁFÉSZ alkalmazta, mint szeszfőzde

vezetőt. Innét vonultak nyugdíjba, s ma 
már ők is a nagyatádi temető lakói.

A legújabb korban az ÁFÉSZ a volt tó 

feltöltése után ott épített a kornak 
megfelelő boltot, kocsmát, amelyet ma 
már egyénileg üzemeltetnek. A Magyar
féle kocsmát is ki-kinyitja egy-egy bér
lő, ám üzemeltetése nem sok örömet je
lent sem a tulajdonosnak, sem a közön
ségnek mostanában.

Horváth Ferenc
Bodvica

A Megyei Nemzeti Bizottság válasza:
„A Nagyatádi Nemzeti Bizottság köt

szer iránti kérelmét Somogy vármegye 
Nemzeti Bizottsága - sajnálatára - tel
jesíteni nem tudja, mert ezidőszerint köt
szer Kaposváron sincsen.

Kaposvár, 1945. máj. 11.”
1945. máj. 31.
„...az újjáépítési munkák további 

késedelmet nem szenvedhetnek”
A Nagyatádi Járási Nemzeti Bizottság 

elnöke türelmetlenül sürgette az élet 
megindulásához szükséges első lépések 
megtételéhez a megyei szervek segít
ségét, a súlyos háborús károkat 
szenvedett járás részére.

„Somogy vármegye Alispán Urának, 
Kaposvár.

A Nagyatádi Nemzeti Bizottság 
határozata folytán a következőkre kérem 
Alispán Urat:

1. Megérkezett a traktorok hajtásához 
szükséges üzemanyag, de nem jött 
kenőolaj. E nélkül pedig a traktorok nem 
indulhatnak meg. Mivel éppen üze
manyag illetve kenőanyag elmaradása 
miatt nem tudnak a mezőgazdasági 
gépek munkába állni, és az idő rendkívül 
előrehaladott, nagyon kérem szíves in
tézkedését, hogy a kenőanyag is hala
déktalanul megérkezzék.

2. Kérem, legyen kegyes intézkedni, 
hogy Nagyatád állatorvost és sertéspestis 
ellen oltóanyagot kapjon, mert sertésvész 
van és nincs egyetlen állatorvosunk, de 
orvosságunk sem.

3. Nagyatádon megjelent a múlt he
tekben valami kormánybiztosi kiküldött 
és tejcsarnok felállítása mellett a tej 
beszolgáltatását rendelte el.

Aziránt vagyok bátor kérdést intézni, 
kötelesek-e a nagyatádi gazdák 
Budapest, vagy más vidék részére tejet 
szolgáltatni, akkor, amikor köztudott 
speciális helyzetünk, - t. illik, hogy a 
marhaállomány 95 %-át elvitték, és a tej 
nem fedezi távolról sem a lakosság leg
elemibb szükségletét?

A tejet a csarnok 48 fillérért szedi. Van- 
e olyan rendelkezés, hogy ezért az 
úgyszólván ingyenes árért köteles a gaz
da a tejet odaadni, figyelemmel a külön
legesen magas iparcikkárakra, illetve 
mily áron kell adnia a gazdának a tejet?

4. Nagyon kérem Alispán Urat, legyen 
kegyes a személyes megbeszélésünk 
során kilátásba helyezett és a Nemzeti 

^Proyram ajánló

Május 20-án 11 órakor
A Képeslapgyűjtők Országos Egyesületének 

III. Országos Találkozója és Cserenapja.
A2 egyesület nagyatádi csoportja kiállításának megnyitója.

Május 22-én 19 órakor 
Móricz Zsigmondi 

NEM ÉLHETEK MUZSIKASZÓ NÉLKÜL 
vígjáték két részben.

A zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház vendégjátéka.
. Belépődíj: 300 Ft és 260 Ft.

Május 28-án 13 órakor 
CSIGAVÉR

Halász Judit gyermeknapi koncertje 
Belépődíj: felnőtteknek 200 Ft, gyermekeknek 100 Ft.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Részletes információ a művelődési házban kérhető.

Bizottság által május 22-i beadványom 
szerint kért építési anyag kiutalását 
sürgősen elrendelni, illetve a beszerzést 
lehetővé tenni, mert az újjáépítési 
munkák további késedelmet nem 
szenvedhetnek, egy-kettőre itt lesz az 
ősz, addig a házaknak legalábbis tető alá 
kell kerülniük.

Egyébként is nagyon kérem a fenti 
előterjesztésemben foglaltakra szíves 
sürgős intézkedését és válaszát. A küldött 
három kis csomag kötszert köszönettel 
megkaptuk.

Nagyatád, 1945. év május hó 31. 
napján. Kitűnő tisztelettel:

dr. Freller Andor elnök.”

Az alispán a megyében található építési 
anyagok 50 %-át zár alá vétette a két sú
lyosan elpusztult község: Nagybajom és 
Nagyatád újjáépítésére.

„Valamennyi járási Főjegyző Urnák! 
(Székhelyén)

Nagybajom és Nagyatád községek a 
közelmúltban lezajlott háborús es
emények következtében 60 %-ban 
megrongálódtak és elpusztultak. A 
legszükségesebb és legsürgősebb 
újjáépítési munkálatok elvégzéséhez 
nélkülözhetetlen építési anyagokkal 
sem rendelkezünk, minek 
következtében elrendelem, hogy a 
közigazgatási hatóságuk területén azon
nal vegyék számba az összes téglaüze
meket, mészkemencéket,
fűrésztelepeket, cserépkészítő üzemeket 
és minden építési anyagot gyártó vagy 
előállító üzemet és telepet. Vegyék 
számba a jelenleg tárolt készleteket, 
gyártási teljesítő-képességet. Az így mu
tatkozó kész, vagy előállítandó anyagok 
50 %-át fenti községek újjáépítési céljára 
zár alá veszem, abból kiadni vagy elide
geníteni csak kizárólag engedélyem 
alapján lehet. A másik 50 %-ának fel
használására Uraságotokat felhatalma
zom.

Ezen rendelkezésem alapján mu
tatkozó készletekről a kimutatást folyó 
évi július hónap 5-ére hozzám terjesszék 
fel.

Kaposvár, 1945. június hó 9-én.
dr. Nádasdy István alispán h.
vm. főjegyző

Közzéteszi: Győré Béláné
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Nagyatád Város Önkormányzata 
dr. Magyar Vince főorvosnak sok évtizedes 
munkája elismeréséül a Nagyatád Városért 
kitüntető címet adományozta.

Pécsett született ősi tanítócsalád ha
todik gyermekeként Példaképe volt egyik 
korán elhalálozott orvos bátyja, de 
ezenkívül az emberek szeretete és a má
sokon való segíteni akarás vezette a nemes 
pálya felé. Diplomáját Pécsett szerezte 
1944-ben. 1948-ban a pécsi Sebészeti 
Klinikán szakorvosi vizsgát tett.

1949-ben telepedett le Nagyatádon. 
Előbb mint községi, majd körzeti orvos 
működött, majd 1975-től a Nagyatádi 
Konzervgyárban volt üzemi főorvos. Na
gyon leterhelt munkája mellett fontos fel
adatokat látott el. 1954-től 5 évig a nagy
atádi bőr- és nemibetcg-gondozó intézetet 
vezette. 1958-tól a Nagyatádi Kórház meg
nyitásáig sebészeti szakrendelést látott el. 
Több ízben járási főorvosi teendőket is 
helyettesített Ugyancsak a nagyatádi szü
lőotthonban rendszeresen dolgozott. 1965-

Vámudvar nélkül
(Folytatás az 1. oldalról)

Nz önkormányzat ebben a kérdésben 
egy végleges megoldást akar, amely olyan 
műszaki feltételekkel kialakított vámud
var létrehozását célozza meg, ami 
kiküszöböli a lakók gondjait, a közlekedés 
problémáit, és megnyugtatóan rendezi a 
helyzetet. Mivel most még nincs teljeskörű 
javaslat a be- és kijárat kérdésében, a 
kamionfordító és buszmegálló létesítésé
ben, ezért egy külön megállapodásra is 
szükség van.

Az önkormányza két bizottsága együttes 
ülésén előzőleg tárgyalt a kérdésről. 
Támogató javaslata ellenére az önkor
mányzat a beterjesztett tervjavaslatot el
nagyoltnak és nem kellően előkészítettnek 
találta a döntés meghozatalához, ezért az 
ügyben további tárgyalásokat javasolt. 
Bővebb szakmai információkat és vál
lalkozóktól garanciákat kért a tervezett 
beruházás megvalósításához. Döntés így 
csak egy későbbi időpontban várható.

Németh István

Mindenki ismeri városunknak ezt a kis 
utcáját - régi egészségügyi központ. Itt 
találhatók a felnőtt- és gyermekorvosi ren
delők, a Tüdőgondozó Intézet és a tüdő
szűrő állomás. Névadója Szent Rókus, a ti
zenkét, szenvedést enyhítő szentek egyike, 
akihez elsősorban járványok idején könyö
rögtek a középkortól kezdve, mikor a Bal
kán felől elterjedt és évenként pusztított 
a pestis. Szent Rókus (1293-1327) francia
földön született. Vagyonát felosztotta a 
szegények között, majd Rómába zarándo
kok Útközben pestisjárvány tört ki. Fárad
hatatlanul ápolta a betegeket, velük imád
kozott. Ő is megkapta a betegséget. A le
genda szerint egy kutya szegődött hozzá, 
kenyeret hozott neki, sebeit nyalogatta.

Templomunk elpusztult barokk főoltárá
nak egyik mellékalakja volt, hűséges ku
tyájával együtt ábrázolta a szobrász. 1485- 
ben földi maradványait a velenceiek el
lopták Montpellierből és magukkal vitték 
városukba. Magalapították a Szent Rókus

NAGYATÁD VÁROS KITÜNTETETTJE 
dr. Magyar Vince

től igazságügyi orvosszakértői megbíza
tása volt, c mellett 25 éven át sportorvosi 
munkát is végzett. 1989-ben nyugdíjba 
vonult de megbízásos szerződés szerint na
pi 4 órában továbbra is a Nagyatádi Kon
zervgyárban dolgozott. Felesége 10 éve 
meghalt, két mérnnök fia van, három uno
kája közül a nagyobbikkai, Judittal él.

Kiemelkedő pályafutásáról, hivatásáról 
is meg kell emlékezni. AII. világháború ne
héz éveiben az akkori körülményeket 
nehézségeket a mai fiatalok szinte alig is
merik. Kb. 7000 nagyatádi lakost ketten 
körzeti orvosok látták el. Ebbe a munká
ba beletartozott a felnőtt- és gyermekbeteg- 
cllátás összes szakterülete. Ezen munka 
mellett igen gyakran vidéki körzetekben 
is kellett helyettesítést vállalnia. A munkát 
3 évig kerékpárral, majd 6 évig motor
kerékpárral látta el. Csak 1958-ban jutott 
az első rozzant autóhoz, amit örökké javí
tani kellett. Különben a legmostohább 
időben is szekérrel vitték vidéki ren
delésre éjjel-nappal a betegekhez; egy al
kalommal éppen éjszaka, szakadó esőben 
Fülecspusztára. A teljes sötétségben sem
mi sem volt látható, de a kocsis bölcsen 
szólt: „a lovak ismerik az utat!”. Taranyba 
75 perc volt lovaskocsival az út, ahol 50-60 
beteg vána a rendelést. Megérdemelt pi
henésre alig adódott lehetőség. A pálya sok
sok sikerélményt nyújtott. A Pécsi 
Sebészeti Klinikán egy nőbeteg gerincvelői 
érzéstelenítés után teljes légzésbénulást 
szenvedett. Kollégájával az élesztéshez 
fogtak, de alig volt remény. Végül már csak 
egyedül megszállotként folytatta, és ered
ményesen: „Az élet győzött a halál felett!” 
A beteg orvosának köszönhette életét.

Az „Őszi Napfény” nyugdíjasklub kézi
munkaköre, amely januárban alakult - a 
művelődési házban április 7-én kiállítást és 
húsvéti vásárt rendezett. A közel harminc 
tagú csoport szerdánként azzal a szándékkal 
találkozott, hogy kisebb-nagyobb ajándék- 
tárgyakat készítsenek és ezzel örömet sze
rezzenek gyermekeknek, felnőtteknek 
egyaránt.

Sok színes ötlettel álltak elő. Hozták az 
alapnyagokat: pamutot, félretett ruhákat. 
Volt aki többször is fordult zsákjával. A szor
galmas tagok mostak, vasaltak, fejtettek, 
gombolyítottak, kötöttek, varrtak stb. Aztán 
a kiállításon szebbnél-szebb holmik (baba
ruhák, húsvéti nyuszik, csirkék, bárányok, 

ELVONULTAK A VARJAK
Most már több évtizede, hogy a város parkjaihoz szoktak a vetési varjak, fészkeik 
tarkítják a lombkoronát. A 116 varjúfészket - egy kivételével - a Széchenyi téri park 
fáira, a fenyőre, tulipánfára, platánra és vadgesztenyefára rakták.
Leszedésükre a közelmúltban került sor. A parki fák némelyikén fennmaradt fészkek
ben védett fiiles- illetve gyöngybagoly fészkel.

társaságot, amelynek tagjai betegek gyó
gyításának szentelték életüket.

A Rókus köz első egészségügyi létesít
ménye a tüdőgondozó volt. Éhn Sándor fő
szolgabíró figyelt fel először arra, hogy 
Nagyatádon megszaporodtak a tubcrkulo- 
tikus betegek. Járványkórház létesítését 
javasolta, de ez az első világháború miatt 
nem sikerült. (Hazánkban a tuberkolózis 
mint járvány a múlt század végény jelent
kezett először.) 1928-ban létesült váro
sunkban a Tüdőgondozó Itézet közvet
lenül a szegény betegek gyógyítására. 
Harminc veszélyeztetett és rosszul táplált 
gyermek naponta bőséges reggelit is kapott. 
A Tüdőgondozó Intézetnek köszönhetően 
a gümőkóros betegek halálozási statisztikája 

Más alkalommal hófúvásban a mentő nem 
közlekedhetett egy vakbélgyulladásos 
beteghez, a műtét halaszthatatlan volt. 
Friss klinikai tapasztalatával vállalta a be
avatkozást. A Hunyadi utcai rendelőjében 
sikeresen megopcrálta a beteget. 
Működése során két komplikált szüléssel 
segített világra csecsemőket. Jelenleg 
mindketten gyakorló orvosok.

Közéleti tevékenysége is igen jelentős, 
ezt tisztességgel, odaadással végezte. Az 
idők folyamán volt tanácstag, szakszervezeti 
elnök, vöröskeresztes szervező, valamint a 
Megyei Etikai Bizottság tagja.

Kiváló munkájáért az alábbi kitün
tetéseket kapta:

1952-ben Miniszteri dicséret, 1958-ban 
szakszervezeti munkáért elismerőoklevél, 
1960-ban Érdemes orvos, 1979-ben Vörös

keresztes munkáért aranyfokozatú elis
merés, 1982-ben a Munka érdemrend 
arany fokozata, 1994-ben Közszolgái táti 
Érdemérem.

I .egbüszkebb a jelenlegi kitüntetésére, 
hiszen mindenkivel, betegeivel, kollégái
val, ismerőseivel megtalálta a jó kapcsola
tot Nagyatádon. Az elmúlt 46 év hűségéért, 
hálaként lépten-nyomon árad feléje az 
emberektől az őszinte ragaszkodás, a 
mély tisztelet és a nagy szeretet.

Betegségéből felgyógyulva otthonában 
rendel, főleg régi páciensei keresik fel.

„Az ember élete haladás, nem állomás."

Emerson

Győré Béláné

zzz?2 unJecLRÖr

kézimunkák, lábtörlők stb.) kerültek az asz
talra, amelyeket olcsón árusítottak. A láto
gatók szinte mindnyájan vásárlók is lettek, 
bár nem túl sokan jöttek el. A város vezetői 
is meglátogattak minket. A közel 250 
tárgy többsége így is elkelt. Egyes város
részekről mégis nagyobb érdeklődést vár
tunk. Akadt olyan tanár is, aki tapasztalat
gyűjtés céljából látogatott el.

A kézimunkakor tovább folytatja mun
káját, bővíti ismereteit, és készülünk 
majd egy' „valódi” kézimunkakiállításra és 
a karácsonyi vásárra.

CJergó Sándomé
klubvezető

három év alatt 22,5 százalékról 7,5 száza
lékra csökkent.

A tüdőgondozóban később kiterjesztet
ték a megelőző tevékenységet: rend
szeresen ellenőrizték az iskolás gyer
mekeket. A Rókus köz 1945 előtt inkább 
csak beépítetlen kertes telkekből állt. A mai 
központi rendelőintézet helyén egy nyug
díjas állomásfőnök lakott. Később az utca 
közepe táján Walter építész tervezett kor
szerű otthont családjának és Nagy Ferenc 
darálóüzeme is itt működött.

A jelenlegi utcakép a háború után alakult 
ki. Szép, nyugodt hely. Szívesen sétál
gatunk arra, ha lehet, inkább egészségesen, 
hogy a virágos udvarokban gyönyör
ködhessünk. Nagyné Gyánó Ágota

9. Somogyvári Ferenc 291 fa
10. Gycrgyák Miklós 291 fa

MÁJUS ELSEJEI SPORTRENDEZVÉNYEK
Szikrázó napsütés, virágillat köszöntött be 

május első reggelén. A sportkedvelők már korán 
reggel összeszedték felszereléseiket, hogy részt ve
gyenek a városi rendezvényeken.

Ünnepi labdarúgótornát szerveztünk, amelynek 
központja a 2. számú iskola pályája volt. Szép szám
mal jelentkeztek csapatok a tornára. Tizenkét csa
pat kezdte cl a játékot, három helyszínen folyt a 
verseny. A csoportmérkőzések győztesei egymás 
között döntötték cl a dobogós helyek sorsát. Akik 
tájékozottak futballügyckbcn, biztosan kitalálják 
ki lett a győztes.

A torna végeredménye: 1. helyezett 2. számú 
iskola, 2. helyezett Fifa, 3. helyezett Fekete 
Kutyák.

A versenyek késő délutánra értek véget A 
helyezettek akkor vehették át a Polgármesteri 
Hivatal ajándékait.

Ezen a napon Csurgón kosárlabdatomát ren
deztek, amelyre városunkból is meghívtak egy 
csapatot. A torna célja a kosárlabdázás népsze
rűsítése volt. Baráti hangulatú mérkőzések után a 
csurgóiak vendégül látták a résztvevő csapatokat 
Egyébként városunkat egy fiatal csikócsapat 
képviselte. Harmadik helyen végeztek. Elsősorban 
a rutintalanságuk volt az oka, hogy nem lett jobb 
a helyezésük. A csapat tagjai: Bartha Sándor, 
Várkonyi Csaba, Jüngling Márton, Sára András, 
Keresztúri Zsolt Czimmcrman Andor, Bodzái 
Balázs, Jcszck Zoltán.

GYÜMÖLCS KUPA ÚSZÓVERSENY
Immár ötödik alkalommal került sor az ál

talános iskolák közötti úszóversenyre. Füle Tibor 
vállalkozó már a kezdetek óta támogatja ezt a 
versenysorozatot, c napon is ő adta át az 
ajándékokat a verseny helyezettjeinek.

A szezonnyitó versenyen szép számmal indul
tak a diákok és sok szülő és ismerős is megnézte 
a versenyt. Az időjárásra nekünk nem lehetett 
panaszunk, hiszen a zivatar tavaly verseny közben 
érkezett, az idén csak a késő délutáni órákban. Ez 
a verseny is jól szolgálta az úszó- és triatlon- 
sportág népszerűsítését, hiszen a gyermekek 
nagyon lelkesen versenyeztek. Nagy feladatunk 
lenne nekünk, szülőknek, sporttal, oktatással 
foglalkozóknak, hogy ebből a lelkesedésből minél 
többet átmentsünk a középiskolás korosztály 
számára.

A vándorscrlcgct és az ezzel járói jutalmat har
madik alkalommal nyerte cl a Bárdos Lajos isko
la. így a kupát végleg megtarthatják. A következő 
évtől minden alkalommal kupát kap a győztes isko
la.

Eredmények
Mellúszás 50 m iAnyok:
1-2. o. 1. Molnár Lívia Babay, 2. Egyed Diána 

Bárdos, 3. Húros Gabriella Babay.
3-4. o. I. Illés Mónika 2. sz., 2. Kolics Vera Babay, 

3. Takács Viktória Babay.
5-6. o. 1. Pécsi Tünde 2. sz., 2. Bclcznai 

Katalin Bárdos, 3. Gazdig Adrienn Babay.
7-8. o. 1. Pcrger Judit Bárdos, Kovács Marietta 

Gimi, 3. Gazdig Adrienn Babay.
Melúszás 50 M FIÚK:
1-2. o. 1. Balazsin András Babay, 2. Gréczi Attila 

Kaposvár, 3. Czimmcrman Áron Bárdos.
3-4.o. 1. Büttncr Tamás Bárdos, 2. Békési Dávid 

2. sz., 3. Szakos Dávid 2. sz.
5-6. o. 1. Orbán Zsolt Bárdos, 2. Ixmdvai 

Kamill Bárdos, Békési Koméi 2. sz.
7-8. o. 1. Szász Mihály 2. sz., 2. Futó Ferenc 

Bárdos, 3. Horváth Tamás Bárdos.
GYüRSÚSZÁS 50 M FIUK:
1-2. o. 1. Balazsin András Babay, 2. Gréczi Attila 

Kaposvár, 3. Kasza Dániel Babay.
3-4.o. 1. Büttncr Tamás Bárdos, Szakos Dávid 

2. sz., 3. Szabadkai Gábor 2. sz.
5-6. o. 1. Orbán Zsolt Bárdos, 2. Lcndvai 

Kamill Bárdos, 3. Békési Koméi 2. sz.
7-8. o. 1. Kocsis Péter Bárodos, 2. Szász Mihály 

2. sz., 3. Horváth Tamás Bárdos.
Gyorsúszás 50 m iAnyok:
3-4. o. 1. Illés Mónika 2. sz., 2. Horváth Tímea 

2. sz., 3. Borsi Boglárka Babay.
5-6. o. 1. Pécsi Tünde 2. sz., 2. Bclcznai 

Katalin Bárdos, 3. Papp Andrea 2. sz.
7-8. o. 1. Pcrger Judit Bárdos, 2. Bcnkc Ildikó 

Bárdos, 3.1 xndvai Eszter Bárdos.
A váltóúszást a fiúknál és a lányoknál egyaránt 

a Bárdos csapata nyerte a 2. sz. iskola csapatai előtt.

TEKE
Befejeződött a Városi '1‘ckcbajnokság tavaszi 

szezonja. A csapatbajnokság végcrcdménsyc: 1. 
Dózsa, 2. Mercedes, 3. Holstcn, 4. Ajax, 5. Fortuna, 
6. Sári, 7. Tüzép, 8. Hunyadi, 9. ALFA, 10. 
Csarnok.

Az egyéni bajnokság szoros küzdelmeket ho
zott, különösen az első három helyezett esetében.

1. Kovili Attila 304 fa
2. Gyócsi Róbert 302 fa
3. Balaskó Imre 302 fa
4. Bcck András 293 fa
5. Vékony Ferenc 293 fa
6. Simon Sándor 292 fa
7. Papp György 292 fa
8. Kovili József 292 fa

KISPÁLYÁS
VÁROSI LABDARÚGÓ-BAJNOKSÁG
Heves küzdelmeket hoztak az utóbbi napok 

mérkőzései. Akik délutánonként a VSE-pálya 
környékén járnak, furcsa eseménynek lehetnek 
tanúi. Csinnadratta, dobszó, kiabálás hallatszik már 
jelentős távolságból. Aki sportberkekben nem 
járatos, azt hihetné, hogy a VSE játszik osztályozót 
az NB II-bc való fölkcrülésért. Sajnos nem erről 
van szó. Ilyenkor általában a Tábor csapata játszik 
valamelyik A csoportos ellenfelével. A Flamingó 
ellen jó játékkal és kis szerencsével 5-4-rc nyertek, 
legutolsó mérkőzésükön kb. 250 szurkoló (nem 
tévedés) előtt a 2. sz. iskola csapata viszont 
Iciskolázta őket Küzdőszellemük kiváló, időnként 
a sportszerűség határát is súrolja. A 2. sz. iskola csa
pata viszont összeszokottságban, technikai tudás
ban a legjobb.

den csapatnak.

Április utolsó hetének eredményei:

DRV - Hurrikán 2:2
Kollégium - Konzerv 6:1
Unikum -95 SC 0:2
Atád Sped - Policc 2:1
Kollégium - 'Tűzoltók 0:3
Bakegér - DRV 5:2
2. sz. iskola - Fortuna 16:0
Chardcnay - Herkules 2:2
Agro Hobby - Ökörszem 14:1
Fifa - Hcncssy 7:2
A tabellát a 8-a utáni hét közepén küldjük min-

CSURGÓI VÁROSI TEREMBAJNOKSÁG
Miután a tavalyi szabadtén bajnokságot befe

jeztük, a 2. sz. iskola csapata benevezett a csurgói 
terembajnokságba is. Az első mérkőzéseken el
csúsztak a banánhéjon, hiszen két vereséggel 
kezdték a küzdelmeket. Aztán megszokták az új 
körülményeket és sorozatban minden mérkőzést 
megnyertek. A 13 csurgói csapatot maguk mögé 
utasították, és ők kapták a győztesnek járó bajno
ki kupát

VSE
A labdarúgócsapat az április 23-ai Gcrjcn elleni 

hazai találkozón befejezte közel egy év óta tartó 
nyeretlenségét. Szép, lendületes játékkal, régen 
látott gólokkal örvendeztették meg a hazai közön
séget. Sajnos a következő meccsen, Bonyhádon, 
„alászaladtak” egy ötösnek. Reméljük, ez csak 
kisiklás volt, és a scllyci meccsről már biztatóbb 
híreket hallanak a szurkolók.

CSELGÁNCS
A Babay iskola tanulói remekül szerepeltek az 

országos diákolimpián Debrecenben. Húros Tibor 
és Del Fabro Zsolt a súlycsoportjukban első 
helyen végeztek és aranyérmet vehettek át. 
Kígyósi 'Tamás és Jcszck Roland a dobogó har
madik fokára álhatott, ők bronzérmet kaptak. 
Gratulálunk a szép eredményhez.

Felkészítő edzők: Orsó László, Palaics Péter, 
Séra József, Harcos Zoltán. Testnevelő: Szakály 
Gyula.

TENISZ
A hónap végén 27-28-án hagyományos férfi 

páros teniszverseny lesz a VSE-pályán. Nevezés 
a helyszínen reggel 8 óráig.

ÚSZÁS
A Polgármesteri Hivatal Sportiroda június 13- 

ától úszásoktatást szervez kéthetes ciklusokban. 
Bővebb felvilágosítás a Városházán Czimmcrman 
Bélánál május 15-étől.

SPORTESEMÉNYEK
Május 14-én Nagyatád - Bóly NB III bajno

ki labdarúgó-mérkőzés.
Május 20-21-én Városi Strand: Nemzetközi 

Uszonyos és Búvárúszó Verseny.
Május 21-én 9.00 Széchenyi tér: II. 

SCHWINN-CSEPEL KERINGŐ. Amatőr 
kerékpáros verseny.

Május 28-án Nagyatád - Bátaszék NB III baj
noki labdarúgó-mérkőzés.

Május 31-én Kihívás Napja, a részletes program 
plakátokon lesz hirdetve.

Június 3-án Megyei Triatlon Diákolimpia.
Június 11-én Nagyatád -Szckszárd NB III baj

noki labdarúgó-mérkőzés.
Czimmerman Béla

KIHÍVÁS NAPJA
Május utolsó szerdája minden évben a Kihívás 

Napja. E napon szeretnék felhívni a figyelmet a 
mozgalomban résztvevők az egészséges életmód
ra és a testmozgásra. Egyúttal a benevező hason
ló nag^’ságii települések egymás ellen is versenyez
nek. A verseny lényege, hogy mely településen 
végeznek minél több tizenöt perces testmozgást. 
Városunk is benevezett a vetélkedőbe.

Kérjük, tiszteljenek meg bennünket a ver
senyeken való részvételükkel. Részletes tájékoz
tatás a hónap közepétől szórólapokon, plaká
tokon.
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Tájékoztató a képviselő-testület 1995. április havi üléséről
A képviselő-testület legutóbbi ülését 

április 26-án tartotta. A nyilvános és zárt 
ülésen több mint 30 napirendi pontot vi
tattak meg a képviselők.

A polgármester és a jegyző beszámoltak 
a képviselőknek a testület két ülése 
közötti időben végzett munkájukról és a 
polgármesteri hivatali tevékenységről. A 
polgármester c beszámoló keretében 
tájékoztatást adott a képviselőknek a 
városi kábeltévé szervezése során végzett 
munkájáról. A képviselők egyetértettek 
abban, hogy a helyi TV szervezési 
munkáinak folytatása során jelenjen meg 
egy anyagi kötelezeségvállalással nem 
járó pályázati ajánlati felhívás a Somogyi 
Hírlapban. A pályázati ajánlati felhívás 
közzétételének az a célja, hogy a meg
valósítás pénzügyi, technikai vonzatairól 
részletesebb információk álljanak ren
delkezésre. A beérkező pályázatokat egy, 
e célra létrehozott munkacsoport értéke
li. A munkacsoport megállapításai alapján 
a terstület májusi ülésén tárgyalja a városi 
televízió szervezésének módszerére és 
megvalósítására vonatkozó javaslatot. A | 
képviselők a polgármester és a jegyző ' 
beszámolóját elfogadták.

Közterületielíigyelök működnek majd 
a városban

A képviselők a februári ülésen hozott 
elvi döntést követően a Jogi, Igazgatási és 
Ügyrendi Bizottság előterjesztésében tár
gyalták a közterületfelügyelet létre
hozására vonatkozó önkormányzati ren
delettervezetet. A rendeletét elfogadták 
és jóváhagyták a létrehozott közterület
felügyelet szervezeti és működési szabá
lyzatát.

A városban kettő közterületfelyügyelő 
fog dolgozni a Városfejlesztési és 
Közgazdasági Iroda létszámán belül. A 
közterületfelügyelők munkájának ál
talános felügyeletét az Önkormányzat 
Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottsága 
végzi, a szakmai felügyeletét a jegyző lát
ja el. A közterületfelügyelők feladata lesz 
a városi közterületek rendjére, tisztaságára 
vonatkozó jogszabályok, hatósági előírá
sok, végrehajtásának ellenőrzése, betar
tatása és az ezeket sértő cselekmények 
elkövetésének megelőzése, megakadá
lyozása.

A közterületfelügyelők egyenruhás 
őrszolgálatban végzik majd feladataikat A 
működésükre, feladataikra vonatkozó 
részletes rendeleti és szervezeti szabályzati 
előírásokat minden érdeklődő a könyvtár
ban, illetve a polgármesteri hivatal I. 
emelet 119. sz. szobájában megtekintheti.

A vámudvar létesítésének ügye
Korábbi képviselői interpelláció nyo

mán vitatták meg a képviselők a

Nagyatád, Ács utcai tervezett vámudvar 

kialakításával kapcsolatos kérdést. A volt 
TSZKER-épületet megvásárló K&M Kft. 
c helyen vámudvart kíván létesíteni. 
Ebben az épületben működik a vámhi
vatal is. A jelenlegi városrendezési terv tilt
ja e helyen az ilyen tevékenység végzését. 
A probléma megoldása érdekében város
rendezési tervi módosító munkarész 
készült. A munkarész, a tervezett előírá
sok közszemlére kerültek. A rendezési 
terv módosítása ellen tiltakoztak részben 
az Ács és a Somogyi Béla utca lakói. A terv 
elfogadása esetén nem látták megoldott
nak a biztonságos közlekedési feltételeket. 
A nagyatádi vállalkozók pedig a vámud
var létesítésének szükségességét hangsú
lyozták és támogatták. A rendezésiterv
módosítás elfogadása esetén a buszváró 
áthelyezésre szorul, valamint külső 
területen kamionforduló építésére is szük
ség lenne. A vállalkozó és a vámhivatal, 
valamint az érintett lakosság képviselői je
lenlétében folytatott sok érvet és el
lenérvet megfogalmazó hozzászólásokat 
követően a képviselő-testület a rendezési 
terv módosításában nem döntött. A vá
mudvar kialakításának szükségességét 
nem vitatva a képviselők úgy ítélték 
meg, hogy további előkészítő munkára van 
szükség, amelynek során tovább kell tár
gyalni a vállalkozóval, a vámszervekkel és 
a megfelelő műszaki, közlekedési 
feltételeknek is megfelelően egy új előter
jesztést kell a képviselő-testület elé ten
ni. Az új előterjesztésnek a közlekedési 
kérdések megoldására és annak meg
valósíthatóságára javaslatot kell tartal
maznia és tisztázni szükséges a meg
valósításhoz szükséges anyagi feltételeket 
is.

E döntést követően a képviselők mó
dosították a rendezési terv Kispusztára 
vonatkozó szabályozási előírásait. 
Kispusztát belterületbe csatolta a képvis- 
lő-testület és meghatározta, hogy külön sz
abályozási terv alapján milyen építési 
előírások vonatkoznak a területre.

Polgármesteri és szociális bizottság el
nöki javaslatra módosították a képviselők 
a szociális helyi rendelet egy hatáskör 
gyakorlási előírását. A rendelet-módosítást 
követően a méltányossági közgyógyellátási 
igazolványok kiadására vonatkozó 
kérelmeket az önkormányzat szociális bi
zottsága fogja elbírálni.

Készül a város 4 éves 
városfejlesztési programja

Az önkormányzat bizottságai, az in
tézmények és mások javaslatai alapján a 
polgármester és az alpolgármester 
elkészítette a város 4 éves városfejlesztési 
programjának tervezetét. A testület a ter

vezetet elfogadta. A tervezetet a 
képviselő-testület társadalmi vitára bo
csátotta. Szükségesnek tartotta, hogy a 
városfejlesztési programot a város lakossá
ga széles körben megismerhesse és ahhoz 
javaslatot is tehessen. Mindezek miatt ide
genforgalmi, oktatási, vállalkozói, nyugdí
jas-, ifjúsági és sportfórumok tartására 
kerül sor. A program végleges testületi tár
gyalása előtt a képviselő-testület a város 
lakóinak véleményét a várhatóan május 
23-ai közmeghallgatáson is szeretné meg
ismerni.

Új szervezeti felépítés 
a polgármesteri hivatalban

A képviselő-testület Szervezeti és 
Működészi Szabályzatáról szóló rendeletét 
módosítva a polgármesteri hivatal új szer
vezeti felépítésére hozott döntést.

Az elfogadott rendelet alapján az eddi
gi 4 iroda helyett 3 irodára tagozódik a pol
gármesteri hivatal. Az új irodák a 
következők: Önkormányzati és
Intézményirányító Iroda, Hatósági és 
Ügyfélszolgálati Iroda, Városfejlesztési 
és Közgazdasági Iroda. Az új szervezeti 
struktúra miatt az eddig működő irodák 
közötti feladat-átcsoportosításra került 
sor.

A képviselők a rendelet-módosítással 
egyidőben elfogadták a polgármseteri hi
vatal új szervezeti felépítésének megfelelő 
ügyrendjét.

Meghatározták a képviselők a pol
gármesteri hivatal létszámát is. Az eddig 
engedélyezett 60 fős létszámot 54 főre 
csökkentették. A létszámcsökkentést 
július 31-éig kell végrehajtani. A 
képviselők az önkormányzati törvény 
előírásai alapján pályázatot írtak ki a város 
aljegyzői állásának betöltésére. A 
Szervezeti Szabályzattal kapcsolatos átfogó 
felülvizsgálati munka részeként megtár
gyalták a Jogi, Igazgatási és Ügyrendi 
Bizottság javaslata alapján az önkor
mányzati szervezeti szabályzata mó
dosítására vonatkozó szabályozási vázat és 
a bizottság javaslatát elfogadták. A szer
vezeti szabályzat kérdésében a rende
letalkotásra várhatóan a májusi testületi 
ülésen kerül sor.

Gazdasági 
és vagyonhasznosítási döntések

Ezt követően a képviselők rendkívül 
tekintélyes számú vagyonhasznosítási 
ügyben döntöttek. így megállapították a 
Hunyadi utca 8. szám alatti önkormányzati 
tulajdonban álló üzlethelyiség bérbeadá
sának pályázati feltételeit, a Korányi ut
ca 4. szám alatti gyógyszertár privatizá
ciójával összefüggő bérbeadásának 
feltételeit. Döntöttek az Ötvöskónyi és a 
Nagyatád város ingóvagyonára vonatkozó

vagyonmegosztási megállapodás kérdésé
ben és az elkészített megállapodást jóvá
hagyták.

Meghirdették pályázati eljárással piaci 
értékesítésre a Béke utcai vágóhidat. 
Döntöttek a víziközművagyon, s ezen 
belül az ivóvízmű-vagyon Ötvöskónyi 
községgel való tulajdonjogi megosztásában 
és módosították Ötvöskónyi önállóvá 
válása miatt a DRV-vel kötött koncesszi
ós szerződést.

A SOMOGYKER RT.-vel közösen 
értékesítési pályázatot írtak ki a Kossuth 
utca 13. szám alatti sport-horgász és je
lenleg üresen álló üzletre. Értékesítésre 
kijelöltek és eladásra meghirdettek a 
Piactéren a József Attila Kollégium mclctt 
egy áruház építésére alkalmas építési 
területet.

A képviselők a gazdasági pénzügyi 
döntések körében megtárgyalták az ön
hibáján kívül hátrányos helyzetű önkor
mányzatok támogatására vonatkozó önkor
mányzati pályázatot. A pályázat benyújtá
sával egyetértettek. A tárgyalás eredmé
nyeként a képviselők megállapították, 
hogy az önkormányzat folyamatos 
erőfeszítései ellenére 1991-től állandó 
jelleggel működési forráshiányos és mű
ködési feladatait csak e pályázat elbírálá
sából származó állami forrással tudja 
megoldani. Ugyanakkor rögzítették azt is, 
hogy a jelen költségvetési évben meg
kezdett intézményi felülvizsgálattal min
dent megtesz a testület annak érdekében, 
hogy a város gazdaságának működését sta
bilizálja.

A vagyonnal kapcsolatos döntések 
sorában jóváhagyták a képviselők a Városi 
Polgári Védelmi Parancsnoksággal kötött 
határidő nélküli használatra vonatkozó 
megállapodást. Ezt követően az Industrie 
Elcktrik cég ügyvezető igazgatója jelen
létében megtárgyalták a képviselők a 
céggel kötendő adásvételi előszerződés 
részleteit. A vitás szerződéspontokban 
megegyezés született, az előszerződést a 
cég ügyvezetője a cég német tulaj
donosával még egyezteti.

Jóváhagyták a képviselők a volt 
munkásőrség területén lévő antennaárboc 
használhatósága érdekében készített bér
leti szerződést. Ezt követően a városren
dezési, -fejlesztési kérdések körében ren
deletet alkottak a képviselők a Kossuth ut
ca keleti oldalának beépítési előírásairól. 
A beépítési terv az általános rendezési terv 
alapján készült el annak alapján, hogy az 
eddig beépítetlen és közművesített terület 
beépítésére igény jelentkezett. A testület 
a beépítési előírások meghatározását 
követően e területen értékesítésre pá
lyázati eljárással meghirdetett egy 1140 m’

nagyságú építési telket. A telken a 
beépítési terv szerint helyszínrajzi elren
dezésben földszintes áruházat, három
szintes magastetős lakóépületet, föld
szinten kis üzletekkel kell építeni. Dön
töttek a képviselők a Korányi utca 4. 
szám alatti, eddig bútorboltként üze
meltetett üzlethelyiség bérbeadásának 
pályázati feltételeiről, továbbá a Kossuth 
utca 13. szám alatti legszélő üzlet bér
beadásának pályázati feltételeiről is. A 
taranyi úton telephely hasznosítási célú 
földrészletet adtak cl, továbbá pályázati 
eljárást követően döntöttek a Zrínyi 
közben egy lakótelek értékesítéséről, s ki
jelölték annak vevőjét. A nyilvános ülés 
utolsó napirendi pontjaként tudomásul 
vették az önkormányzati bizottságok 1995. 
évi munkaterveit.

A testület az ülés zárt részén 10 napiren
di pontot tárgyalt.

A Művelődési Ház igazgatói állására a 
képviselő-testület korábban pályázatot 
írt ki. A kiírásra 2 pályázó jelentkezett. A 
szakmai véleményezési eljárás és pá
lyázati eljárás lefolytatását követően a 
képviselő-testület az intézmény igaz
gatójának Szőke Józsefet nevezte ki.

Szintén korábbi testületi döntéssel pá
lyázatot írt ki a testület házi gyermekor
vosi állás betöltésére. A pályázatra 2 pá
lyázó jelentkezett. A képviselő-testület 
egyik pályázót sem nevezte ki, hanem mó
dosított feltételekkel új pályázatot írt ki.

Korábbi képviselő-testületi döntés 
alapján az önkormányzat oktatási és kul
turális bizottsága felülvizsgálta az isko
laszékekbe történt önkormányzati oldal 
iskolaszéki képviselőit. A korábbi meg
bízások egy részét visszavonták és új 
tagokat delegáltak az iskolaszékekbe.

Elfogadák a képviselők a Lakásügyi 
Társadalmi Bizottság javaslatát, egy pon
ton a sorrendben módosítva a szociális 
lakáshoz juttatási jegyzéket, továbbá szin
tén a Lakásügyi Bizottság javaslata alapján 
lakásépítési- és vásárlási-kölcsön-támo- 
gaátsokat ítéltek meg.

Megtárgyalták a szennyvízhálózat II. 
üteme építésének szervezésével kapcso
latos kérdéseket. Rövidesen elindulnak a 
II. ütem kivitelezésének munkái. A tava
lyi I. ütem úthelyrcállítási munkái is 
elkezdődnek. A zárt ülés végén 3 szociális 
ügyben benyújtott fellebbezést tárgyaltak 
meg a képviselők.

Az ülés utolsó napirendi pontjaként 
nem módosították a korábbi testületi 
ülésen a Zrínyi közi ingatlanokra 
meghatározott telekeladási árat.

HofTmanné dr. Németh Ildikó
jegyző

(Folytatás a 4. oldalról)

A 30-as évek közepéig - ahogy a cér
nagyári igények növekednek - úgy gyara
podik a nyomda új gépekkel. 1936-ig 6 új 
gépet szereznek be, többek között egy 
gyorssajtót, egy automata önberakós sajtót, 
3 tégelysajtót s egy vágógépet. A jelenleg 
is megtalálható aranyozógép a leégett cér
nagyári nyomdából származik. A nyom
da fejlesztése után az itt dolgozók száma 
is megnövekedett. Míg 1930-ig általában 
egy szedőt, 2 tanulót és egy könyvkötőt 
alkalmaztak. Bcnyák két fia, József és Jenő 
is itt dolgozott Apjuk halála után ők let
tek a társtulajdonosok.

Bcnyák Jenő külföldön tanulja a nyom
dászmesterséget, ő az üzem legjobban 
felkészült szakembere. Az irányító
munkán kívül egyben a nyomda grafikusa 
is, mézer- és linólcummctszctckct, -for
mákat készít. Ebben az időben a nyom
da alkalmazottja Hujbcr György gép
mester, aki később Hctényi Györgyre ma
gyarosítja a nevét és Barcson alapít nyom
dát Itt dolgoznak még Kanizsai László, 
Lénárd Ferenc segédek, Hegyi Ferenc

Adalékok a városi nyomdák történetéhez
A CÉRNAGYÁRI NYOMDA

könyvkötő, Tátrai György szedőtanuló.

A nyomda alkalmazottainak száma 
1939-ben a legmagasabb, ekkor 3 szedőt 
3 gépmestert, 1 tanulót 4 berakónőt, 1 
tanulólányt alkalmaznak, s az idény
munkások száma eléri a 25-30 főL A vidé
ki nyomdák közül Bcnyákék vezetik be 
a cclofánnyomtatást. „E munka bein
dulása után a kisegítő munkások, az ún. 
bronzolólányok száma jelentősen meg
növekedett Ebben az időben a celofán
ra nem arannyal nyomtak, mint ma, 
hanem a munkaigényesebb bronzporral, 
s ezért kellett a létszámot jelentősen 
növelni."

A 40-es évekre a Benyák-nyomda a leg
nagyobb létszámú és kapacitású nyomda 
Somogy megyében. Fejlődését az ipari 
megrendelések biztosították, évente 
közel 50 tonna címkét és dobozt 
készítenek. Az aránylag nagyarányú 
gépvásárlások, a 30-as évek gazdasági 

nehézségei a biztos ipari megrendelések 
mellett további üzleti vállalkozások 
beindítását sürgették. Az újtól nem félő 
Bcnyák-tcstvérck újabb rendhagyó 
tevékenységbe kezdtek, a szentképek 
nyomtatásába. A rajzokat Bcnyák Jenő 
készíti - ezt bizonyítják a szentképeken 
kivehető BJ monogramok is, amely min
den ilyen kiadványukon megtalálható. A 
kliséket fővárosi üzemekben állítják elő. 
A sokszorosítás erről történik. A nyom
dának a 40-es években újabb ipari 
megrendelője jelentkezik, a háborús kon
junktúra hatására gyorsan fejlődő kon
zervgyár.

Nagyatád lakossága a II. világháború 
harcaiban sokat szenvedett, az épületek 
nagy részét a háborús események 
megrongálták. A nyomda épülete és gép
parkja a heves harcok ellenére nem 
szenvedett jelentős kárt

Turbók Károly

A NAGYATÁDI DIÁKOKÉRT
A Nagyatádi Diákokért Alapítvány 

Kuratóriuma 1995. március 9-én meg
tartott ülésén elbírálta az 1994/95. 
tanév II. félévére - 1995. február 1- 
1995. június 30. - beérkezett támogatás 
iránti pályázatokat.

Az alapítvány egyenlege az adott 
időpontban 362.000 Ft volt A ku
ratóriumhoz 39 pályázat érkezett, 
melyeket a tanulmányi eredmények és 
a szociális helyzet figyelembevételév
el bíráltunk cl.

Egyszeri 7500 Ft-os támogatást két 
hallgató, 5000 Ft-ot 20 pályázó kapott. 
A havi 3000 Ft segélyben 1 fő, havi 
2000 Ft rendszeres támogatásban ti
zenhatan részesülnek. A támogatá
sokra az 5 hónapra a kuratórium 
összesen 290.000 Ft-ot használt fel.

A kérelmek változatlanul azt iga
zolják, hogy a segítségünkre nagy 
szüksége van a családoknak ahhoz, 
hogy gyermekeik felsőbb tanul

mányaikat megkezdhessék vagy foly
tatni tudják.

Alapítványunk az APEH által be
jegyzett és így a befizetések az adóel
számolásnál csökkentő tényezőként 
vehetők figyelembe.

A kuratórium megköszöni az eddi
gi segítők befizetéseit és kéri a továb
bi támogatást ahhoz, hogy a következő 
tanévben is pályázatot hirdethessünk.

Gara látván 
a kuratórium elnöke
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Egy darabka tüzoltótörténelem

NAGYATÁDIAK
A NÉMETORSZÁGI MEPPENBEN

Már a tizedik nemzetközi tűzoltótalálkozóal
kalmával elhatározta ( Aulán a nagyatádi tűzoltók 
hagyományőrzőcsoportja, hogy-valami ritkaság
gal részt vesznek az. idei meppeni Csillagtúrán. 
Az elhatározást tett követte: felújítottak egy 36 
éves Csepel típusú tűzoltó szerkocsit. Ebben a 
munkában már szinte minden tűzoltó segített. 
Ezzel az autóval vágott neki Bcncze Imre had
nagy, Csckő'Tibor, Illés 
Jenő törzsőrmesterek, 
Horváth Béla nyug, 
főt örzsőrinester, K <)vács 
Tibor zászlós, Maycr 

József százados és Mé
száros Gyula főtörzs
őrmester a közel 3(XX) 
kilométeres útnak Előt
te viszont Nezdci Zoltán 
.szakaszvezető kerék
párral vett rajtot Nagy
atádról, hogy a két kül
döttség a megnyitó nap
jára egyszerre érkezzen a 
német kisvárosba. Őt 
l’app József zászlós
kísérőautóval követte. Sopronnál lépték át a 
határt, majd Frankfurton át Meppenbc értek. 
Mint azóta tudjuk, szerencsésen haza is értek, 
vállalkozásuk sikerült. Nezdci Zoltán teljesít
ménye elismerésre méltó.

- Nagyon elszánt voltam, hogy megcsinálom 
azt. amit elhatároztam - mondta hazaérkezése

Durgó Tibor fotoi
után. Ót nap alatt 1268 kilométert hajtottam le. 
Az első nap rosszul kezdődött, cllcnszclbcn csak 
20 kilométert tudtam megtenni óránként. A holt
pontot a harmadik napon értem cl, de utána már 
nem volt gondom.

A szerény sportember nem dicséri teljesít
ményét, pedig az a maga nemében ritkaságszám

Foto: Durgó Tibor

ha megy. Általában kerékpárúton és mel
lékútvonalakon haladt végig a Duna mentén, 
fáradtságát kárpótolta a gyönyörű táj és a kol
légáival történt pontos találkozás Mcppcn előtt. 
Kilobogózva mentek a városba, a SAT1 televízió 
is készített vele riportot.

A küldöttség a megérkezést követően a 
városházára látogatott, ahol ünnepélyesen meg- 

nyitották a XI. Nemzetközi Tűzoltó Csillagtúrát, 
amelyen 18 ország 5000 tűzoltója vett részt. \ 
zászlóátadást ünnepi est követte.

A túra négy napján színes program fogadta az 
összcsereglett tűzoltókat. A nagyatádiak szakmai 
napon, bemutatókon és versenyeken is részt vet
tek. Megismerkedtek a fejlett technikai fclszc-

relésckkcl, a tűzoltás kor
szerű módszereivel. Köz
ben kicserélték tapasz
talataikat, ismerkedtek a 
különböző nemzetek tű
zoltóival és szokásaikkal. 
Mindebben Horváth Bé
la nyugalmazott főtörzsőr
mester segített, aki a tol
mács szerepét is betöl
tötte.

Látványos volt a 
WESER-EMS ifjúsági 
tűzoltóinak show-prog- 
ramja és maga a kisváros 
is. Az OLDT1MER kiál
lításon sokan megcso

dálták a nagyatádi CSD 420-asszerkocsit, s alig 
hitték, hogy Magyarországról a „saját lábán” 
érkezett. A bemutatón 120 autó vett részt. 
Közben a csapat tagjai megtekintették a várost 
és derekasan helytálltak a versenyeken is: az 
íjászatban Kovács Tibor zászlós 3. lett. 
Legemlékezetesebb volt azonban számukra,

ez 'meÁnap

SZERKESZTI: HUBAY SÁNDOR DÍJTALAN

Színes világ
-edények, sógyurmák, a textlimozaik, a 
kötözött és viaszbatik a tárlókban és a 

a lendület falakon mind-mind megtalálható, amely
ek a látogatóban valóban az esztétikum

Bár a Nagyatádi Tavaszi Fesztivál három
hetes gazdag programjában jutott hely a 
képzőművészeteknek is, lám, a-----------
nem hagyott alább.

A Művelődési I láz 
adott otthont annak a 
kiállításnak, amelyet 
Boros Bálint önkor
mányzati képviselő 
ajánlott jószívvel az 
érdeklődő sokaság fi
gyelmébe. A kiállítók 
pedig - most már ki
lenc éve, és így hagyo
mányosan - a 2. sz. 
Általános Iskola rajzta
gozatos növendékei.

Az iskolában az 
idén végez az első 
rajztagozatos osztály, 
így hát a sokéves 

Boros Bálint képviselő megnyitja a kiállítást Durgó TiborJotoi 

tapasztalat újra bemutatásra érett. A kiál- élményét keltik. I émaválasztásuk hoz- 
lítás anyaga, az ösztönös gyermekrajzok, a zásimul a gyermekkorukhoz.

plasztikák tökéletessége önmagáért beszél; 
az önkifejezés tucatnyi változatát vonultatja 
fel.

t\ tollrajzok, az ecset, a színes ceruza, a 
festett üveg mellett agyagszobrok és

amikor hagyományőrző ruháikban vettek részt 
a felvonuláson. A sok-sok munkán túl az út 3(X) 
ezer forintba került, amelyhez több mint 30 
szponzor janiit hozzá.

A nagyatádi tűzoltók vállalkozásukkal helyi 
történelmet írtak. Teljesítményükhöz gra
tulálunk!

Németh István

A 150-160 rajzos 
gyerek között bizonyá
ra sok lesz majd az 
olyan felnőtt, akik al
kotó kapcsolatba tud
nak lépni környeze
tükkel, használni tud
ják a fantáziájukat, 
meg tudják valósítani 
elképzeléseiket és értő 
közönsége lehet a kép
zőművészeteknek, a 
vizuális kultúrának.

Ehhez ad segít
séget a három lelkes

rajztanár, Polláck Judit, Kajdy Judit és 
Felföldi Barnabás.

Köszönjük az élményt.

I Iubay Sándor

Fák, virágok, kertek séta a zöld Nagyatádon
A védett természeti értékeink című 

könyv (Kopasz Margit, 1978.) még így
tartja nyilván: A NAGYATÁDI SZÜLŐ
OTTHON IDŐS PLATÁN- IÍS VADGESZ
TEN YEFÁI.

A szülőotthont a hálxrrú után alakították 
ki, Lelbach Keresztély nagyatádi földbir
tokos neoklasszicista kastélyában, ahol a 
kovácsoltvas kerítés mögött állt még pár 
öreg fa, többek között két valóban szép idős 
platán, és néhány vadgesztenyefa.

A kastélyt a kovácsoltvas kerítéssel 1981- 
ben lebontották, helyére a városi tanács 
modern székháza épült. A fákat az építkezés 
ideje alatt maximális védelemien részesítet
ték. A platánoknak nem is történt semmi 
baja, de a három vadgesztenyéhez túl közel 
került az épület, a gyökerük kárt szenvedett, 
és rohamos száradásnak indultak. Próbál
koznak a megmentésükkel, 1990ben szinte 
teljesen viszszavágták őket, hajtanak is - 
talán élnek még pár évig, vagy haldoklásuk 
lesz hosszabb.

Említésre méltó még itt egy öreg liliomfa 
(Magnólia acuminata), amelyet az utóbbi

Június

Nézz csak körül, most dél van
és csodát látsz,

az ég derűs, nincs homlokán redő, 
utak mentén virágzik mind az akác, 
a csermelynek arany taréja nő, 
S a fényes levegőbe villogó 
jeleket ír egy lustán hősködő 
gyémántos testű nagy szitakötő.

Radnóti Miklós

Felülvizsgált intézmények

Az öt közül kettő, térségi feladatokat el
látó intézményét hagyta megyei hatáskör
ben a nagyatádi önkormányzat. Több 
fontos döntése között arról is határozott 
legutóbbi ülésén a város képviselő
testülete, hogy- a Szakképző Iskola és a 4. 
sz. speciális általános iskola fenntartását bíz
za csak a megyére. Ormai István pol
gármestert arról kérdeztük, hogy- miért 
döntött úgy a testület azok után, hogy a 
febntári tanácskozása alkalmával még a kol
légiumot, a gimnáziumot és a kórházat is 
a megyének „szánta”.

Az év elején a 107 millió forintos költ
ségvetési hiány pótlására igényt nyújtot
tunk be az önhibáján kívüli hátrányos 
helyzetű települések pályázatára - mond
ta Ormai István. Ennek kötelező feltétele 
az volt, hogy valamennyi térségi feladatot 
ellátó intézményünket át kell adni a 
megyének. Akkor ezért döntöttünk úgy. 
hogy minden ilyen intézményt átadunk a 
megyei önkormányzatnak. Ezt a döntést 
hat hónapon belül kellett meghozni az 
újjáválasztott testületeknek.

Mivel a Parlamentben éppen Nagyatád 
példáját megemlítve e határidő lejárta 
előtt néhány nappal módosító indítványt fo
gadtak el arról, hogy az ilyen helyzetek mi
att ne kerüljenek hátrányba a települések, 
ezért felülvizsgáltuk korábbi döntésün
ket. A megszűnt kényszerítő helyzet után 
újratárgyalva a helyzetet úgy határozott a 
testület, hogy a döntően térségi feladatokat 
ellátó és szolgáltatást nyújtó speciális isko
la és Szakképző Iskola maradjon megyei 
működtetésben. Ezt az is indokolta többek 
között, hogy a 4. sz. iskola diákjainak több 
mint ‘X) százaléka vidéki, és a fenntartása 
is nagyon költséges. A szakképző iskolában 
a szakképzés átalakulás előtt áll, ezért 
meg kell teremteni az összhangot a megye 
többi szakképző iskolájával, amelynek ko
ordinációját a megye jobban el tudja látni.

A polgármester elmondta még, hogy az 
intézmények ingatlanjai a város tulaj
donában maradnak, a megye 
működtetésében lévő iskolák irányába az 
önkormányzat együttműködésre törek
szik.

Németh István

A Dohánybeváltó udvarán Foto: Durgó Tibor 

években több baj is ért, hótörés, széldön
tés, de még így is minden tavasszal 
kivirágzik. Horváth Valéria
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Durgó Tibor fotói
Muszáék építtettek, úgy a század for

dulót megelőző időben a Gyár utca 
É-Ny-i oldalán. A városnak abban az 

utcájában, ahol a telekalakzatok a 
legkirívóbban térnek el az ideális por
taméretektől. Az úgymond kéthajós 
épület négyzetes alaprajzot alkot, amely
nek az átlója merőleges az utcára. A 
háromszintes hajók egyikében a malmi

Tejcsamok Bodvicán
A szarvasmarhatartás már az elmúlt 

századokban is nagy jelentőséggel bírt 
Bodvicán. A jobbágy, a zsellér, majd a 
parasztság tehénkéje biztosította a min
dennapi megélhetés egy részét a család 
élelmezésében.

A XIX. század második felében 
Nagyatád iparosodása jelentős fejlődésnek 
indult. A következő század első felében ez 
méginkább fokozódott. Az iparosság je
lentős élelmiszer-felvevő lett. Az árucsere 
döntően a piacnapokon történt.

A tej - mint napicikk - háztól-házig szál
lítással jutott gazdájához. Nagyrészt úgy, 
hogy a termelők szállították a vevőhöz, de 
nemritkán - különösen az esti fogyasztás
ra szánt tejért - a vevő ment a gazdához.

Az 1930-40-es évtizedekre úgy meg- 
növekedett a tehénállomány, hogy szinte 
minden ház tejszállítóvá vált Bodvicán, de 
nemcsak a parasztgazdaságok, hanem a 
környező uradalmak is (Kispuszta, Kivadár, 
Simongát). Az c célra készített tejszállító
kocsikon házhoz vitték ők is a tejet.

„Ne veszítsünk el semmit se a múltból”

100 ÉV ÉPÍTÉSZETE
____________________________________________/

A MALOM
technológia működött, a másik tárolási 
céllal valószínűleg később épülhetett.

A nagy terhelésnek, a rezgésnek a 
vastag falak, a szokásosnál sűrűbben el
helyezett szibériai vörösfenyő- 
gerendázat és a többszörösen gyámolított 
tető máig ellenállt. A nyersen falazott 
mokány téglapillérek közötti léckerítés 
is a régmúltat idézi.

A leghatékonyabban az ’50-cs évek
ben működött, emlékezik szívesen vis
sza a most 86 éves Horváth István fő
molnár, aki üzemvezetőként innen ment 
nyugdíjba. De még 1990 elején három 
műszakban őröltek 700-800 vagonos 
éves termeléssel 1994. január 1-jéig, 
amikor ez egy műszakra apadt - tudtuk 
meg Rámán Antal üzemvezetőtől. - 
Mára pedig: „Áll a malom, áll a vitorlá
ja...” Csikorogva állt meg remélve, hogy 
garatján nem őrli meg a belé vetett 
reményeket, hiszen volt idő, amikor a

Az 1930-as évek derekára oly mértékben 
megnövekedett a termelés, hogy Nagyatád 
lakossága már nem volt képes felvenni az 
összes tejet. Megkezdődött a konkurren- 
ciaharc a kuncsaftokért, majd a tej árának 
csökkenése is.

Ebben az időben anyám is egész délelőt- 
töket házalt, hogy eladja a néhány liter fe
lesleget. A pénzre viszont nagy szükség 
volt, hisz a tojáson kívül jóformán ez volt 
az egyetlen bevételi forrás .

Nagyatád északi részén a Zrínyi, Kápolna 
utcai (kisatádi) gazdák - érzékelve az 
eladási nehézségeket - 1933-ban tejszövet- 
kezetet alakítottak, amelyhez számos bod- 
vicai gazda is csatlakozott. Tejátvevőt a Zrí
nyi utca keleti oldalán építettek, amely még 
ma is ott található.

Két éven keresztül a Ixxivicaiak is oda szál
lították a tejet, pedig a csarnok mintegy két 
km-rc volt. Mint tizenéves fiatal, magam 
is kutyagoltam reggelente - még tanítás 
előtt - kannákkal a kezemben, vissza meg 
soványtejjel megtöltve. Fárasztó volt, de

Batiszta malommal párhuzamosan is őr
lettek Nagyatádon a térség gabonater
melői. Ilubay Sándor

biztos értékesítési lehetőséget jelentett.
1935-ben egy vállalkozó kedvű kis

iparos, Transzbcrgcr Fricz/Ferenc tejfel
dolgozót létesített Bodvicán. Bérbe vette 
a Zámbó-ház utca felőli szobáját (ma 
Rákóczi u. 46.), az utcára ajtót nyitottak, 
padozatát cementtel leöntötték, a falakat 
olajfcstékkcl lemázolták, s elkészült a 
csarnok (az akkori követelményeknek 
megfelelt).

Mesterünk az összegyűjtött tejet maga 
dolgozta fel: vajat, túrót, sajtot készített. A 
bodvicaiak nagyon örültek a csarnoknak, 
hisz most már helyben lehetett értékesíteni 
a biztos bevételt jelentő tejet. A sajtmester 
ténykedése két évig tartott. 1937-ben a ka
posvári tejüzem vette át a csarnokot. Hogy 
mi volt az indíték? Valószínűleg a konkur- 
renciaharc! A nagyhal felfalta a kishalat.

Az üzemet felszerelték hűtővel, 
bevezették a vizet, kútból szivattyúval, s 
beállítottak egy tejszeparátort a tej 
méréséhez, minősítéséhez. A helyi feldol
gozás megszűnt. A tejet vasúton szállítot
ták Kaposvárra.

(Folytatás a 3. oldalon)

HÍREK
NAGYATÁDI SZERZŐVEL

Amint akkor hírt adtunk róla, 
Mészáros János tízszeres távú vasember 
arra vállalkozott tavaly októberében, 
hogy az Ausztráliai Perth-ből Sydney-ig 
a 7160 km-t kerékpáron teszi meg. A si
keres expedíció nagyatádi fotósa 
cM. Soós György, valamint Bokodi Béla 
újságíró - akik május 24-én indultak is
mét Ausztráliába, és most már Új- 
Zélandra is - „Kerékpárral négy sivata
gon át...” címmel könyvet jelentetett 
meg színes írással és fotókkal örökítve 
meg az curópányi szigetországban tett 
utazás felejthetetlen élményét. (-y) 

* * *

„TÁPLÁLÉKOD LEGYEN 
GYÓGYÍTÓD” címmel dr. Tóth 
Levente belgyógyász előadásában foly
tatódott az az előadássorozat, amelyet a 
Nagyatádi Művelődési Ház „Reform
életmód” Klubja gondoz évek óta, sok-sok 
érdeklődő örömére.

* * *

A POSTA egységes arculatának 
kialakítása érdekében az országosan ter-

Köszöntjük Nagyatád ifjú 
polgárait!

I lárs Dániel, Kovács Richárd, 
Kruch Martin, StofTCristopher Márk, 

Vers József, Kaszás Jennifcr

Mélázó
N/ érdeklődő és termékeny kis

diákoknak is köszönhetően megje
lent a Babay iskola lapja, a Mélázó má
sodik száma.

Címoldalát a diákpályázat nyerte
seinek munkája díszíti. A lapszer
kesztők szándékai szerint - a tanulók 
írásai nyomán - az újság hasábjain 
keresztül szeretnének az iskola életéről 
tájékoztatni. A szép kiállítású lapot igen 
kulturált rajzok teszik olvasmányossá. 
Az interjúk mellett német nyelvű pá
lyázat, rejtvény vagy aranyköpések 
gyűjteménye, viccek is megtalálhatóak.

A következő lapszámban a nyári 
élmények válogatott összeállítása is 
helyet kap majd.

(H.) 

jedőben lévő jelképek váltják fel a felújí
tott nagyatádi posta eddigi feliratait.

* * *

LEBONTJÁK a vasútállomáson az 
1888-ban épült lakóépületet a sorompó 
mellett és rendezik a területet is.

* * *

HARMADIK országos találkozóját 
és cserenapját tartotta a Nagyatádi Műve
lődési Házban a Képeslapgyűjtők Országos 
Egyesülete, amelynek nagyatádi csoport
ja kiállításon tárta az érdeklődők elé bemu
tatásra érett anyagát. Vendégkiállítója egy 
hódmezővásárhelyi gyűjtő volt. Külföldi és 
hazai templomok, gyógyfürdők és fürdők, 
a virágkötészet, a gyermekek, a mai Nagy
atád, IV. Károly király és családja volt 
látható - egyéb érdekességek mellett - a 
nagya tád i képeslap-kiál 1 ításon.

ÉVFORDULÓK
217 éve Nagyatád lakosainak száma
693 volt. (1778)

87 éve megépült a fürdő épülete. 
(1908)

65 éve cgy-cgy lakóházra 5,5 lélek 
esett. (1930)

53 éve megkezdték a Konzervgyár 
mai telepének építését. (1942)

43 éve bölcsőde létesült. (1952)

A Nagyatádi Művelődési Ház 
nyári részleges nyitvatartása 

június 1-jétől 
augusztus 20-áig

Hétfő 18-21 óráig 
Kedd zárva 
Szerda zárva 
Csütörtök 18-21 óráig 
Péntek zárva 
Szombat zárva 
Vasárnap 16-21 óráig

Rendezvények miatt a fenti nyitva- 
tartás változhat.
Az irodák munkanapokon 8-16 óra 
között állnak az ügyfelek 
rendelkezésére.

Repr. foto: Durgó Tibor
Brassóban született ősi evangélikus 

lelkészi és tanítói családból ötödik gyer
mekként. Az elődök a múlt százat! elején 
Körmenden és Sopronban éltek.

Tanulmányai során több oklevelet szer
zett. 1914-ben Kolozsváron elemi népi- 
iskolai tanítónői oklevelet. 1917-ben 
Budapesten Felső Nép-és Polgári Iskolai 
tanárnői oklevelet és külön tornatanári 
képesítést is. Igen jó eredménnyel végzett, 
bár akkoriban még együtt volt a ter
mészettudományi szak: fizika-kémia- 
matematika-természetrajz. Az akkori idők
ben az elhelyezkedés nem volt egyszerű, 
ahol szükség volt tanárra, csak ott lehetett 
állást vállalni szigorú rangsor szerint. 1917- 
ben már a Komárom megyei tóvárosi álla
mi polgári leányiskolában tevékenykedett 
mint helyettes tanár. Ezt követően 1917 és 
1921 között a szarvasi tanítóképzőben 
tanított, majd okleveleit 1922-23-ban

DR. GOCKLER LAJ0SNE (1895-1980)
Moór Lenke

Romániában honosította. 1921-tól a magyar 
elemi iskolában vállalt állást Brassóban. 
1923 és 1927 között a híres nagyenyedi 
tanítóképzőben tanított.

1927-től 1941-iga békési állami polgári 
iskolában munkálkodott, akkor nevezték 
ki végre rendes tanárnak. 1941-44 között 
tanított a székelyudvarhelyi és sepsiszent
györgyi állami polgári iskolában. A termé
szettudományos tárgyak mellett földrajzot, 
gazdaságtant és tornát is oktatott. A II. 
világháború idején 1944-től a nagykanizsai 
állami polgári fiú-, majd leányiskolában 
tanított. Az 1948-as tanévtől a nagyatádi p<>1- 
gári leányiskolában vállalt tanári beosztást, 
(ez lett a II. sz. Általános Iskola, ma Bárdos 
Lajos Iskola).

Számára a legnehezebb évek követ
keztek, amikor özvegyen három kiskorú 
gyermekéről is gondoskodnia kellett a 
tanítás mellett. Naponta 8 km-t gyalogolt 
Kiserdőről és pontosan végezte áldozatos 
munkáját nehéz anyagi körülmények 
közepette. Munkásságát mindenütt reáli
san értékelték az intézmények. Kiemel
kedő szakértelem, kitűnő didaktikai érzék, 

lelkiismeretes felkészültség, megfelelő 
eredmény, odaadó buzgóság, faradhatat
lanság, pedagógiai bölcsesség, következe
tesség jellemezték pályaútját.

Szabadidejében kötelességből és szeré
téiből korrepetálta a nehezen boldoguló 
leánynövendékeket, így sokan választhat
ták a továbbtanulást, a tanítói és tanári hiva
tást. Kollégáival szemben a türelem, szelíd
ség, szerénység jellemezte.

Az 1979-ben kiadott Nagyatád című 
könyv a 40. oldalon téves közlést adott. A 
férj Gocklcr Lajos, a tudós, a párizsi 
Sorbonne doktora, aki öt nyelven írt és 
beszélt, sohasem tanított lakóhelyünkön. 
Nagyértékű könyvtára, megírt könyvei, 
sok-sok kézirata, az igazi kincsek, jól is
mertek.

A tanárnő63 éves korában ment nyugdíj
ba. Gyermekei, Ixnkc, I xijos, Ilonka és hat 
unokája közelébe költözött, de még 
Budapesten is tovább tanított egy ideig.

„Az ember ugyan, mint a nád, 
de minden kíínél többet ér, 
tovább építi önmagát, 
amíg csak él."

Rónai György
Győré Bélánc Sípos Ilona

He/y krízishelyzetben
Teljes diszkréciót garantálva: otthonos befogadószobát rendezett be a 

Nagyatádi Családsegítő Szolgálat Ifjúsági Klubja, ahova azokat a fiatalokat in
vitálják, akik egy helyet keresnek, ahol van kivel beszélgetni, ahol jól érezhetik 
magukat; útbaigazításra, vagy éppen programra van szükségük, netán a szerelem 
terén vannak gondjaik.

A tinédzserügyelcten pszichológiai, életvezetési tanácsadással szolgálnak
- ha valakinek rossz napja van és padlón érzi magát,
- ha az iskolában, munkahelyen tartós problémák, konfliktusok gyötrik,
- vagy nem tudja magát megértetni szüleivel, családtagjaival és így tovább. 
A díjmentes tanácsadásaikon szakemberek nyújtanak segítséget krízishely

zetekben, vagy éppen nevelési gondokhoz szülőknek és minden korosztálynak.
Az első találkozó május 4-én volt a Bajcsy-Zs. u. 1 /B-bcn.

(II.)

A SIOTOUR Rt. Nagyatádon
1994-ben Magyarországon a turizmus 

eredményei elmaradtak az előzetes 
várakozásoktól. A SIOTOUR Rt. vendég
forgalma sem érte cl a tervezettet, de en
nek ellenére a társaság eredményes évet 
zárt.

Nagyatádon az elmúlt évben 1122 
vendég kereste fel a SIOTOUR 
fizetővcndéglátó szálláshelyeit (az előző évi 
200,7 %-a), akik 7443 vendégéjszakát 
töltöttek cl (az előző évi 195,6 %-a). A 
vendégéjszakák84 %-át külföldi vendégek 
töltötték cl. A 138 nagyatádi férőhelyen át

lagosan 6,6 napot tartózkodtak a vendégek. 
A nagyatádi önkormányzatnak helyi 
adóként 20 eFt-ot fizetett. Nagyatádon 
három állandó dolgozót foglalkoztatott 
tavaly.

Az. idén a tavalyihoz hasonló vendég
forgalommal számolunk, amelynek meg
tartása illetve növelése érdekében a szál
láshelyeken az eddigi kedvezmények mel
lett bevezettük a törzsvendég-ked
vezményt is.
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ERDÉLYI KÖRUTAZÁS
„Erdély furcsa zuga 1

Régi vágyunk teljesült, mivel többszöri 
próbálkozás után végre sikerült egy 
autóbusznyi nagyon lelkes, Erdély iránt 
érdeklődő csoportot összegyűjteni a nagy 
kirándulásra. A szervezés 1994. őszén 
kezdődött, de csak tavaszra lett teljes a lét
szám. Klubunkon kívül a cérnagyári 
nyugdíjasklub is bekapcsolódott a szervező 
munkába. Ezen kívül pártoló ismerősök és 
családtagok is jelentkeztek a kirándulásra. 
Amikor áprilisban megkaptuk a programot, 
rögtön tanulmányozni kezdtük a térképet 
és az útikönyveket, hogy pontosabban

Évforduló,..
Húszéves a nagyatádi nemzetközi 

Faszobrász Alkotótclcp. Eddig 106 
nagyméretű faszobor került posztamensre, 
amelyeknek a zsűrizett értéke 81 millió 
forint.

Képünkön Szabó István Munkácsy-dí- 
jas szobrászművész Dóza György című 
alkotását láthatjuk.

Szöveg és kép: Durgó Tibor

J)cj/'(íos - ncipo/i

\ zeneszerző nevének felvétele óta évente 
rendezi meg a Bárdos-napokat a Bárdos 
Lajos iskola. A gála műsorában Kállai Enikő 
és Birkás Csaba, az iskola volt növendékei 
mellett bemutatkozott a budapesti I lunyadi 

Állaláiuis Iskola Kicbiuyck Kórusa is. 
Durgó Tibor fotói

105 éve, 1890 augusztus havában megin
dult a Sőmogyszob-Barcsi helyi érdekű 
vasút. A vasútvonal közelsége miatt nevez
ték cl a rövid utcát Nagyatádon a háború 
után.

A Baross utcából nyílik és vezet a 
Somogy szobi út első harmadába észak-déli 
irányban. 1945 előtt c terület vásártér volt. 
Évente négy alkalommal tartottak ki
rakodó- és állatvásári: februárban, május
ban, augusztusban és novemberben. A 
legrégibb iparágak jeles mesterei a vásá
rokban találtak piacot maguknak, áruik 
kínálata igen bőséges volt. A gyerekek kél 
vásár között szorgalmasan gyűjtötték fil
lérjeiket, hogy játékot, édességet vásárol
hassanak, krumplicukrot, törökmézet, 
medvecukrot. A körhintán pedig kicsi és 
nagy élvezhette a repülés örömét. Az atá- 
di vásárok élmény teli ünnepnapok voltak 
gyermeknek és felnőttnek egyaránt, mert 

uropanak. dr. Kós Károly 

tájékozódjunk a látnivalókról. Az indulás 
előtt többször is találkoztunk és tájékoz
tattuk egymást a legfontosabb tudni
valókról. Nagylaknál mentünk át a határon, 
zökkenőmentesen. Első állomásunk Arad 
volt, amely Erdély déli kapuja. Itt meg
néztük a tizenhárom aradi vértanú em
lékművét. Az idősebb korosztályban még 
nagyon élénken élnek az iskolai tanul
mányaik alapján megmaradt erdélyi 
történelmi emlékek.

Útvonalunk: Vajdahunyad, Gyulafehér

vár, Torda, Marosvásárhely, majd Szováta.

Tejcsamok Bodvicán
A vállalati üzemeltetés első éveiben 

kétszer is változott az átvevők személye. 
Először I landó Kálmán, majd követte őt 
Stcinbachcr József. Valószínű, csak ideig
lenes megbízatásuk volt, mert 1938-ban is
mét új mester került Bodvicára.

Kis Lajos családjával Tapsonyból 
költözött ide. Az első időben bérlőként lak
tak itt, később megvásárolták a csarnokot 
is magába foglaló Zámbó-házat. Ez a család 
gyökeret eresztett Bodvicán. A tejátvétel 
mellett annak lefölözése, a tejszín elszál
lítása, túrókészítés képezték tevékenysé
gük zömét. A napi szállításokat kis füzetbe 
- amely a gazdánál volt - jegyezték fel, hó 
végén összegyűjtve számfejtették és fizet
ték a tej árát.

Működésük éveiben érte el tetőpontját 
Bodvicán a tehéntartás. Kisné Magdus 
néni ezt írta egy visszaemlékezésében: „az 
1939-40-cs években mintegy 280-300 
tehén volt Bodvicán, s szolgáltatott tejet 
gazdának, csarnoknak.” A legelőre járó csor
da reggel, este hatalmas porfelhőt kavarva 
masírozott végiga falun, hogy hazaérkezés 
után, majd reggel bőséges tejhozammal 
szolgálják meg a gondozást.

vásáriját adni, kapni íratlan szokás volt.
A vásártér egykori mérlegházának téglái

ba a kertekben még bclckoccan az ásó, ka
pa, gereblye. Ritkán régi fillérek is felszínre 
kerülnek a kerti munkák során. A II. 
világháború óriási pusztítását példátlan 
összefogással igyekeztek eltüntetni az atá- 
diak, miután az aknákat eltávolították.

1945 tavaszán megkezdődött a föld
osztás. Az új honfoglalást így örökítette meg 
a puszták népének nagy költő fia, Illyés 
Gyula:

„Megy az eke, szaporodik a barázda, 
mintha egy nagy könyv íródnék 
olvasásra.”

E híres fürdőhelyen volt állandó szál
láshelyünk a HcphaisztoszCastel I Iotcl két 
ágyas szobáiban. A 24 órás buszozás után 
nagyon jól esett a linóm és bőséges meleg 
vacsora, majd a melegvizes zuhanyozás. 
Mindnyájan jól kipihentük magunkat és a 
kiadós reggeli után folytattuk progra
munkat.

Feltétlenül meg kell említeni fárad
hatatlan idegenvezetőnket, Kutasinét - 
Ibolyát -, aki a nap minden percét úgy 
igyekezett kihasználni, hogy lehetőleg 
senki ne unatkozzon. Nélküle útunk nem 
lett volna ilyen értékes és élményteli.

(Folytatjuk)
Gergő Sándomé

klubvezető

A nyugodt békeéveket háborús időszak 
váltotta fel. A tejtermelés még jó bevételt 
jelentett, aztán megindult az állatállomány 
csökkenése, ami a háború végére katasz
trofális méreteket öltött. A harcoló had
seregek elhurcolták, elhajtották a szarvas
marha-állomány nagy részét. A háborút 
követő években a kevéske tejet inkább 
cserekereskedelemben értékesítették. 
Kisék a szállítás érdekében 300 liter tejért 
a konzervgyártól vásároltak egy kordét és 
szamarat. Így oldották meg a szállítás gond
jait. (Az okirat az utódoknál ma is megvan.)

A tejátvétel nem töltötte ki Kisék 
munkaidejét, ezért gazdálkodtak, földet, 
szőlőt műveltek a határban. A tsz-ck meg
alakítása, a tehénállomány jelentős részé
nek közösbe hurcolása a tejtermelés je
lentős vészes csökkenését hozta magával. 
1957-ben fölszámolták a bodvicai 
tejátvevőt. A tevékenység megszűnt, de 
Kisék, különösen Magdus néni, aki a 
hagyományőrzés lelkes munkása volt, 
mindig is csarnokos Magdus néni maradt.

Horváth Ferenc
Bodvica

e
A vásárteret is felparcellázták. Az 

igénylők az ’5()-es evek elejétől 
megkezdték a házépítést. Elsőkéntcsak pár 
szerény ház épült fel, majd idővel egyre 
több. Az útépítés és a gáz bevezetése a 
későbbi időkben történi meg. Az utca ős
lakói részint elköltöztek vagy meghaltak. 
Az új tulajdonosok korszerűsítették a 
lakóházakat; bővítették és tctőtér-lxrépítést 
alkalmaztak. A lakóhely szeretete meglát
szik az ápolt virágos- és 
vcteincnycskcrtckcn. Az utca tiszta, ren
dezett, fiatal fasor és gyepszőnyeg az út 
szegélye.

Győré Bélánc Sípos Ilona

SAKK 94 ’95
Sakk-klubunk az 1994/95-ös versenyidény végén 

megtartotta évzáró ülését és értékelte az elmúlt 
időszakot. Csapatunk harmadik éve szerepel az 
országos bajnokság 11. osztályában, amely jelentősen 
megerősödött. Három új játékost igazoltunk. A 
játékosoknak sikerük felnőni a feladathoz és így az 
előző évi eredményünket 3,5 ponttal túlszárnyal
tuk. A versenykiírás sajnos nem volt a legkedvezőbb 
számunkra, mivel a 14-es mezőnyből az utolsó öt 
csapat került osztályozom, így a 10. helyünkkel ráját
szásra kényszerültünk. Ezt az utolsó akadályt a csa
pat magabiztosan vette, nagyarányú győzelmet 
aratva a marcali csapat felett, biztosítva a helyün
ket a következő évi bajnokságban. Jól szerepelt a 
megyei bajnokságban indított második csapatunk 
is, a harmadik helyet szerezte meg.

Egyéni versenyen Béres Kornél megyei bajnok 
lett. Biztató, hogy a még folyó ez évi döntőn - a né
gy kaposvári mellett - négy nagyatádi versenyző sz
erepel.

Szép eredményeket értünk cl a diákolimpiákon 
is. Szinte minden korosztályban dobogós helyezést 
szereztünk. Ehhez biztosan hozzájárult az is, hogy 
a diákolimpia - csapatunk szervezésében - Nagy
atádon lett lebonyolítva. Külön színfolt a csapat 
életében a Bagoly Kupa 24 órás sakkverseny.

Megállapíthatjuk, Nagyatád egy újabb sakkcen
trummá nőtt fel a megyében - Kaposvár melle!

Kiss Attila

DIÁKOLIMPIA
Az atlétika városkörnyéki versenyei májusban 

voltak. Nagyatád általános iskolásai, valamint a 
környékbeli hét általános iskola tanulói verse
nyeztek ezen a rendezvényen.

A verseny összetett csapat- és egyéni számokból 
állt. Rövid- és középtávfutás, távolugrás, kislabda- 
hajítás, súlylökés szerepelt a versenyszámok között.

26 csapat és 8 egyéni versenyző vett részt a dön
tőn.

Eredmények:
I. kcs., leány, csapat: I. Babay J. Ált. Iskola 

Nagyatád, 2. II. sz. Ált. Iskola Nagyatád, 3. Bábod
Egyéni: I. Borsi Boglárka Babay Ált. Isk., 2. 

Kocsis Anett II. sz. Ált. Isk., 3. Kövcsdi Orsolya 
Babay Ált. Isk., Nagy Brigitta Babay Ált. Isk.

I. kcs. fiú, csapat: I. Babay Ált. Isk., 2. Scgesd, 
3. Bárdos L. Ált. Isk.

Egyéni: I. llautek Róbert Háromfa, 2. Húros 
Tibor Babay Ált. Isk.,3. Jeszck Roland Babay Ált. 
Isk.

II. kcs. leány, csapat: 1. Kutas, 2. Babay Ált. 
Isk., 3. II. sz. Ált. Isk.

Egyéni: 1. Paksicza Melinda Kutas, 2. Gönez 
Tünde Kutas, 3. Gazdig Adrién Babay Ált. Isk.

II. kcs. fiú, csapat: 1. Babay Ált. Isk., 2. Bárdos
L. Isk., 3. II. sz. Ált. Isk., Somogyszob

Egyéni: 1. Zsirai Zoltán II. sz. Ált. Isk., 2. 
Domonkos Krisztián Babay Ált. Isk., 3. Pintér 
Kornél Bárdos L. Ált. Isk.

III. kcs., leánv, csapat: 1. Kutas, 2. Babay Ált. 
Isk.,3. II.sz.Ált. ísk.

Egyéni: I. Egyed Orsolya Kutas, 2. Ámon 
Tímea Kutas, 3. Balogh Réka I lárontfa

III. kcs. fiú, csapat: I. Kutas, 2.1 .álxxl, 3. Bárdos 
H. Ált. Isk.

TRIATLON DIÁKOLIMPIA
A triatlon megyei döntőjét városunkban rendezik 

június 11-én az OTP Bank támogatásával, szer
vezője a Nagyatádi' I Hátion- és Szabadidő-egyesület, 
amelyen általános és középiskolások indulhatnak. 
A versenyszámok sorrendje: úszás - kerékpár - futás.

I. futam
13.00 I. kcs. I(X) m - 4000 m - 1000 m

II. futam
13.45 II. kcs. 300 m - 8(XX) m - 2(XX) m

Hl. futam
14.45 III. kcs. 300 m - 8(XX) m - 2(XX) m

IV. futam
15.45 1V-V. kcs. 500 m - I2ÍXXI m - 4000 m

V. futam
17.00 Próbáld ki! 50 m - 4(XX) m - 5(X) m

Az ötödik futamot elsősorban a fiatal tehetségek 
felkutatására indítják. De ebben a futamban min
denki pólót kap. (Részletes tájékoztató a versenyről 
a plakátokon és a szórólapokon található.) Minden 
indulót szeretettel vár a rendezőség.

SOMOGYSZILI DUATLON
A versenyen mintegy 30 egyesület 400 

versenyzője indult, amely egyúttal országos baj
nokság is volt. A versenyen részt vettek a nagyatá- 
di triatlonosok is. íme a jobb eredmények:

gyermek-csapatverseny: 6. hely (Békési, 
Balazsin, Orbán)

leánv serdülőcsapat: 8. hely (Pécsi T., Kovács
M. )

fiú serdülőcsapat: 7. hely (Balazsin, Alsecz, 
Várday)

fiú serdülő egyéni: 7. hely (Balazsin Tamás) 
91 indulóból

sprint v. 3. hely Boros Krisztián

VSE
LABDARÚGÓ-SZAKOSZTÁLY
Május 28-án a Bátaszék csapatát látta vendégül. 

Az. előző héten a Balatonlellén elszenvedett vereség 
után a mintegy félezer néző nagy érdeklődéssel vár
ta a találkozót.

A Bátaszék számára a mérkőzésnek nem volt 
nagy tétje, hiszen kiesési gondjaik nincsenek. A ha
zai csapatnak viszont minden pontra szüksége van 
a bentmaradáshoz. A szép számú érdeklődőben is 
bizonyára felmerült, jó lenne, ha bent tudnánk 
maradni az NB lll-ban, hiszen így több jó csapa
tot, jó mérkőzést láthatnánk.

Ezen a napon a szurkolók kifejezetten jó játékot 
láthattak. Mindkét oldalon sok akciót dolgoztak ki 
a csapatok, tetszetős, lendületes játékkal örven
deztették meg a közönséget. Végül 2:0-ra nyert a 
hazai csapat, pedig mindvégig háromesélyes volt a 
mérkőzés. A két kapus kiemelkedő teljesítményt 
nyújtott, s ha nem így lett volna, akár tucatnyi gól 
is eshetett volna. Azt hiszem, megérdemelte mind
két csapat a mérkőzés végén a tapsot.

Ha több ilyen mérkőzést látunk, jelentősen meg
nő a nézőszám.

BÚVÁRÚSZÁS
Május 20-21-én ismét városunk adott otthont a 

könnyűbúvár uszonyos úszók bajnokságának, 
amely egyben az Európa Liga harmadik fordulója 
volt. Kilenc ország 23 csapata vett részt a versenyen. 
A sportolók többségének elhelyezéséről, ellátásáról 
a József Attila kollégium gondoskodott.

Rajt Foto: Durgó likőr
A télies, bolondos időjárás nem kényeztette el 

a versenyzőket, de erről nem a szervezők tehettek. 
A kaposvári Húsos SC versenyzői a várakozásnak 
megfelelően jól szerepeltek. Számos érmet és 
helyezést szereztek, különösen a Pctőfalvi 
lánytcstvéreknek köszönhetően. Egyébként a ka
posváriak rendszeresen városunkban edzőtáboroz
nak.

Reméljük, jövő nyáron jobb időben láthatjuk 
vendégül a már ismerősként érkező versenyzőket.

TENISZ
Május 27-28-án a Nagyatádi "Teniszklub fér

fi páros-bajnokságot rendezett, amelyre nyolc páros 
nevezett. A mérkőzésen szoros eredmények szület
tek. A meleg nap végén a dobogós helyezettek 
átvették a Polgármesteri I livatal ajándékait.

1. Bujtás László - Pomozi László
2. Iharosi István - Szakály Gyula
3. Horváth Mátyás - Minor levente

CSELGÁNCS
Még javában tart a szezon, a szakosztály sportolói 

több versenyen is részt vettek. Eredményeik közül 
kiemelkedik Balogh Mónika első helye, amelyet a 
Magyar Köztársaság Kupán szerzett.

A PVSK judócsarnokában rendezett rangsor
verseny dobogós helyezettjei a saját súlycso
portjukban:

I. helyezettek: Treier Péter, I lúros Tibor, Del 
l’abro Zsolt, I lorváth Gábor.

Ok a barcsi rangsorversenyen is elsők lettek, raj
tuk kívül a következők lettek első helyezettek: 
Kígyósi Tamás, Balogh Mónika, Búváry Ottó, 
I lorváth Péter.

Magyar Köztársaság Kupa Budapest
Balogh Mónika 1.
Kálmán Ottó II.
Szabó Roland V.

KERÉKPÁROS KERINGŐ
Második alkalommal került sor a Schwinn- 

Csepel Keringő elnevezésű amatőr kerékpár
versenyre. '1 óbb mint 2(X)-an álltak rajthoz a sok
féle futamban. A Széchenyi téren kialakított kör
pályán rótták a köröket a versenyzők. verseny 
végén közel négyszáz tombolanyeremény talált 
gazdára. A helyezettek átvehették a Polgármesteri 
Hivatal érmeit és serlegét. A főnyereményt, egy 
versenykerékpárt pedig Pécsi Tamás vihette haza. 
A verseny nagyon jól szolgálta a kerékpározás és 
egyúttal az egészséges életmód hirdetését. A nagy
atádiak közül a következők nyertek futamot: 
Balazsin'Iámás, Hcrr Gyuszi, Szakály Péter, Benke 
Ildikó, Eisli Edit.

KIHÍVÁS NAPJA
Városunk is benevezett a Kihívás Napja 

vetélkedőbe. A város általános iskolái és óvodái 
kitelek magukért, mert nagyon jó, egésznapos 
sportprogramokat szerveztek a gyerekeknek. Ritkán 
látni ennyi vidám, lelkes diákot mint ezen a napon. 
Az érdeklődők sokféle sportolási forma közül 
választhattak, sajnos az anyóskergető verseny el
maradt. Az eső vagy a félelem tartotta vissza a nős 
férfiakat? Kiemelkedőesemény volt a Hajós ?\lfréd 
emlékúszás, amely 1200 m-cs távot jelentett. A 
próbát 88-an teljesítették, és a Szabadidő SE
irányította.

/\ hasonló nagyságú települések 
versenyében városunk az első harmad
ban végzett.

TENISZ
I lölgyck figyelem!
Június 17-én és 18-án amatőr női 

egyes teniszverseny lesz a VSE-pályán. 
Nevezni 17-én reggel 8 óráig a helyszí-
nen lehet.

SPORTMŰSOR
Június 25-én 17.00:

Nagyatád-Barcs NB III

Cziinmcrman Béla
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Tájékoztató a tervezett Nagyatádi Televízióról
Nagyatád Város Önkormányzat ] 

Kcpvisclő-tcstülctc az ajánlattételi pá- ; 
lyázatok elbírálását követően az 1995. ; 
június 6-ai ülésen jóváhagyta a 
LÁTSAT Kereskedelmi cs Szolgáltató 
Kft-vcl kötött megállapodást, amely 
alapján megkezdődhet a Városi Tele
vízió létesítését megalapozó szervező 
munka. E munka keretében elsőd
leges feladat a nagyatádi polgárok tel
jeskörű tájékoztatása, majd á konkrét 
igények felmérése.

Gyors és eredményes szervezés ese
tén lehetőség nyílik arra, hogy már ez 
év decemberében a város lakóinak 
többsége igénybe vegye a helyi TV 
szolgáltatásait.

1. Műszaki tartalom
A Nagyatádi Televízió műszaki 

szempontból két fő részből áll:
- Nagyközösségi kábeltelevíziós 

rendszer
- Műsorszerkesztésre alkalmas 

stúdió

1.1. A nagyaközösségi kábel
televíziós rendszer
E műszaki létesítmény alapvetően 

meghatározza a Városi Televízió által 
nyújtható szolgáltatások minőségét és 
mennyiségét, ezért fontos, hogy 
műszaki tartalmának meghatározására 
korunk követelményeinek és a jövő 
várható igényeinek figyelembevéte
lével került sor.

A kábeltelevíziós rendszer az aláb
bi fő elemekből áll:
- központ (főállomás)
- elosztóhálózat (kábelrendszer)

A kábeltelevíziós rendszer 
központja
A központ „lelke” a CW-3(XX) típus

jelű professzionális fejállomás, amely 
teljes kiépítésében akár 60 TV- és 48 
rádióprogram jó minőségű feldolgo
zására is alkalmas. Ez a fejállomás 
kiemelkedő műszaki paramétereivel 
garancia a nagyszámú, nagytávolságú, 
jó minőségű műsorátvitel lehetőségére.

Első kiépítésben a központ 18TV- 
és 8 rádióműsor vételére és feldolgo
zására épül ki. ATV-programok között 
a magyar 1., 2. műsorokon kívül 
lehetőség nyílik 5 db műhold 12 mű
sora, valamint a hazai kazettás műsorok 
(IIBO, Szív TV, A-TV) vételére. A ter
vezett rádióműsorok között 6 db hazai, 
3 db műholdas és a helyi rádióműsor 
szerepel. A kiépítést követően a 
működés során a műsorválaszték 
tovább bővül.

A kábeltelevíziós rendszer 
elosztóhálózata
Az elosztóhálózat legfontosabb része 

az a kábelrendszer, amely a központ
ból az egyes lakókörzetek közelébe jut
tatja a műsorjeleket. Jó minőségű, 
földárokba fektetett kábelekből és a 
szükséges erősítőkből áll. Erre a ká
belrendszerre csatlakozhatnak a jelen
leg működő kisközösségi an
tennarendszerek és a városi televí
zióhoz csatlakozni szándékozó egyes 
lakókörzetek.

1.2. Városi stúdió
A kábeltelevíziós rendszerrel 

párhuzamosan kiépülő stúdió 
lehetőséget teremt helyi műsor szer

GYERMEKORVOSI 
INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZATOK

A tanév végén sok gyerek szeretett 
volna kirándulni osztályával, de a szülői 
keretek ezt nem mindenhol tették 
lehetővé. így történt ez a nagyatádi 4. 
sz. Általános Iskolában is, ahol a gye
rekek és a szülők még hátrányosabb 
helyzetben vannak. Hogy legalább a 
most elballagó két nyolcadikos osztály, 
amelynek tagjai sokat tettek az elmúlt 
évben az iskola hírnevéért, részt vehes
senek egy egynapos kiránduláson, az 
iskola igazgatónője, a volt alsós és a je
lenlegi felsős osztályfőnökök, valamint 
a két osztály napközis nevelői úgy dön
töttek, hogy' saját költségükre viszik el 
a gyerekeket Balatonfcnyvcsrc.

Május 26-án reggel vidám gyerek
sereg szállt fel a három kisbuszra, 
amelyet a kollégium, a szakképző 
iskola bocsátott ingyen az iskola ren
delkezésére. Megérkezés után jól 
esett a friss zsíroskenyér, zöld
hagymával. A délelőtt kiadós sétákkal 
és az ebéd közös elkészítésével telt cl. 
Délben a megtérített asztalra sok finom 
sütemény is került, amit szintén a 
nevelők készítettek a gyerekek 
számára. Ebéd után csónakázás, fürdés 
és horgászat következett, majd az igaz
gatónő vezetésével közös haltisztítás és 
-sütés. Este kissé fáradtan, de mégis 
vidáman táncolt együtt diák és tanár. 
Már besötétedett, amikora kis társaság

A kivitelezők jelzése szerint előre
láthatólag az (Ingvári, Pozsonyi utcában 
június 5-én, Az Eperjesi, Szabó I)., 
Petőfi utcákban június 8-án, az Aradi 
utcában június 15-én, a Rákóczi utcában 
június 20-án kezdődik a szennyvíz
csatorna építése. Kérik az érintett 
területen élők szíves türelmét. 

fájó szívvel újra buszraszállt és haza in
dult.

A gyerekek nevében is - a nevelők 
ezúton mondanak köszönetét a sofő
röknek, akik késő este házhoz szállí
tották a vidéki gyerekeket.

Ez a nap példa arra, hogy kis fárad
sággal és összefogással sok örömet tud 
szerezni egymásnak diák és tanár.

Köszönjük.
- a búcsúzó nyolcadik osztályosok -

Karafa Lászlóné

25. évforduló
Városunkban a 4. számú speciális ál

talános iskola június elsején fennállását 
ünnepelte. E nap reggelén virágillat, 
szép kiállítás, örömteli fogadás várta az 
érkezőket. A jelenlegi, az egykori 
diákok, a szülők, a helybeli és a megyei 
vendégek jöttek cl emlékezni, köszön
teni az intézményt.

Elsőként Fürst Istvánné igazgatónő 
üdvözlése hangzott cl. "Többek között 
ekként: „a város negyedszázados 
iskolájának nemcsak múltja, hanem 
jövője is van!”

A 25 év előtti szerény tagozat el
sőként az akkori általános iskolában 
működött csupán négy nevelővel, 
ötven tanulóval. Nem csoda, hanem 
nemes tettek hozták létre az önálló in
tézményt. Jelenleg 14 tanulócsoport 
van és 29 nevelő oktatja a 160 fős gye
reksereget.

Az emlékezés gyertyája is világított 
azokért, akik eltávoztak a földi életből, 
a jeles tanítókért, tanárokért. 

kesztésére, a tervezett technikai hát
tér biztosítja a szerkesztett műsorok jó 
minőségét. Az alkalmazott számítás
technika színvonalas képújságszer- 
kcsztést tesz lehetővé.

A helyi információk közlésének 
lehetősége és a színvonalas szórakoz
tatás, ismeretterjesztés a stúdió 
alapvető feladata lesz. Tervezett helye 
a Művelődési I láz.

2. Szervezési kérdések
Nagyatádon jelenleg számos 

kisközösségi kábelrendszer üzemel. Ez 
a tény optimális esetben segítheti a 
helyi televízió gyors megépítését. A 
működő kisközösségi rendszerek első 
lépésben kapcsolódhatnak a Nagyatádi 
Televízióhoz, így a város lakóinak 
többsége igénybeveheti a magas szín
vonalú szolgáltatást. Az egyes 
kisközösségi rendszereket, a tájékoz
tatás és az igényfelmérés érdekében, 
közös képviselőik útján külön meg
keressük. A csatlakozni nem kívánó 
kisközösségi rendszer tagjait, akik 
igénylik a helyi televíziót, ter
mészetesen csatlakoztatni fogjuk.

A város azon polgárait, akik nem tag
jai kisközösségi rendszernek, igényeik 
ismeretében folyamatosan lehet 
bekapcsolni. A bekapcsolásokra az 
előfizetői szerződések megkötése után 
kerül sor.

3. Díjak
A Nagyatádi Televízióhoz csatlakozó 

előfizetőknek a csatlakozási szándék 
kinyilatkoztatásakor ún. csatlakozási dí
jat (támogatást) kell megfizetniük.

Az I. számú házi-gyermekorvosi ál
lás nyugdíjazás folytán 1994. december 
30-ával megüresedett. A képviselő
testület pályázatot írt ki a házi-gyer- 
mekorvosi állásra. A pályázati fel
hívásra a nagyatádi kórházból két gyer
mekgyógyász szakorvos adta be pá
lyázatát, mindkét pályázó megfelelt a 
szakmai követelményeknek. A 
képviselő-testület május 30-ai ülésén 
Turnémé dr. Saucrhcring Elkc gyer
mekgyógyász adjunktust nevezte ki

A megjelent vendégek is szívből 
szóló, meleg szavakkal köszöntötték a 
jubiláló intézményt. A továbbiakban 
meghitt ünnepségen szép műsorral 
kedveskedtek az iskola ügyes 
tanulói.

A Jubileumi Emlékkönyvbe be
került a vendégek írásos köszöntője, 
kezevonása. Jelmondatként gondo
latban csak egyetlen tény fogalmazó
dott meg mindenkiben, hogy „az ál
dozat épít!”

Nincs szebb hivatás, mint gyer
mekeket nevelni a hasznos életre, 
amely szinte költővé változtatja az 
embert. Szeretet kíséri azokat, kik ezt 
a hivatást lelkesen, bátran, hűséggel 
vállalták.

Mindenki gazdagodott, aki örülni tu
dott ezen a felejthetetlen, boldog 
napon.

Nem kérek én, csak egy kegyet:
Mindig mindenben szív legyek.

Székely László

Győré Béláné

Ennek mértéke:
- kisközösségi rendszer tagjaként 

5000 Ft
- egyéb esetekben 16.000 Ft csat

lakozóhelyenként.
A működés során a működtetés, a 

műsorszolgáltatás és a fejlesztés el
lentételeként 200 Ft mértékű 
üzemeltetési díjat kell fizetni havon
ta, csatlakozóhelyenként. Ezen 
üzemeltetési díj nem tartalmazza a 
fizető házimozi szolgáltatását (I IBO), 
ami külön szerződés és díj alapján ve
hető igénybe.

4. Szolgáltatási jellemzők
A Nagyatádi Televízió létrehozásá

val minden nagyatádi polgár számára 
elérhetővé válik egy sokoldalú, színes 
műsorválaszték a TV- és rádióvétel 
területén, valamint a helyi televíziózás 
és rádiózás új távlatokat nyit az infor
mációáramlás lehetőségeiben. Máraz 
első kiépítésében nagyszámú TV- és 
rádióműsort szolgáltat olyan pro
fesszionális technikai háttérrel, amely 
biztosítani tudja a folyamatos meg
bízható minőséget a város legtávolab
bi pontjain is, sőt, a fejlesztések során 
- a műsorszám növekedésén túl - 
lehetőség nyílik a környező 
települések bekapcsolására is.

Megfelelő számú igény esetén biz
tosítani tudjuk a IIBO vételének 
lehetőségét. Ez egy házimozi jellegű 
műsor. Programját a szinkronizált film
újdonságok jellemzik. A műsor 
vételéért az azt igénylőknek külön dí
jat kell fizetni, ennek mértéke 
előreláthatóan 800 Ft.

A korszerű központ lehetőséget 
teremt további hazai műsorok (Szív Tv, 
A-TV) vételére. A tervezett műhold
vevő rendszer szinte az összes működő 
műhold vételét biztosítja, így a 
műholdas műsorok választéka nagy.

A kiépítés során a Nagyatádi 
Televízió építőelemei (kábelrendszer, 

erősítők, stb.) közterületeken lesznek 
elhelyezve, így a jogi, tulajdoni prob
lémák nagy része megoldást nyer. A 
csatlakozó kisközösségi rendszerek a 
működés folyamán átépítésre kerül
nek, olymódon, hogy a soros felfűzés 
és az ezzel járó egymástól való függés 

J megszűnik.

5. Költségek
A Nagyatádi Televízió beruházási 

költségeit az önkormányzat viseli. A 
kivitelezés gyorsasága érdekében a 
munkálatok megkezdéséhez 5 millió 
forintot biztosít. A további munkála
tokhoz a lakossági hozzájárulásokból 
(S(XX)ill. 16.000 Ft) származó bevételek 
teremtenek anyagi fedezetet. A havi 
üzemeltetési díjak a működtetés, 
javítás, karbantartás, biztosítás, jogdí
jak, közüzemi díjak költségeit kell 
hogy fedezzek. Az új csatlakozások 

1 többletbevételei a fejlesztés forrását 
' képezik.

A szervező, igényfelmérő munka a 
város egész területére ki fog terjedni, 
az építési munka ütemezése a konkrét 
igények ismeretében lesz végleges. 
Rövid, vázlatos ismertetőnk csak az ál
talunk lényegesnek ítélt körülmények 
ismertetésére terjedt ki. További 
felvilágosítást a Városházán (tel.: 352- 
666) illetve a LÁT-SAT Kft-nél (tel.: 
352-870) kapnak az érdeklődők.

Városi Önkormányzat

1995. június 1-jétől az I. számú házi- 
gyermekorvosi állásra.

Az Ady Endre Gimnázium és Egész
ségügyi Szakközépiskola igazgatói ál
lása Knapp Ottó igazgató nyugdíjba 
vonulása miatt megüresedett. A Babay 
József Általános Iskola igazgatójának 
megbízása 1995. július 31-én lejár. 
Mindkét állást a Művelődési Közlöny
ben hirdettük meg.

Az Ady Endre Gimnázium és 
Egészségügyi Szakközépiskola igaz

Szckszárdon volt a Pünkösdölő 
Országos Gyermek Néptánc-fesztivál. 
28 néptáncegyüttes érkezett hazánk 
minden tájáról; a nagyatádi Fürjccskc 
másodízben járt itt.

A fesztivál résztvevői a Promcthcus- 
parkban gyülekeztek, ahol köszön
töttek minket a szekszárdiak.

A délutáni szakmai bemutató első 
részében szerepeltünk. Felvettük a ro
pogósra keményített táncos ruháinkat. 
Bemutattuk azt a két új számot, amit 
ebben az évben tanultunk. Az előadás
ba mindenki beleadott apait, anyait, 
élveztük a táncolást! Előadásunk si
keréhez nagyban hozzájárult a barcsi 
Boróka népzenekarának kísérete is.

Kísérőink nagyon szurkoltak értünk, 
és a művészeti vezetőnk, Márta néni 
is, aki mindvégig a függöny mögött 
szorított nekünk. Nagy tapsot kaptunk, 
a szigorú zsűritől, a dicséret sem maradt 
cl. Aztán irány a néptáncos bál. Híres 
néptáncegyüttesek zenekarai húzták 

gatói állására 3 pályázat érkezett. A pá
lyázati eljárás lefolytatása után a 
képviselő-testület 1995. május 30-ai 
döntése alapján egyik pályázót sem 
nevezte ki. A gimnáziumban Szabó 
Erzsébet igazgató-helyettes kapott 
egy évre szóló megbízást az igazgatói 
teendők ellátására.

A Babay József Általános Iskola 
igazgatói állására szintén 3 pályázat 
érkezett, a pályázati eljárás lefolytatása 
után a képviselő-testület 1995. május 
30-ai döntése alapján itt sem nevezett 
ki igazgatót, Tamás I zijos igazgatót bíz
ta meg további egy évre az igazgatói 
teendők ellátásával.

dr. Bakács Tibomé

a széki, szatmári, dél-alföldi, dunántúli 
tájak nótáit.

Másnap a III. szakmai bemutatót 
néztük meg. Késő délután került sor 
a fcsztiválzárásra és az oklevelek 
kiosztására. Mi is megkaptuk a dicsérő 
oklevelet, amire nagyon büszkék 
vagyunk. Mindannyiunknak nagy 
élmény volt ez a szekszárdi út, 
reméljük, jövőre is eljutunk erre a 
rangos fesztiválra.

A Fürjecske Néptánccsoport 
tagjai
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Mint a nagyatádi műhelyek egyikét, málás iránt érdeklődő fiatalok is helyet, 
mára már jegyzik a Nagyatádi Gyermek- lehetőséget kaphatnak itt - szakszerű 
és Ifjúsági Képzőművészeti Tábort. irányításukkal.

V

Téma volt: „REPÜLÉS"

1978-ban az indulás is reményteljesnek 
ígérkezett. Bencsik István, Kertész Sándor, 
Bagó Bertalan neve jelezte: a nemzetközi 
kitekintésű Szobrász Alkotótelep profi 
alkotói mellett - mint később kiderült, an
nak bázisán -, a rajzolás, festés, faragás-for-

ERDÉLYI KÖRUTAZÁS
Erdély! Szív -szív- alakú sziget Reményik Sándor

Arad XI. századi település a Maros fo
lyó mellett. A város szülötte volt Tóth Ár

pád költő, itt tanult Pál László festőművész 
és inaskodott Munkácsy Mihály. Régi 
színházában szerepelt 1820-ban Déryné. 
Az Állami Színház színházmúzeuma 
Erdély legnagyobb gyűjteményéről híres.

Elhagyva a várost, a sík vidéken friss zöld 
rétek és sötétlombú fák kísérték utunkat.

A dús legelőkön juhokat legeltettek a 
pásztorok. Távolabb „deszkás kóboros 
szekerek" (ekhós) haladtak kényelmesen 
a mellékutakon lakóikkal. Közben 
aranyszélű felhők szűrték át a napsugarakat 
és hamarosan kirajzolódtak a hegyek kék 
sziluettjei az Erdélyi Érchegység és a 
Ruszka havas. Közöttük fekszik 187 m ma-

Aztán a második évtől itt van Leitner 
Sándor akkori művésztanár, a kezdetektől 
a helyiek: Ország László, Pollach Judit, 
Marics Anna, Merész Emese.

A 2. sz. iskola, illetve a Művelődési 
Ház után '91-ben a Művésztelepre 

gasságban Déva. A 371 m magas sziklá
son vár áll. Ennek építéséhez fűződik 
Kőműves Kelemen népballadája. A várban 
raboskodott és halt meg az unitárius val
lás alapítója Dávid Ferenc. Utunkat foly
tatva a Zalasd vize mellett a szirtfokon 
elénk tárult Vajdahunyad vára.

Itt megtekintettük a lovagtermet, a várká
polnát, a nagytermet, a Mátyás-loggiát. A sok 
viharos időt látott vártól is búcsút vettünk. 
Egymás után maradoztak el a falvak, körös
körül a zöld vetések, az élet dús ígérete, az 
áldott nap szikrázó csillogásában. Hama
rosan a Maros völgyében elénk tárult az 
egyetlen erdélyi katolikus püspökség 
székhelye Gyulafehérvár, amely kultúr- 
központ és iskolaváros.

£

A TÉR

költöznek. A természet közelsége 
szárnyakat ad a fantáziának, tovább 
gazdagodik témaválasztásuk. Kosárfonó, 
mesemondók, előadások a nép
művészetről színesítik a tábori életet, 
amely egyre inkább komplexebb módon 
zajlik a Malomárok partján az évről-évre 
visszatérő Ország László főiskolai ad
junktus, Takács Zoltán főiskolai do
cens irányításával.

Tatár, török, osztrák hadak pusztították 
évszázadokon át, de mindig újjáépült. 
Megcsodálhattuk Erdély legmonumen- 
tálisabb románkori püspöki székesegy
házát, amely háromhajós keresztalaprajzú. 
Az építtetők: Széchy, Hunyadi, Bethlen.

Itt vannak a Hunyadiak, Izabella ki
rályné, János Zsigmond szarkofágjai. 
Láthattuk Martinuzzi György, Bethlen 
Gábor és I. Rákóczi György sírját is. Az Alsó 
Károly - kapú diadalívszerű dekoratív jel
legével ragadott meg bennünket.

A Felső Károly - kapu valóban a várat 
zárta. Középen áll III. Károly lovasszobra, 
a domborművek III. Károlyt és Savoyait 
ábrázolják, a friz alatt Ausztria címere 
látható.

Elsétáltunk a fejedelmek lakóháza, 
valamint az Egyesülés terme előtt. 1918- 
ban itt mondták ki Erdély egyesítését 
Romániával. A kis parkban a harcokban 
elesett katonák emlékműve látható. A 
Bethlen - kollégium a nagyenyedi kol
légium elődjének épülete, amely később 
osztrák kaszárnya lett.

Külső és belső díszítése eklektikus. Ma 
múzeum a Batthyaneum a püspökség 
egykori gazdag könyvtára. Itt ősnyom
tatványokat, kéziratokat, kódexeket, ok
mányokat őriznek, a „Gyulafehérvári 
sorok" 1310 tájáról származó magyar 
nyelvemlékét is. (Gyulafehérvári glosszák)

Ismét tovább indultunk míg az áldott nap 
aranya szikrázva csillogott a levegőben és 
az ég azúr boltozatán csak néhány felhő 
kergetőzött még. Egyszerre láthatóvá vált 
a völgykatlanban 270 m magasan fekvő 
Nagyenyed, amely török - tatár és labanc 
pusztítást szenvedett a mútban.

Emléktábla is látható: 1849. január 8. - 
ennek tövében van 700 lemészárolt enye- 
di lakos tömegsírja.

(Folytatás a 3. oldalon)

Aztán - amit Merész Emesétől a vizuális 
ügyeket képviselő népművelőtől, e tábori 
munkát is a kezdetektől lelkesen szer
vezőtől tudjuk - az elismerés sem maradt 

Előtérben: Táborzászló Háttérben: IKARUS
Durgó Tibor fotoi

el, 1983-ban Állami Ifjúsági Díjjal tüntet
ték ki a Tábort.

Az idei, a XVIII. Nagyatádi Gyermek és 
Ifjúsági Képzőművészeti Tábor 28 rajzol
ni, festeni szeretőkből, a somogyi ál
talános iskolák 7. osztályától a közép
iskolák 3. osztályáig verbuválódott. Most 
a repülés volt a központi gondolata.

Akvarellel és temperával is festettek, a 
tus és ceruzarajzok mellett, linónyomat is 
készült. A tárgyformálók keze alól sárkány, 
madár vagy zászló került ki.

A válogatott kollekcióban a szeptembe
rig nyitva tartó kiállításon gyönyörködhe
tünk, amelynek Művelődési Házi megnyi
tóján Szabados János örömmel állapítot
ta meg töbljek között: a tábor alkotói évről- 
évre megújulva, sok-sok fantáziával képe
sek újat, szemre valót, értékesei alkotni.

így lehetett, hogy többen közülük - mint 

Dómján Gábor, Gál Ildikó - a képző
művészetet választotta élethivatásának.

Hubay Sándor

Július

Nedves hajjal futkároznak 
meztélábas záporok, 
elfáradnak, földbe búnak, 
este lett.
Tisztatestű hőség ül a 
fényesarcú fák felett.

Radnóti Miklós

Néhány gondolat

A IX. VONÓS 
ZENEI 

TÁBORRÓL

Nagyon jó érzéssel gondolok vissza és írom 
e sorokat a Tábor elmúlt egy hetes 
munkájáról. Ennek egyik oka természetesen 
az, hogy a kezdet óla eltelt közel 10 éves 
folyamat az idén sem szakadt meg. Az eltelt 
időszak alapján a legfontosabb talán mégis 
az, hogy a Tábor létrehozásával kapcsolatos 
elképzeléseink beigazolódtak, szakmai vonz- 
erejében, fejlődésében |x?dig egy visszaesés 
nélküli, töretlen dinamizmust mutatott az 
évek során.

Az idén megközelítően 60 résztvevő 
érkezett hozzánk az ország különböző 
részéből, közöttük sok kiváló, tehetséges 
fiatal.

Már együttlétük legelső napján egy spon
tán kialakult, rendkívül intenzív munka 
kezdődött, mintha csak a megelőző év 
közvetlen folytatása lett volna.

Rendkívül pozitív dolog, hogy ezt a nem 
egyszer napi 10-12 órát átfogó, óriási iramú 
munkát tulajdonképpen a résztvevő 
növendékek diktálták. Hiszen őket a zene 
és hangszerük szeretető, a tanulás, a 
továbbfejlődés szándéka és igénye vezette 
ide. Tiszteletreméltó jelenség, mert meny
nyivel különbőz a belülről fakadó igény, mint 
az ellenkezője. Ebből eredtek azután azok a 
iclyzetek, amikor a tehetség mindent egyszer

ié magába szívni akaró türelmetlenségével 
szemben a Tábor tanárai inkább a moderátor 
szerepéi voltak kénytelenek vállalni.

Azt hiszem, hogy azok a fiatalok, akik ilyen 
hivatástudattal és szakmájuk iránti odaadás
sal rendelkeznek, megérdemelnek mindent 
ami pályájukat egyengeti és céljaik eléréséhez 
segíti őket. Értük nemcsak érdemes, hanem 
meg is kell lenni mindent, ami módunkban 
áll. Küzdenünk kell azért, hogy tehetségük 
felkarolásában anyagi okok ne játszhassanak 
meghatározó szerepet.

Éppen ezért büszkék vagyunk, hogy váro
sunk - minden nehézsége ellenére - tovább
ra is felvállalta a Zenei Tábor működtetését.

Köszönet érte mindenkinek a Tábor 
jövő évi 10 éves jubileuma reményében.

Kenedi Tibor
igazgató
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útdíjasaink

Fürst István né
Nyugállományba vonulása alkalmából 

kerestem íel Fűrst Istvánnét (Ancsa nénit), 
amely egybeesett a IV. sz. Általános isko

la 25 éves jubileumával.

Knapp Ottó
Nyugdíjba vonul Knapp Ottó, az Ady 

Endre Gimnázium igazgatója, megbecsült

Mestersége ősi, mint a történelem. Mióta 
az ember menedéket keresett és saját kezé
vel tudott csinálni: első volt a fedél a feje 
felett. Európa kétezer éves vallása is a 
názáreti ács otthonából indult és terjedt el 
a világon.

Az őshonos nagyatádi iparos: Rezsonya 
Pál és Gasparics Rózsa gyermeke ács volt, 
egyenes tartásé, jóvágású ember, aki ügye
sen, bátran dolgozott a magasban. Jóeszű, 
alkotószellemű mesternek tartották. 
Bizonyság kiváló képességére, hogy több
nyire jelentős épületeken, állami megren
deléseken dolgozott. Ma is látható munkái: 
Városi Bíróság (korábban Járásbíróság), 
Könyvtár (régen takarékpénztár), Állami 

Iskola a Széchenyi téren, a kispusztai grófi 
kastély, Babócsán a templom ácsmunkái.

A tekintélyes iparost segédei - vagy ti
zenhatan - mester úrnak szólították. 
Feleségét, Raczkó Cecíliát is munkája során

1972 óta igazgató, 1976-tól az eredeti 
központi iskolában.

Miért választotta a gyógypedagógusi hi

vatást?
A „rontáshoz" elég egy pillanat, a „gyó

gyításhoz" kell a türelem. A nagyatádi 
4. sz. Iskola tanulói változatos összetételű, 
magában foglalja az értelmifogyatékos 
gyermekeket, a halmozottan hátrányos 
helyzetű, fogyatékos gyermekeket. Ha 
újra választhatnék, ismét ezen a pályán 
kezdenék, mert a gyógypedagógus minden 
tette a gyermekért van.

Ismert, hogy a nevelőegyüttese szak
mailag és emberileg is elismert közösség. 
Gondolom ez igazgatói sikerének titka is!

Közel 50 gyógypedagógussal dolgoztam 
együtt ezidáig, s megtanultuk egymás 
munkáját becsülni, tiszteletben tartani. 
Szakmailag minden területre kiterjedő, jó 
hangulatú testületet kovácsoltam, akik 
folyamatosan gyarapítják tudásukat.

Iskolája megyei szinten is elismert, kor
szerű módszerekkel dolgozó műhely, 
amelyet eredményei is igazolnak.

tanára. 1957-ben végezte el az Eötvös 
Loránd TE-t matemetika-fizika- ábrázoló
geometria szakon, amelyet egy 
számítástechnika (1972) szakkal egészített 
ki.

Knapp Tanár Úr 1957-től -1995-ig vala

mennyi tanulót tanította, ismerte akik a 
nagyatádi gimnáziumban végeztek, érettsé
giztek. Pár év osztályfőnökség után 1961- 
1991 -ig 30 éven át igazgató-helyettesként, 
nagy elismerés mellett végezte munkáját 
a helyi gimnáziumban.

1991 -95-ig első számú vezetőként kez
di meg nyugdíjas éveit, bár 3. osztályos 
tagozatos osztályát még szívesen szerelné 
felkészíteni az érettségi vizsgára.

A szakember három generációi oktatva 
öregbítette gimnáziumunk hírnevét.

Tíz évig volt elnöke az Eötvös Lóránd 
fizika társulat somogyi szervezetének, je
lenleg is tagja a Neumann János Számítógép 
Tudományos Társulatnak. Diákjai nagyon 
sok szép sikert arattak az évek során, az 

Rezsonya József (isgo-wstj
ismerte meg. A babócsai templom tornyát 
fejezték be éppen, - közben már misézett 
a pap - mikor ünnepien öltözött fiatal 
lánykák csoportja közeledett. A legények 
évődni kezdtek, kinek, melyik lány tetszik. 
Rezsonya József a magasból rámutatott a 
legcsinosabbra: Ez lesz a feleségem!

Valóban így történt. 1912-ben nősült, utá
na hamarosan mehetett háborúzni az olasz 
frontra, de szerencsésen éleiben maradt. 
Felesége három gyermekkel ajándékozta 
meg. Idillikusán indult életüket súlyos 
csapás érte, 35 éves korában meghall élete 
párja, serdülő árvákat hagyva maga után. 
Szegények egyszerre felnőttek lettek, 
hamarosan dolgozni kezdtek. Gizikét ti
zenkét éves korától alkalmazta a fonalgyár. 
Tehetséges lehetett, mert két társával együtt 
őt kíildték el Erdélyibe, hogy a gyár leányvál
lalatánál segítsék a munkásnők betanítását.

Mikor gyermekei már önállóak leltek, 
újabb borzalommal kellett szemljenézni, a 
pusztító második világháborúval. 1944- 
lx?n - miután a németek megszállták orszá
gunkat - az amerikai bombázógépek súlyos 
légitámadásokkal tartották rémületben a 
lakosságot. Nagyatádot augusztus 9-én érte 
a nagy csapás. Egyetlen repülő - mo
torhangjáról ítélve lehet, hogy sérült - váro
sunk központja felelt, a Kossuth utcában sza
badult meg gyilkos terhétől. Emelkedett és 
rengett a föld, mindent elborított a téglaporos

A minisztériumtól elsőként kaptunk 
megbízást a csurgói óvónői szak
középiskola gyógypedagógiai fakultáció 
képzésére. 1978-ban szakmai tovább
képző bázisként működtünk, számtalan 
bemutató foglalkozást tartva. Tanulmányi 
versenyeken Országos IV. helyezést, sport
ban több országos dicsőséget is szereztünk. 
Jelentős sikereink voltak a képzőművészeti, 
irodalmi versenyeken is. De számomra a 
legfontosabb: tanulóink neveltségi szintje, 
s ragaszkodásuk iskolánkhoz.

Szakmai elismertségének hű tükre, hogy 
az el következendő öt évre felkérték az 
Országos Szakértői Bizottság tagjává.

Valóban nagy megtiszteltetés. így nem 

szakadok el teljesen a pályától, segít
ségemre továbbra is számíthatnak a megye 
speciális iskoláiban.

Tisztelt Igazgatónő! Ezúton gratulálunk 
valamennyi pedagógus nevében ahhoz a 
Pedagógiai díjhoz, amelyet augusztus 20- 
án vesz át a Megyei Közgyűlés Elnökétől.

Kívánjuk: tartsa meg sokáig dinamiz
musát, humanitását, egészségét!

Eötvös Országos fizikai versenyen 2. helyet, 
az OKTV országos versenyein számos 
helyezést értek el. Matematikából kísérleti 
osztályban is tanított.

Első kollégái közül szinte mindenki be
fejezte már az aktív tanítást, de Ó a 

vezetői feladatai mellett a tanórákat tartja 
most is élete fő színterének. Vallja, a 
diákokkal itt lehet igazán dolgozni.

Kitüntetései: Nagyatád Városáért, 
Közalkalmazotti szolgálati érdemérem. Az 
oktatásügy Kiváló Dolgozója mellett elny
erte a Kiváló Tanár országos címet is. 
Mégis legbüszkébb a diáknapon a diákok 
által adományozott: Kiváló Tanár titulusra.

Reméljük, még sokáig segíti váro
sunkban diákjaink fizika, matematika 
tanulmányait.

Ehhez kívánunk jobb egészséget, 
pedagógusaink nevében.

Boros Bálint
a Kulturális és Közoktatási 

Bizottság elnöke

füstfelhő. Mikor csend lelt, a házak helyén 
és mellettük óriási kráterek tátongtak. 
Szanaszét romok, még a letarolt fák ágain 
is rettenetes emberi és állati maradványokat 
lengetett a szél...

A hozzátartozók íélőrülten keresték a 
hiányzókat, mások reszketve, bénultan áll
tak. Egy szőke hajfürt szalagcsokorral kétéves 
kislány dísze volt kurta kis életében. 
Rezsonya József leánya Rózsa és vője: 
Perger Ferenc is itt lelte halálát a kilenc ál
dozattal együtt. Rózsát csak úgy tudták 
azonosítani, hogy épségben maradt a 
gyűrűsujja, rajta a gyűrű megőrizte es
küvője dátumát. Az elmúlt évben emelt 
háborús emlékmű, ötven évvel az es
emények után az ő nevüket is megörökítette. 
A három gyermek után csak Gizellától 
maradt unoka: Dr. Szendrey József bíró és 
városának múltját tisztelőember. Nagyapja 
régen meghall, de még emlékszik az 
ölvöskónyi szőlőre, ahol idősödve szívesen 
tartózkodott. Visszacseng a kedvenc nótá
ja is: Sudármagas a nyárfa teteje...

Ki tudja, miért szerette ezt a dalt? Talán 
emlékeztette a fára, amellyel egész életében 
dolgozott, a magasságra, amely vonzotta és 
a fiatalságra, amely mindig elmúlik. Ami 
megmaradt: Két kezének alkotásai, az 
igényes, időtálló épületek.

Nagyné Gyánó Ágota

TUDOMÁNYOS ÜLÉS 

VÁROSUNKBAN

A Nagyatádi Kórház Reumatológiai 

Osztálya szervezésében második alka

lommal tartotta közös tudományos ülését 

a Magyar Reumatológusok Egyesületének 

Nyugat-Dunántúli Szekciója és a Magyar 

Orthopedek Egyesülete Továbbképző 

Szekciója 1995. május 20-án a Gábor 

Andor Művelődési Házban. A rendezvény 

fő témája a térdizületi endoprothesis műtét 

és a serdülőkori scoliosis (kóros ge

rincgörbület) műtéti megoldása volt. A két 

szakma határterületi témája élénk érdek

lődést és jó színvonalú szakmai vitákat vál

tott ki a 62 reumatológus és ortopéd or

vosok között. Igényes előadásokat tartot

tak még felkért előadók a másodlagos 

(betegségeket követő) izületi gyulladá

sokról, a mozgásszervi rehabilitációról, új 

gyógyszerelési formákról. A tudományos 

ülést kórházlátogatás és jó hangulatú 

munkaebéd követte.
♦ ♦ ♦

A VÁROS HÁROM FORGALMAS 

HELYÉN - a Művelődési Ház előtt, a 

Nyomdával szemben és Simongáton - új, 

esztétikus autóbusz várók elhelyezésére 
került sor, amelyek referenciaként kerültek 

Nagyatádra.

♦ ♦ ♦

A JÓL FIZETŐ cukorborsó konzer

válásával július első dekádjában végeztek 

és jó ütemben halad az üveges meggy fel

dolgozása a Nagyatádi Konzevgyárban. A 

három műszakban, a 330-as törzslétszám 

mellett - egyelőre 160-an köztük a város

környékről is bejárók kaptak munkát. 
Érkezik az uborka és elindult a zöldbab fel- 

dogozása is.

Köszöntjük Nagyatád ifjú 
polgárait!

Tüske Zsolt,
Lukovics Nikolett, 
Dergecz László, 
Révész Viktória,

Bárdosi Lilla

Öregdiák-találkozó 
Bodvicán

Néhány korosztály tagjai, akik még a má
sodik világháború előtt a bodvicai iskolában 
kezdték az írás, olvasás, számolás tu
dományának elsajátítását, 1995. július 10- 
én ismét találkoztak régi iskolájukban.

A volt iskolaudvarban áll egy íélévszáza- 
dos diófa. Ezt még mi ültettük ide, mondja 
Hartvig Béla a Pécsről hazalátogatott egyko
ri diák a találkozó egyik ötletgazdája.

így találkozott 25 régi elemista Bodvicáról 

és az ország különböző tájáról, Beleznai 
László Budapestről, Hartvig Lajos 
Dunaújvárosból, Rutner Gabriella 
Nagykanizsáról, Frányó Lajos Keszthelyről, 
Német Margit Egervárról, Magyar Julianna 
Murarátkáról, valamint a Nagyatádon és 
a most is Bodvicán élők társasága azért, 
hogy viszontlássa iskolaévei kellemes és 
néha talán kellemetlen emlékei - amik 
mostanra úgyis megszépültek - színhelyét, 
és egy napot együtt töltsenek az egykori isko
latársak.

A délelőtti program keretében virággal 
köszöntötték a tekintetes asszonyt, Ellus 
nénit, tanítójuk Rutner Andor még 
Nagyatádon élő feleségét. Majd busszal el
látogattak a nagyatádi és bodvicai

A KÖZVILÁGÍTÁSI SZOLGÁLTATÁ

SOK díjának változásával, a hiba el

hárítását, kijavítását ezután egyedi megren
deléssel végeztetjük el az áramszolgál

tatóval. A közvilágítás üzemzavarainak 

felderítésében az állampolgárok is segít
ségünkre lehetnek, amelyet ezúton kérünk 
is - ha azt az oszlop számának vagy az ut

ca és a házszám megjelölésével jelzik a 
Polgármesteri Hivatalban személyesen 

vagy telefonon a 352-666-os számon.

Polgármesteri Hivatal
♦ ♦ ♦

DR. NOVOTHNY GYÖRGY a Kórház 

Reumatológiai Osztályának osztály-vezető 

főorvosa a Magyar Köztársaság képviselő

jeként részt vett az Amsterdamban 1995. 

június 18-23. között rendezett XIII. Európai 

Reuma Liga Kongresszusán.
♦ ♦ ♦

RIGÓ MÁRIA PEDAGÓGUS a pedagó

gus-napi ünnepség keretében vette át az 

aranydiplomát. Fürst Istvánná a 4. számú 
általános iskola igazgatónője, Knapp Ottó 

a gimnázium igazgatója, Mohári Jenóné 
és Lakosa Ferencné a Pedagógus Szolgálati 
Érdemérmet kapták meg nyugdi'jbavonulá- 

suk alkalmából.
♦ ♦ ♦

AZ ELSŐ SIKERTELEN KÍSÉRLET UTÁN 

most már a Nagyatád és környéke 11 
településének - Csokonyavisontától - 

Kaszóig, Taranytól - Rinyaszentkirályig - 

van gazdajegyzője. A négy pályázó közül 
a bőség zavarával bölcsen megbirkózva 

választották ki, az ebben illetékes önkor

mányzatok képviselői Selmeczi Imrét, aki 

különösen a gazdák megelégedésére már 
mint falujegyző is bizonyította kapcsolat

teremtő készségét, s nem különben: hoz

záértését.

ÉVFORDULÓK
151 éve Csuzy Pál földesúr tá
mogatásával elkészült a katolikus 
templom tornya. (1844)
104 éve a rend költségén kifestet
ték a templomot. (1891)
89 éve Rotter Bernét megalapította 
lakatos és lemezgyárát. (1906) 
54 éve az összes lakóházak szá
ma 1291 volt. (1941)

temetőkbe, hogy virágot helyezzenek a 
tanító és a már elhalt diáktársak sírjára. 
Könnyes szemekkel emlékeztek meg Mikó 
Bözsiről, akit még a szervezés kezdetén 
meghívtak a találkozóra...

Aztán egy kis városnézés, köztük a r.k. 
templom és a szoborpark megtekintése.

A most már hatvan év körüli diákokat 
Hartvig Béla várta az udvaron kondérban főtt 
finom bográcsgulyással. Az ételek dicséretére 
Béla csak annyit válaszolt: ötven éves koro
mig legénykedtem, a magam főztjét ettem, 
megtanulhattam fortélyait. Délután pedig a 
maguk hozta finomabbnál finomabb 
sütemények, jobbnál-jobb borok és üdítők 
mellett folyt a beszélgetés, az egykori em
lékek íölelevenítése, az eltelt évek ese
ményeinek fölvi I lantása. Néha még egy-egy 
nóta is felcsendült, némelyeknek még egy 
kis táncra is kedve kerekedett. Német Margit 
úgy járta az üvegest, mintha mindig fején tar
taná a literest.

Alkonyat vetett véget a kellemes, nem 
mindennapi találkozásnak azzal az óhaj
jal: jó lenne még egyszer így találkozni.

A lebonyolításban közreműködő Városi 
Könyvtár vezetőjének ezúton tolmácsolom 
a jelenlévők köszönetét.

Horváth Ferenc
Bodvica



V. ÉVFOLYAM 1995. JÚLIUS Nagyatád Önkormányzati Híradó

ERDÉLYI KÖRUTAZÁS
Erdély furcsa zúga Európának." dr. Kós Károly

A hajdani gyulafehérvári Bethlen 
kollégiumot 1662-ben Apafi fejedelem 
a török dúlásai miatt ide költöztette. 
Híres tanítványok: Körösi Csorna 
Sándor, Kemény Zsigmond, Barabás 
Miklós, Bolyai Farkas, Áprily Lajos, 
Sütő András. 1704-ben labanc 
pusztítás volt. Jókai Mór örökítette meg, 
a hős diákok emlékét, „A nagyenye- 
di két fűzfa" c. művében. Meg kell em
líteni az országos hírű Borsay Samu 
ének - zene tanár működését is. Aki 
nála tanult lehetett „magyar Schubert" 
- középeurópahírű orgonaművész, 
Kossuth Ferenc titkára és Móricz 
Zsigmond jó barátja. Végül lélekben 
felidéztük Áprily szépséges sorait:

Enyedi csend, - ma megkívántalak. 
Enyedi csend, - te régi, drága, tiszta, 

reád gondoltam és áldottalak.
Az idő alatt, mi gyönyörű 

vadregényes vidéken kanyarodtunk 
hegyen-völgyön a szebbnél-szebb tá
jak felé. Messziről láthattuk a kék

A Talentum Irodalmi 
Stúdió

A vers- és prózamondás sze- 
retete, na és Fejér Zoltán tanár 
tartja össze, immár öt éve a 
nagyatádi Talentum Irodalmi 
Stúdió lelkes csoportját. Hetente 
beszédműveléssel, elő
adóművészettel foglalkoznak, 
művészetekről, a költészetről, a 
versekről beszélgetnek. Az isko
lai és városi, a területi Kazinczy- 
valamint a vers- és prózamondó 
versenyek mellett szereplésre 
számtalan meghívásnak tesznek 
eleget, miközben bekap
csolódtak a Művelődési Ház 
programjaiba is.

A közelmúltban tartották 
évzárójukat és a következő évad 
programalakító megbeszé
lésüket.

(H.)

Párhuzamos a Kápolna utcával, de 
közelebb a városközponthoz. Sokan 
azt gondolják, hogy nevét az elmúlt 
ötven év politikai divatjának köszön
heti. Pedig egészen egyszerű a ma
gyarázat: valóban kétkezi munkások 
voltak az első telepesek a húszas
harmincas években. Nem készültek 
akkor még több nemzedékre tervezett 
házak.

Nagyatád lakossága 1930-ig 
tízévenként átlag ezer fővel gyara
podott, elsősorban jelentős kereskedő 
és iparos jellegének, közigazgatási 
helyzetének megfelelően. A vidékről 
betelepedők számára - akiket a fel
lendülő gyáripar is igényel - szükség 
volt új lakóterületek kialakítására. 
Természetesen a kezdő gyárimunkás, 
vagy kisiparos örült, ha olcsó telkén, 
kevés költséggel csak a legszüksége
sebb céloknak megfelelő otthont 
teremthetett.

Az egyszerű kis házakhoz kony
hakertek tartoztak, baromfi kapirgált az 
udvarokban, az ólakban pedig sertések 
röfögtek. Szükség is volt az ilyen 
gazdálkodásra, szerény keresetüket 
növelték így a családok. (Persze 
később is hasznát látták, hiszen a 

bevesző hegyek között a Tordai 
hasadékot. Utunk Marosvásárhelyen 
át tovább vezetett. Pillantást vethettünk 
Erdőszentgyörgy gondozott barokk 
kastélyára, amely a Rhédeyéké volt 
egykor. A gótikus református tem
plomon emléktábla jelzi, hogy Mary 
Viktória angol királynénak V. György 
feleségének nagyanyja gróf Rhédey 
Claudia ebben a községben született.

Fiatalon 29 éves korában baleset 
következtében halt meg, ő volt II. 
Erzsébet királynő ősanyja. A természet 
felejthetetlen csodái tárultak szemünk 
elé. Lassan az alkonyodé ég alján piros 
csík húzódott, az erdőkből már kilépett 
a sötétség, s a hegyoldalban apró 
fények pislákoltak. így érkeztünk a 

Sóvidékre a 320 m magasságban 
Szovátára a leghíresebb fürdőhelyre, 
amelynek öt sós tava van. Éjszakai pi

henőnk után, másnap ismerkedtünk a 
Görgényi havasok aljában épült festői 
szépségű várossal. Majd rövid séta

SCHUNDA cimbalom 
és hegedű

Édesapjától, - aki munka mellett, 

kedvtelésből, karmestertől sajátította el 

a zenei ábécét - tanulta meg a zene 

szeretetét. Cimbalommal ismerkedett 

először, amit aztán javított is már. 

Ezután a nagybőgő következett, 

mígnem a hegedűnél kötött ki - még 

mindig nagyon fiatalon, de nagy- 

nagy örömére.

A ma 76 éves nagyatádi Zákányi 

Mihály bácsi, - mert, hogy őróla van 

szó - 1933-ban már önállóan 

muzsikált tánciskolában, később 

zenekart alakítva Csurgó és Nagyatád 

vendéglőiben hegedült. Mára a 

hangszerek javítása jelent hasznos 

kikapcsolódást számára. Légszáraz 

háborút követő években szinte a sem
miből éltek az emberek.)

A szerény házacskákat - ahogy a 
jövedelmek gyarapodása, vagy a fel
cseperedő gyermekek munkája 
megengedte - bővítették, átépítették, 
vagy más helyen nagyobbra cserélték. 
A mai utcáról már senki sem mondaná 
meg, hogy kik a lakói. Inkább 
üdülőtelepre emlékeztetnek a fehér, 
világos épületek, barna kerítéssel, az 
udvarokban díszes virágtartókkal, 
barátságos rózsa lugassal, üde pázsit
tal, nyugágyakkal, fehér kertibu- 
torokkal. Általános a gázfűtés, autóbe

járók mindenütt.
A kicsi házak eltűntek, a néhány 

maradékra is kétszintes épületek nőt
tek. A régi faházak, ólak átalakultak, 
garázs műhely lett belőlük. A ha
szonállatok is eltűntek, csak egy helyen 
láttam magas drótkerítéssel 
„kirekesztve" tyúkokat ténferegni.

A röfögős négylábúakat felváltották 
a kutyák, kicsinyek, nagyok, nyugod

után újra beültünk a buszba, folytat
va az utat.

Farkaslakán megcsodáltuk Tamási 
Áron emlékművét, amelyet Szervátiusz 
Jenő és Tibor faragott ki. Sírja pedig az 
öreg tölgyek között van, a templom 
dombján. Nem messze Szejkefürdőn 
temették el Orbán Balázst a „leg
nagyobb székelyt". Sírjához több 
székely kapu alatt haladva lehet eljut
ni. Leghíresebb munkája a hatkötetes 
„Székelyföld leírása" című könyve. 
Önzetlen egyszerűségéért szegény 
bárónak nevezték. Nemesformájú, 
erdőkoronás hegyek között vezetett az 
út Csíksomlyóra. Betértünk a híres bú
csújáróhely ferences templomába, 
amelynek barokk stílusú pompája ra
gadta meg figyelmünket. A Mária- 
kegyszobra fából faragott, itt helyeztük 
el virágcsokrunkat.

Meghatottan álltunk a szép műem
lék templomban, gyönyörködve a 
falfestményekben, csodálva az or
gonát, amely mestermű.

(Folytatjuk)

Győré Béláné

ében -és romániai tiszafa, letisztított

csontkollekció, vonóba fehér lófarok, 

intarziához gyöngyház vár feldolgo

zásra nála. - De most éppen gitárt hoz

tak gyógyításra a menekülttáborból. 

Örömünkre szólaltatta meg a híres, 

múlt századi SCHUNDA cimbalmot, 

amelyből mindenhova jutott akkor a 

világba oda, ahol szívesen hallgatták 

ezt a hangszert. - Vendégei - legutóbb 

a Pécsi Művészeti szakközépiskola 

tanárai - élménnyel mustrálják az 

értékes készlet többi darabját, csellót, 

hegedűt és a gyöngyházberakásos 

hangverseny cimbalmokat. „Rossz 

hegedű nincs, csak rossz muzsikus" 

vallja. Hubay S.

tak és hisztérikusan ugatók. Egy ud

varban négy alacsonylábú jószág 

bőszükén acsarog, hogy tekintélyét 

növelje. Két kerekes kutat is láttam, 

szépen festett léckerítéssel, biztosan 

hasznos a kert öntözéséhez.

Az utca kelet-nyugat irányú a Dózsa 

György és Zrínyi utca között, derék

tájon a Bajcsy-Zsilinszky út keresztezi. 

Szép, világos a kép, a járda mellett 

díszfákkal, keleti végén a nyílt égre lát

ni.Igazi kertváros a Munkás utca. 

Közel a strand. A vibráló, csendes 

melegben félig öltözött fiúcska szalad 

frissen, karján fürdóköpennyel. Fiatal, 

energikus emberek laknak itt. Szeretik 

a szépet és nagy családra tervezett olt- 

honaikat nézve, talán bíznak a 

jövőben is.

Nagyné Gyánó Ágota

Sok nagyatádi fiatalember is meghalt a világégésben, 
de az élet ment tovább. így volt ez a labdarúgásban is. 

Abban az időben a Katolikus Legényegylet karolta fel 
a labdarúgást. A pálya a mai kollégium mögötti téren 
kb. a piac-tér helyén volt. A játékosok öltöző híján a 
Korona szállóban vették föl a szerelésüket és onnét 
mentek a mérkőzésre. A csapat a megyebajnokságban 
szerepelt jó eredménnyel. A csapat tagjai között nem 
csak katolikusok szerepellek. Hogy mennyire jó volt a 
csapatszellem, az is mutatja, hogy sokszor még a zsidó 
gyerek is együtt ment a többiekkel a vasárnapi misére.

A csapat edzője egy Páter Rezső nevű ferences szer
zetes volt. Ó irányította az ifislákat és a felnőtteket is. 

A családias csapat légkör kialakításában elsőrendű sze
repe volt. Minden játékosnak ismerte a személyes prob
lémáit is. Egyik csapattag mondása szerint, úgy kezelte 
őket mint jó apa a rossz gyerekeit. Neki talán ez volt 
a küldetése? Minden akkori játékos nagy tisztelettel és 
szeretettel beszél ma is róla.

Egyébként nagyon szerény ember volt, mindig 
igyekezett a háttérben maradni, ezért is nem tudunk 
róla fényképet közölni. Játszani viszont többször is beállt 
edzéseken, és furfangos labdatrükkökel, cseleket mu
latott be, hosszú szerzetesi csuhájában. Szerettem vol

SERDÜLŐ BAJNOKSÁG
Az 1994/95. évi megyei serdülő labdarúgó-baj

nokságot a Nagyatádi VSE csapata nyerte a Tab és 

Somogyvár előtt. A kiváló eredményt az alábbi 

játékosok érték el: Jancsik Róbert, Kakas Roland, 

Révész Tamás, Illés Krisztián, Szőke Tamás, Kovács 
Krisztián, Szikinger Tamás, Horváth János, Balogh 
Attila, Szigeti Szabolcs, Ivelics Ramon, Fekets 

Bálint, Tóth András, Bence Béla, Virovecz Csaba, 

Mihályit Gábor, Horváth István. A csapat edzői: llics 

József és Kulcsár Károly voltak, a felkészítésben 

Vúkmann László segített.

DIÁKOLIMPIA
Nagyatádon rendezték meg a triatlon diákolimpia 

megyei döntőjéL A rendezők mindent megtettek a szín - 

vonalas verseny érdekében. Sajnos az időjárás ezt nem 

vette figyelembe, hiszen komoly zivatar szakította meg 

a versenyt. Végül sikerült a döntőt tisztességesen (le

fejezni.

A nagyatádi helyezettek:
Alsósok 2. Illés Mónika, 2. Balazsin András

5-6 osztály: 2. Várday Róbert
7-8 osztály: 2. Kovács Marietta, 2. Balazsin Tamás

IV. kcs.: 1. Kurják Pétit, 2. Janota Zoltán

V. kcs.: 2. Fisli Edit, 2. Boros Krisztián

A dobogós helyezettek képviselték megyénket a 

kecskeméti országos döntőn.

Csapatversenyben megyeválogatottak indultak a 

találkozón. A nagyatádiak közül sokan jól szerepeltek. 
Illés Mónika, Balazsin András és Pécsi Tünde második 

helyezett csapat tagja lehetett. A középiskolás csapat

versenyt Somogy megye nyerte, melynek tagja volt Boros 

Krisztián nagyatádi gimnazista is.
III. kcs. lányok 9. helyezés. Csapattagok: Kovács 

Marietta, Lendvai Eszter.
Fiúk 8. helyezés. Balazsin Tamás, Bajzik Tamás, 

Kocsis Péter, Horváth Tamás.
IV. kcs. fiú 11. helyezés. Kurják Péter, Janota Zoltán, 

Füstös András, Baranyák Zsolt.

Egyéni helyezések 8. Fisli Edit, 9. Balazsin Tamás.
Július 10-19-ig gyékényes! edzőtáborozáson vesznek 

részt a szakosztály tagjai. Ekkor kerül sor a hétvégén 

az országos Triatlon versenyre is.

Július 24-én Becs mellett nemzetközi triatlon 
versenyt szerveztek, amelyen reszt vettek a Balazsin 

fivérek is. Tamás nagyon jól szerepelt, hiszen 2 íutaml ián 

is első lett. András második lett egyénilien, és csajai

ban is ugyanilyen helyezést ért el.

KERÉKPÁRVERSENY
Nagykanizsán július 8-án 82 km-es országúti 

kerekpárversenyt rendeztek Ezen részt vett néhány nagy
atádi fiatalember is. A sok emelkedővel és kacskaringóval 
tarkított pályán Kurják Péter második, Balazsin Tamás 

és Boros Krisztián harmadik lett a korcsoportjában

TENISZ
1995. június 17-én női teniszversenyre került sora 

VSE. sporttelepén. Végre meg jött a nyár, és a hölgyek 

is elkezdhették pattogtatni a labdát. A kezdeti bátorta

lanság ellenére a verseny összejött, és kellemes 
időtöltésnek bizonyult. A résztvevők és a versenyzők 

egyaránt jól szórakoztak. A föllelkesült, és jól elfáradt 

hölgyek azzal búcsúztak, hogy ősszel ismét vállalják 

a megmérettetést. 

na több adattal is szolgálni erről az érdekes egyéniség
ről. Ö már akkor is tudta, amit mi legföljebb csak sej

tünk, nem a rangunk, vagyonunk, hatalmunk dönti el 
hogy kik vagyunk. Az a döntő, hogy mit használunk 
a világnak. Egyébként csak jövünk a semmiből és 
megyünk a semmibe.

Körülbelül 1947-ben távozni kellett a szerzetes
rendnek. Ekkor ment el Ő is Nagyatádról. Jól felkészített, 

összekovácsolt csapatot hagyott maga mögött. A csa
pattagok elmondása szerint elsősorban az ő munkáját 
dicséri, hogy a nagyatádi csapat rövid időn belül fel
került a hazai labdarúgás hannadik vonalába. A cikk 
megírásához segítséget nyújtott fél évszázad emlékei 
közt kutatva Somogyvári Feri bácsi és Bicsáki Sanyi bá
csi. És íme az 1946-os csapat íénykéjre és névsora bal

ról jobbra:

Horváth István (Vércse), Bicsáki Sándor (Kútájó), 
Somogyvári Ferenc (Pacal), Gazsi Lajos (Kancsal), Nyers 
József, Sárdi Ferenc (Pepelka), Lévák János, Horváth 
István (Pipi), Szarnék Ferenc (Sügér), Beleznai Béla 
(Füles) Szabadkai Árpád (Guttman), Ster Gyurka.

Megjegyzem nem volt vidéki a csapatban. Közülük 
sokan már nem élnek. Akik köztünk vannak, ezúttal 
is jó egészséget kívánunk nekik.

A verseny helyezettjei:
1. Csikósné Toldi Zsuzsanna, 2. Kása Zsófia, 3. 

Gottwald Ágnes

Férfi páros versenyt rendezett a Marcali VSE július 

9-én, rekkenő melegben. Részt vettek városunk amatőr 

teniszezői is a versenyen, jó eredménnyel. A Bujtás- 
Pomozi páros első helyezett lett, a hannadik helyen 

pedig a Vida Gábor-Csendes József páros végzett. 

Szerencsére hőgutát nem kaptak, szép ajándékokat vi

szont igen.

KISPÁLYÁS LABDARÚGÁS
Befejeződött a kispályás labdarúgó bajnokság 

tavaszi szezonja. Két csoportban 21 csapat, pon

tosan 100 mérkőzést játszott egymással. Sok eset

ben színvonalas játékot látott a helyenként szép 

számú közönség. Az „A" csoportot komoly előny

nyel vezeti a 2. sz iskola csapata, a „B" csoportot 

pedig a tűzoltók együttese. Nyári pihenő után, 

augusztus 21 -én szeretnénk az őszi szezont elkez

deni. Kérem a csapatokat, amennyiban a tabellá

val kajxzsolatos vagy bármilyen más problémájuk 

van, keressenek meg július 25 és augusztus 5 közöt

ti időpontban. Az őszi sorsolást az augusztus 20- 

ai torna alkalmával elkészítem,melyet a strandon 

a csapatok képviselői átvehetnek.

1 cA‘t^k^Pvlscl<tt«ény:
A tavaszi végeredi > .
A csoport: 55-11 18

1. 2 sz. Ált. Iskola 9 1 2 60-16 13
Agro-Hobby 6 1 2 36-18 13

4. f lamingó 6 1 2 33-25 13
5.Fábor 6 4 3 48-32 12
6. HÍ<b 6 1 5 26-29 4
7. Herktssy 3 1 6 27-34 4
8. Chardles 1 2 6 29-36 4
9. ÖkörjJpoay 1 2 7 21-49 4

10. Fortuna n 2 - 9 10-99 0

B. csoport - -

1. Tűzoltók 1 45-15 18

2. Konzervgy, 9 - 1 46-28 15
3. Police ár 7 1 2 30-19 12
4. Kollégium 4 4 2 33-27 12
5. Fekete kutya 5 2 3 40-34 11
6. Bakegér ik 5 1 4 46-37 10
7. Atád-Sped 5 - 5 16-23 9
8. DRV 4 1 3 24-25 8
9. Unikum 2 4 4 26-30 8

10. 1995. SC 3 2 3 23-53 6
11. Hurrikán 3 - 3 17-54 1

ÚSZÁSOKTATÁS - 1 9

A Városháza Sportirodája az idei évben is 

megszervezte a diákok nyári úszásoktatását. Kéthetes 

turnusokban, eddig több mint száz kisdiák is

merkedett meg az úszás alapjaival. Az oktatás 

augusztusban ér véget, hiszen még két turnus 

vissza van.

SPORTMŰSOR
Augusztus 5-én városi strandröplabda bajnok

ság lesz 9.00 órakor a Városi Strandon. Nevezés a 

helyszínen: 8.30 órától 9.00 óráig.

Czimmerman Béla
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Tájékoztató a képviselő-testület 1995. június-július havi üléseiről
A képviselő-testület júniusban 6-án és 27- 

én, júliusban 4-én és 18-án tartotta üléseit. 
Ezeken a képviselők közel 40 napirendet tár
gyaltak meg.

A június 6-ai ülésen a volt munkásőrség 
Kiszely utcai épülete hasznosítására az 
önkormányzat vagyonhasznosítási ren
deletében előirt pályázati eljárás lefoly
tatása alól mentességet adtak az Adria 
EXIM Kít-nek. A Kit foglalkoztatást bővítené, 
női munkaerő foglakoztatását (Kindertojásba 
játékszerelés) tervezi. A felmentést követően 
a bérleti szerződés még nem jött létre.

Megtárgyalták a képviselők az augusztus 
20-ai városi ünnep programját is. Döntöttek 
a rendezvény finanszírozásának kérdésében, 
és egyéb szervezési kérdésekben. Az ün
nepséget a Művelődési Ház szervezi, de 
letónyolításában közreműködik a Város
gazdálkodási Intézmény is.

A képviselők előterjesztést hallgattak meg 
a Hősök Napja, Szabadság Napja városi 
megünneplésére. Az ügyben döntés nem 
született. Ezt követően megtárgyalták a 
képviselők a nagyatádi kál^elteíeviziós rend
szer és városi stúdió megvalósítását szolgáló 
pályázatot és szerződés-tervezetet. Az előter
jesztéshez elkészített a Nagyatádi TV létre
hozását szolgáló és előszerződésnek 
minősülő keretmegállapodást számos mó
dosítással jóváhagyták.

A képviselő-testületnek a LÁT-SAT Kft. a 
szervező munka állásáról az augusztusi 
testületi ülésen ad tájékoztatást. E tájékoz
tatást követően a TV létrehozását szolgáló 
vállalkozási üzemeltetési és hasznosítási szer
ződés megkötésére csak akkor kerül sor, ha 
a szervezettség a jóváhagyott keretmegál
lapodásban meghatározott szintet elérte. Ez 
a jelenleg műktelő kisközösségi rendszerek 
70 %-ának (belépését jelenti. Ha a szer
vezettség e szintet nem éri el, a képviselő
testület szerződéskötési kényszer nélkül el
döntheti, hogy a TV létrehozására megköti- 
e a vállalkozási, üzemeltetési és hasznosítási 
szerződést.

A vagyonhasznosítási döntések körében 
a képviselők elfogadták június 20-ai 
határidővel az MDF irodahelysége Ibérleti 
jogáról történt felmondását. A fennálló bér
leti díj hátralék rendezésére egy későbbi 
időpontban térnek vissza. Jóváhagyták a 
képviselők a DRV-vel kötött koncessziós szer
ződésből eredő 1994. évi elszámolást. Az 
elszámolás részeként a tavalyi késedelmika- 
mat-tartozást törölték, a DRV az alapdíj hát
ralékot 3 egyenlő részlten fizeti meg, az 
1995.évi díjelőleggel együtt. Ugyanakkor a 
DRV vállalata azt, nogya II. negyedévi kon
cessziósdíjat másfél hónappal korábban át
utalja.

A vagyonhasznosítási döntések köréten 
a képviselők lehetőséget adtak a pályázati 
eljárás mellőzésével a vállalkozási for
mában működő bírósági végrehajtó helyi

Érdekegyeztetés a nagyatádi piacról

A régi bérlő folytatja tovább
Remény van arra, hogy ismét a régi 

legyen a nagyatádi piac. Mánnint az őster
melő, zöldségesek kívánságának is lielyt ad
va, Magyar Lajosné bérlő vállalta: eleget akar 
tenni annak, hogy a vásárcsarnok déli 
oldalán ezek az árusok kipakolhassák 
jbortékáikat. Ez csak egy [bontja annak a már 
többszörösen módosított szerződésnek, 
amelyet a bérlő és a város önkormányzata 
nemrégiben megkötött.

A megye minden részéiből és déli szom
szédaink állal is szívesen látogatott piac vi
szontagságos évei után méginkább szabá
lyozott keretek között működhet tovább. 
Eddig több hatósági beavatkozás sem tud
ta megakadályozni az olcsó keleti áruk 
árusítását, s vélhetően a magyar 
kereskedőkkel ötvözött standokon ezentúl 
is minden vásárlóréteg megtalálhatja a 
magának valót. E hónap elejétől hatályos 
központi kormányrendelet komoly szigo
rításai még hozhatnak változásokat.

TÁBOROZÁS
A Nagyatádi Katolikus plébánia és a Caritas helyi szervezete négy napos 

tábort rendezett Nagysallérban. 140 felsőtagozalos és középiskolás diák 
érkezett, elsősorban Dél-Somogyból a találkozóra. A sátortábor felépítésén, 
a diákok ellátásában nagyon sok önzetlen ember segített. A tábort meglá
togatta megyénk püspöke is, akit a diákok csak „beton" atyának hívnak. 
Érdekes előadást tartott a táborlakók számára.

A zárónapi eseményeken polgármesterünk is részt vett. A tanulóknak 
ingyenes volt a részvétel, tehát szociális feladatokat is ellátott a táborozás.

ségének biztosítására. E lehetőséggel a vég
rehajtó nem élt, nem az önkormányzattól 
bérel irodát. Felülvizsgálták a képviselők 
februári döntésüket, amelyben a körzeti fel
adatokat ellátó intézmények átadásáról 
döntöttek. A júniusi lapszámban erről 
tájékoztattunk. Döntöttek továbbá az ön
kormányzat tulajdonában lévő Település
tisztasági RT részvényeinek eladásáról. Az 
1,1 millió Ft értékű részvénycsomagot 
Siófok Város Önkormányzatának adta el a 
képviselő-testület.

A testület a zárt ülésen két szociális ügy
ben hozott bizottsági döntés elleni jogor
voslati kérelem ügyében határozott. A 
képviselő-testület június 27-én rendkívüli 
ülést tartott. A hosszú és a gondokat, finan
szírozási problémákat és hiányokat feltáró 
vitát követeién másodszori szavazással a
képviselők részben önálló költségvetési 
szervként megalapították Nagyatád Város 
Önkormányzata Hivatásos Tűzoltóságát. 
Tekintettel arra, hogy épül az új tűzoltó ak
tanya és az információk alapján az új ak
tanya belső berendezései, mobiliái a 
beruházás költségeiten nem szerepelnek, a 
képviselő-testület felhatalmazta a pol
gármestert, hogy tárgyaljon a BM. TOP és 
a Belügyminisztérium illetékeseivel, a tűz
oltólaktanya beruházása ügyéten. E tár
gyalás során a polgármester jelzi, hogy az 
önkormányzat a mobiliák hiányát finan
szírozni nem tudja.

Az egyéb kérdések között a polgármester 
tájékoztatta a képviselőket a San Vito olasz 
testvérvárosba utazó gazdasági delegáció 
útjának előkészítéséről és szervezéséről, 
továbbá az önkormányzat májusi ülésén kiírt 
vagyonértékesítési pályázatok helyzetéről. 
Ennek alapján a képviselők a Kossuth u. 13. 
szám alatti volt rövidáru toltra ismételt pá
lyázatot írtak ki, és új pályázatot tettek köz
zé a gépjármű parkolóhelyek bérleti 
üzemeltetésére is. A testület az ülés zárt 
részén felmentette érdemei elismerése mel
lett parancsnoki beosztásából Szalai Imre tű
zoltószázadost, a Nagyatádi Tűzoltópa
rancsnokság parancsnokát. A testület visz- 
szavonásig, cíe legkésőbb 1996. június 30- 
áig terjedő időre a parancsnoki teendőkkel 
Szabó Vilmos tűzoltófőhadnagyot bízta 
meg. A testület július 4-én munkaterve sze
rint is tervezett ülésen 23 napirendet, az azt 
követő zárt ülésen 4 napirendet tárgyalt.

A képviselőket a polgármester saját 
tevékenységéről szóló beszámolója során 
tájékoztatta a Nagyatád környéki pol
gármesterekkel folytatott koordinációs 
megteszélésról.

Felvetődött a városkörnyéki pol
gármesterek találkozóján, hogy újtól szük
ség lenne egy városkörnyéki alap működ
tetésére. Ilyen alap 1990 előtt működött, 
amely fejlesztési forrásokat biztosított az 
önkormányzatok lakosságszám szerinti

A (bérlővel tavaly ősszel felbontott szer
ződést az önkormányzat több kiegészítő 
módosítással újra megkötötte. Az év elején 
a testület úgy határozott, hogy a piac 
törvényes működésének megfelelő állapot 
helyreállítására, illetve megteremtésére 
június 30-ig moratóriumot hirdet.

Egy ad.hoc. bizottság, és a hivatal illetékes 
irodája folyamatosan figyelemmel kísérte a 
piac működését. Aztán egyeztető tárgyalásra 
került sor, ahol a bizottság ismertette azokat 
az észrevételeket, amelyek akadályozzák a 
piac és vásár szabályozott, és szerződésiben 
rögzített működését.

A piac bérlője ezek után vállalta, hogy a 
vásárcsarnok zsúfoltságát csökkenti, újabb 
területeket vesz béribe az önkormányzattól, 
és javítja a piac működésének rendezettségét. 
Szabályozzák a piactérre való behajtást, 
megállító állomást alakítanak ki, valamint a 
Ibérbeadóval közösen 150 kerékpárt befo
gadó tárolót építenek.

Németh 1. 

■ *

fizetése alapján a városi-községi közös fej
lesztési és egyéb közös feladatok 
megoldásához. Felvetődött továbbá egy 
pénzügyi belső ellenőrzési társulás létre
hozása is. Támogatták a községi pol
gármesterek a nagyatádi kórház gép-műszer 
fejlesztésének társulásos úton történő meg
valósítását is. Mindhárom témakörten az 
előkészítő és szervező munka folyik a 
megáiIpodások létrehozása érdekében.

A testület e napirenden belül hoz
zájárulását adta, hogy dr. Kawka Angelika 
háziorvos 1995. augusztus 1 -tői, a többi vál
lalkozó háziorvosra vonatkozó szerződési 
feltételekkel egyezően, területi ellátási 
kötelezettséggel, változatlan ellátási terület
tel tevékenységét vállalkozó háziorvosként 
végezze. így augusztus 1-jétől megszűnt 
CXvöskónyi községgel a felnőtt háziorvosi 
kör fenntartására az együttműködési megál
lapodás.

Módosították a képviselők két korábban 
hozott döntés végrehajtásának határidejét. 
Az ülésen helyi rendeletet alkottak a 
képviselők a közterülethasználat rendjéről, 
amely a tavaly elfogadott rendeletet hatályon 
kívül helyezte. Az új rendelet előírásait 
július 7-től kell alkalmazni. A rendelet 
ügyfélfogadási időben a Polgármesteri 
Hivatal Városfejlesztési és Közgazdasági 
Irodáján tekinthető meg. Az újonnan elfo
gadott rendelettel emelkedett a közterü
lethasználat díja is. Minden érvényes 
közterülethasználót a hivatal a megemel
kedett díjak rendezése ügyében írásban 
megkeres.

Ezt követően módosították a képviselők 
az önkormányzat vagyonhasznosítási ren
deletét, továbbá a lakások és nem lakás célú 
helyiségek elidegenítéséről szóló rendelelel. 
Mindkét rendeletiben forgalomképessé és 
eladhatóvá minősítették a Béke utcai vágóhi
dat, valamint a somogyudvarhelyi be
tonüzemet, továbbá a Korányi u. 4. szám 
alatti temetkezési kft. által használt iroda
helyiséget. Ezt követően a pénzügyi bizottság 
előterjesztéséiben a képviselők az önkor
mányzati intézmények gazdasági felülvizs
gálatának összegzését tárgyalták meg. A 
pénzügyi bizottság egy alajbos - közel fél éves 
- munkát követő megállapításait, gazdasá
gi vizsgálati tapasztalatait foglalta össze. A 
Testület a Zeneiskola, valamint az Ady 
Endre Gimnázium és Egészségügyi 
Szakközépiskola kivételével valamennyi 
önkormányzati intézménynél 50,5 fős lét
számcsökkentést rendelt el augusztus 15-ei 
hatállyal.

Megemelte a képviselő-testület az oktatási 
intézmények élelmezési nyersanyag normáit 
1995. szeptemter 1-jei hatállyal. Ennek 
alapján az óvodákban, általános iskolákban, 
a kollégiumokban szeptembertől maga
sabb térítési díjat kell majd fizetni. A nyer
sanyagnorma emelését az élelmiszer árvál

A városé lesz a Mike-ház

Eladó honvédségi ingatlanok Nagyatádon
Megvásárolja a nagyatádi Önkormányzat a Magyar Honvédség tulajdonában lévő 

Mike-házat és más építési lelkeket. Többek között erről is döntött a város képviselő
testülete. Ezzel megállapodás született a város történetéhez fűződő Mike-ház 
megvásárlásában, ami hét millió forintjába kerül a városnak, és ezt két részletbefizet
heti ki.

Ormai István polgármestertől azt is megtudtuk, hogy az önkormányzat ezen 
ügyleteken kívül megállapodást kötött negyvenöt, a honvédség bérlőkijelölési jogá
val terhelt, lakott és résziben üres lakásra is. Tizenöt üres lakás bérlőkijelölési jogát az 
önkormányzat megváltotta. Az üres lakásokat részben közérdekű célokra, szakem- 
terek letelepítésére használják fel, valamint a szociális bérlakást igénylők névjegyzékén 
szereplőknek juttatják. A jelenleg is lakott 30 lakást értékesítik.

Németh István

A bécsi kirándulás
A 2. sz. Általános Iskola felső tagozato

sai immár negyedik alkalommal látogat
tak el Bécsibe, hogy a nyelvgyakorlási 
összekössék a kirándulással.

1995. május 19-én indultunk. Becs 23 
kerületéiből, most a belváros volt úticélunk, 
amely tulajdonképpen a történelmi város
mag. Fő ütőere a Karntner Strasse, onnan 
kapta nevét, hogy a középkorban erre 
vezetett a Karintián áthaladó „Borostyán 
út". Ezen az úton haladva megcsodál
hattuk a Opernringet, az Opera épületét, 
a Szent István Székesegyházai, amely a 
világ egyik legszebb gótikus temploma. 
Láttuk az érseki palotát és a Mozart 
Emlékmúzeumot is. A zeneszerző itt írta 
a „Figaró házassága" című operáját.

Megnéztük Goethe és a többi költő 
szobrát is. Sétáltunk a Gratenen, amely a 
XIII. századig külső várárok volt. Ma egy 
térszerű, fényes, forgalmas üzletutca. A 

tozások tették szükségessé. A képviselő
testület döntése alapján a hivatalnak számítá
sokat kell végeznie arra, hogy milyen meg
takarítások érhetők el azzal, na csak annak 
az intézménynek a tevékenységi köréten 
marad élelmezési feladat, amely konyhával 
is rendelkezik. Megtakarítás esetén az in
tézmények alapító okiratának módosítását 
elő kell készíteni. A képviselő-testület az 
óvodáknál a költségvetési rendelet mó
dosítása során 0,5 fő bérét és járulékait visz- 
szajuttatja. A költségvetési rendelet-mó
dosítást várhatóan augusztus 29-ei ülésén 
tárgyalja. A rendelet-módosítás előkészítése 
során a bérmegtakarítások elvonására a lét
számcsökkentésekkel egyezően javaslatot 
kell tenni, toválbbá javaslatot kell adni a lét
számot nem érintő túlóra helyettesítés 
Ibéreinek és járulékainak, loválblbá a tartós bér- 
maradvánvok elvonására is. A város
gazdálkodási intézménynél meg kell vizs
gálni az intézmény kollektív szerződését és 
annak gyakorlati alkalmazását. E napirendet 
követően a képviselők tájékozódtak az ál
talános iskolákba beíratott gyermekek lét
számáról és az általános iskolát befejezettek 
továbbtanulásáról.

Henger János intézményvezető Ibeszámolt 
az önkormányzati I x'*rlakások értékesítésének 
helyzetéről, az ütemezés szer inti teljesítés
ről és a bevételek alakulásáról. A tájékoztatót 
a képviselő-testület elfogadta, a kárpótlási je
gyek fel használására tett javaslatot azonban 
nem tárgyalta. Jóváhagyták a Háromfa 
Község képviselő-testületével a hókamalmi 
ingatlanok tulajdonjogának átvételéről szóló 
megállapodást.

A képviselők az oktatási bizottság javasla
ta alapján egyetértettek azzal, nogy az 
1995/96-os tanéviben a városban az általános 
iskolákban gyógytestnevelés oktatás in
duljon. Az ülésen az eddig is a kórház által 
használt önkormányzati tbérlakásoktól 6 
lakásra a képviselő-testület a kórháznak 
egyszeres bérlőkijelölési jogot biztosított. A 
lakások kórházi szakemberek letelepítését, 
lakásgondjának megoldását szolgálja. 
Mintegy fél éves moratórium után a 
képviselő-testület a létrehozott ad-hoc bi
zottsága javaslata alapján visszavonta a 
154/1994. (X. 25.) számú határozatot. A 
testület mórkbsította a piac Ibérlójével, Magyar 
Lajosnéval a piacra vonatkozó bérlet i szer
ződést. A testület döntése alapján így a bér
leti szerződés nem szűnik meg, a további- 
akaban is bérleti szerződés alapján Magyar 
Lajosné üzemelteti a piacot.

Hosszú előkészítő tárgyalások ered
ményeként megáilapodás szintjéig jutottak 
el a Honvédelmi Minisztériummal folytatott 
tárgyalások. E tárgyalások eredményéről a 
testület által jóváhagyott megállapodásokról 
e lapban másutt olvashatnak tájékoztatást. 
A megállapodások alapján az önkormányzat 
megszerezte a Mike-ház tulajdonjogát, visz-

Graben közepén egy 21 m magas 
Szenthárrbmság-szolbor emelkedik, amelyet 
I. Lipól állíttatott az 1669-es nagy 
pestisjárvány emlékére.

Jártunk a Hoíburgban (vár), amely a 
Habsburg-uralkodók székhelye volt. A 
Ringről (kőrútról) kilépve terül el a Mária 
Terézia tér, amelynek közepén 40 évig 
uralkodó császárkirálynő szoborművé 
látható. Az emlékmű 20 m magas, ülve 
ábrázolja Mária Teréziát, aki a jogart és a 
Pragmatica Sanctió okiratát tartja kezében. 
Utolsó állomásunk a Máriahilfer Strasse, 
Bécs legforgalmasabb üzleti utcája volt. Az 
utca közepe táján házsorok közé épült a 
kis Mariahilfkirche (templom). Ez az utca 
a nagyáruházak forgalmas negyede.

Szeretnénk, ha jövőre is ellátogathatnánk 
ebbe a csodálatos országba.

Peresztegi Nóra 
7. C osztályos tanuló 

szavásárolla a CSKCS-területen a HM által 
te nem épített, 4 lakás építésére alkalmas 
telket. A HM lemondott 45 lakás bérlőki
jelölési jogáról. Az (bnkormányzat a 45 lakás
tól a jelenleg 15 üres lakás HM bérlőki- 
jelülési jogát megváltotta 2.078.500 Ft-ért. 
E 15, jelenleg üres lakás teljes egészéten 
önkormányzati rendelkezésűvé válik. Ebtói 
5 lakás városi intézményeidben dolgozó sza
kemberek letelepítését szolgálja, 5 lakást szo
ciális igénylőknek juttat az önkormányzat, 
5 lakás üresen marad és azonnali elhelyezési 
igények megoldását szolgálja.

A vagyongazdálkodás köréten a képvi
selő-testület a Dózsa György u. 26. számú 
házingatlanra vételiszándék-felmérésre 
értékesítési pályázatot írt ki. Ugyancsak 
vételi vagy Ibérleti szándék felmérésére pá
lyázata adott ki a Béke utcai vágóhídra.

A képviselők a Somogyi Kereskedelmi és 
Iparkamara részére irodahelyiséget biztosí
tottak a Korányi u. 2. szám alatti épületben. 
A városfejlesztési és városgazdálkodási bi
zottság tájékoztatta a képviselő-testületet, 
hogy a város általános rendezési terve felül
vizsgálata kapcsán milyen előkészítő munkát 
végzett. Többszöri tárgyalás és módosítás 
után a képviselők ezen ülésen ismételten tár
gyalták az Industrie Elektrik Villamosipari Kft.- 
vel kötendő előszerződést. A kft.-nek azon
nali termelésbővítésre és ehhez helyre van 
szüksége. Az eredetileg tervezett nagy 
üzemcsarnokot nem építi meg. Az általa je
lenleg Ibérelt terület mellett azonban bővíteni 
kíván.

A képviselők vételre és elővásárlásra 
, ajánlottak fel számos önkormányzati bér- 
! lakást. Az ülés végén az új szervezeti és 

működési szabályzat szerint képviselői in
terpellációkra került sor. Egy interpelláció 
kivételével- amelynek megválaszolására a 
következő ülésen kerül sor - a választ a 
képviselők elfogadták. Az ülés zárt részén 
3 szociális ügyiben tenyújtott jogorvoslati 
kérelmet bíráltak el. Döntöttek a Somogy
udvarhelyi betonüzem ingatlan és ingó 

[ vagyonának értékesítésében. Az értékesítésre 
vonatkozó döntésüket a július 18-ai zárt 
testületi ülésen felülvizsgálták és a július 4- 
ei döntéstől eltérően magasabb áron és na
gyobb egyösszegű vételár-megfizetés mel
lett ajánlották fel vételre a Metalloplasztik Kft.- 
nek, a somogyudvarhelyi üzem bérlőjének.

A képviselő-testület július 18-a és augusz- 
j tus 29-e között ülésszünetet tart. A következő 

testületi ülés várható időpontja augusztus 29. 
| lesz.

Hoffmanné dr. Németh Ildikó 
jegyző

Vendégszereplés az 
Alpok-Adrián

Klagenfurtban vendégszerepelt július 
közepén a nagyatádi Vadrózsák és a 
Rozmaring néptánccsrbport. Az Alpok-Adria 
rendezvény-sorozat keretéiben évente is
métlődő Fesztivál jó alkalom az itteni ál
talános iskolások és középiskolások nem
zetközi megmérettetésére is.

Nyári programok 
a Babay iskolában

Már a tanévzáró utáni héten benéjbesült 
a (aranyi tátór 36 tanulóval, öt nevelő ve
zetésével. A következő héten 34, majd 33 
tanú ló táborozott nevelőikkel. (Aztán a gör- 
getegi áItalások iskolások töltöttek itt egy he
tet). Közben 9 diák nevelőkkel és szülőkkel 
töltött el egy hetet Schrödingben, abban az 
iskolában, amellyel három éve tart a csere
kapcsolat. Augusztus elején 42 tanuló és há
rom nevelő a fonyódligeti ifjúsági táborban 
tölti a nyarat. Augusztus 30-án egy hétre 11 
német általános iskolás, három pedagógus 
és két szülő lesz iskolánk vendége. A 
gazdag nyári program mellet elkezdődött a 
következő tanévre való felkészülés is.
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Felelős kiadó: 
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Ausztrália után Új -Zéland
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HAZÁT ÉPÍTENI
Állami ünnep. Ez áll a naptárban 

augusztus 20-ánál, és e napot felidézve 
történelmünkre, nemzeti sorsunkra, 
nagy királyunkra gondolunk. 1995. 
nyarán a magyar történelemmel kap
csolatos kérdések vizsgálata olyan szem
léletet igényel, ami lehetővé teszi, hogy 
országunk létrejöttének körülményeit, je
lentőségét megértve és átlátva tapasz
talatot, belső erőt, új tartalmat találjunk 
bennük.

Fotó: Durgó Tibor

Az augusztus 20-ai gondolatkör 
alapját államiságunk megteremtése és 
történelmi fejlődése adja. A magyar haza 
megalapítása gyökeresen új helyzetet 
teremtett népünk számára. Géza fe
jedelem és fia felismerték: csak a nyu
gati mintájú feudális állam megsz
ervezésével léphetünk be Európába, fo
gad el bennünket a keresztény világ. Ál
lamszervezetet, törvényt, vallást, kul
túrát, földművelést, hadviselést tanultak 
és teremtettek akkor elődeink. Államunk 
feltételeinek, kereteinek megszervezése 
olyan új rendet, társadalmat eredmé
nyezett, amely a maga korában a fej
lődés, a talponmaradás feltétele volt. 
István a korlátlan királyi hatalom rend
szerét hozta létre, de ez egyetlen 
lehetősége volt az erők összefogásának, 
a magyarság végleges egyesítésének, a 
Kárpát-medence tartós birtoklásának. 
Hatalmi rendszere az ország védelmét 
, az emberek és munkájuk biztonságát, 
a kereszténység elterjedését biztosítot
ta. A magyar királyságot összekötötte az 
akkori Nyugat-Európa kultúrájával, 
ugyanakkor képes volt elhárítani a 
Német-római császár hűbéri törekvéseit 
és a magyar királyság megőrizte 
függetlenségét. Magyarország véglege
sen és visszavonhatatlanul a keresztény 
Európa része lett. István királyban a ma
gyar nemzet élnivágyása és államalkotó 
képessége testesült meg. Olyan szilárd 
alapokat teremtett, amelyekre mindmáig 
új falak épülhettek a számtalanszor 
elpusztított, leromboltatottak helyett., 
bárhogy is változott a történelmi, poli
tikai helyzet. Művét valamennyien ma
gunkénak tekinthetjük. Látnunk kell 
azonban, hogy a mindenre kiterjedő for
radalmi átalakulás közvetlen megvaló

sulása, megszilárdulása Géza fe
jedelemmé válásától István haláláig 68 
évet ölel fel. A gazdasági életet, a tulaj
donviszonyokat, a társadalom szer
kezetét és erkölcsét kellett megváltoz
tatniuk. A magyar fejlődés már Géza ide
jén nekilendült, de a nyugat-európai 
folyamatok sodrába csak István alatt 
került be. Ő kényszerítette a nemzetet, 
hogy a késői indulást siető haladással 
jóvá tegye.

Most megint sietve kell előrehalad
nunk, hiszen csak a XX. században több 
évtizednyi lemaradással távolodtunk 
el Európától. Az 1990-es rendszerváltás 
a lehetőségét adta meg a változásoknak. 
Olyan történelmi folyamat kezdete, 
amelynek kiteljesedése stabil gazdasá
gi életet, külpolitikai egyensúlyt, euró
pai integrációt és szilárd, demokratikus 
társadalmi rendet hozhat. Ehhez a 
valóságos törvényszerűségek mentén 
kell következetesen végigvinni azt a for
radalmi átalakulást, amelynek részesei 
vagyunk. Ennek a folyamatnak a legkri
tikusabb időszakát éljük.

Az ezredforduló körül országot, tem
plomot új rendet, hitet kellett építeni. 
Sikerült, mert voltak célok, megteremtet
ték a megvalósítás eszközeit, s ele
gendően hitték, tudták, hogy az úton 
végig kell, végig lehet menni. A korszak 
és az akkor éltek hitelét a cselekvés, a 
tettek eredménye adja. Most országot, 
hitet, várost akarunk építeni., késői in
dulásunkat szeretnénk gyorsabb hala
dással behozni, túllépve a nyomtalan
ul eltűnt éveken. Á céljainkat kell 
határozottan, közösen megfogalmaz
nunk, s dolgozni elegendő számban 
azért, hogy gazdagodjon, fejlődjön, 
épüljön lakóhelyünk...

Hitele azoknak lesz, akik szavaikban 
tetteikben, munkájukban is következete
sek, akik hosszú évek alatt bizonyítot
ták, bizonyítják, lelki ismeretesen és 
felelősséggel gondolkodnak és cselek
szenek. Csak a tartós és következetes 
megnyilvánulásoknak, folyamatoknak 
szabad hitelt adnunk a közélet történé
sei és szereplői megítélésekor. Ez múlt
ra és jelenre egyaránt érvényes.

Ormai István 
polgármester

Amint azt már hírül 
adtuk, a tavalyi ausztráli
ai sivatagi kaland után a 
nagyatádi eM. Soós 
György fotóművész és 
Bokodi Béla újságíró 
újabb utazásra szánta el 
magát, és most már 
Ausztrália mellett Új- 
Zéland is úticéljuk volt.

Az 56 napos távol
létük idején - amelyről 
most tértek haza - azon 
munkálkodtak, hogy 
magyar szemmel 
fotóikkal és írásaikkal 
láttassák azokat a világban élő magyarokat, 
akik értéket képviselnek odakint. így 

találkoztak sikeres építésszel, színésszel, 
esztergályossal, vagy az angol királyi 
család festőjével. Hajóval, repülővel,

Randevú az operánál Sydney Fotó: eM. Soós György

IBehúnyt szemekkel újra látlak, 
Kedves, szép hely, köszöntelek!

Ady Endre

A további úton is pompás panorámát 
kaptunk a zöldelő hegyekkel, a Hargita, a 
Csíki havasok kíséretében. így érkeztünk 

meg Csíkszeredára, a megye székhelyére. 
Megtekintettük Mikó Ferenc egykori 
főkapitány várkastélyát, amely megyei 
múzeum. Igen gazdag népművészeti, 
etnográfiai tárgyakban, történelmi, 
művészeti emlékekben. További utunk 
folyamán megálltunk a mádéfalvi 
veszedelem emlékművénél, amely az 
1764. évi székelyirtást idézi. Éjnek idején 

200 embert mészároltak le a zsoldosok, és 
a Vészhalomnak nevezett közös sírba 
temették őket. További utunkon is kísért a 
hűséges hegyek hamvaszöld koszorúja. 
Székelyudvarhelyre érkezve autóbuszos 
városnézésre került sor. A Szent Mihály 
hegyen a háromhajós, egytornyú barokk 
templomot csodálhattuk meg. A Fő téren 
pedig a ferencesek és a reformátusok 
temploma ékeskedett. Jelenleg Tamási 
Áron nevét viseli a pedagógiai líceum. 

Iskola van elnevezve Palló Imre opera
énekesről, akinek jó barátja volt Babay 
József, városunk szülötte.

Tovább indulva buszunk Korondnak 
vette útját. A községijén gyönyörű faragott 
székelykapukat láttunk, fazekassága pedig 
híres. Itt került sor különböző szépséges 
ajándéktárgyak vásárlására. Az idő haladt, 
így utunkat folytatva ismét a hegyek 
nyúlványai adták meg a szép zöld keretet.

Lávák gőzölögnek Fotó: eM. Soós György 

vonattal Ijeutazva e messzi földrészeket, 
őslakosokkal is találkozhattak, miközben 
tájfotókkal gazdagították gyűjteményüket.

S lám milyen kicsi a világ: Sydney-ben 
a nagyatádi menekülttábor egykori lakó-

Randevú az operánál Sydney Fotó: eM. Soós György

ERDÉLYI KÖRUTAZÁS
A lenyugvó nap búcsúpírja pirosra festette 
a tájat, és az est langy szellője végig
reszketett rajta. Épségben, minden baj 

nélkül szálláshelyünkre érkeztünk. 
Pihenten, másnap reggel elindultunk

A nagyterem hangversenyek számára 
épült, egyedülálló orgonája van. Ottlétünk
kor a fiatal művész, Grieg a-moll zongo
raversenyét gyakorolta. A harmadik 
emeleten a Képzőművészeti Múzeum

Mátyás király szülőháza

Marosvásárhelyre, amely a Mezőség dél
keleti peremén épült fel. Hamarosan szét
néztünk az ősi székely városban, amely 
történelmi levegőt árasztott. A Kultúrpalota 
színes majolikatetőzete már messziről 
magára vonta a figyelmet. A lépcsőház 
üvegfestményei Petőfit, Kossuthot és Jókait 
ábrázolják. Az első emeleti tükörterem falát 
freskók és óriástükrök díszítik.

Augusztus

A harsány napsiitésljen 
oly csapzott már a rét 
és sárgáll már a lomb közt 
a szép aranyranét.
Mókus süvít már és a büszke 
vadgesztenyén is szúr a tüske.

Radnóti Miklós, 1940.

Világgá megyek! Fotó: Durgó Tibor

ja ismerte fel a nagyatádi fotóst. Színes 
fotókkal illusztrált újabb könyvijén teszik 
közkinccsé nem mindennapi élményüket.

<-y)
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nagy festőink képeinek adott helyet. A14 
emeletes Grand Hotel, az Állami Színház, 

a Megyei Múzeum, a Színművészeti 
Főiskola, a Pedagógiai Fősikola, a Bolyai 
Líceum a város kultúrális intézményei.

A Görög-házban volt Petőfi szállása 
1849-ben, innen indult Fehéregyháza 
felé.

(Folytatás a 3. oldalon)
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HÍREK
„Egy játékos alternatíva a jövő felnőttjeiért"
Hiszen nem volt egészen igaz az sem, 

hogy a „gyerekeké a jövő"! A jelen is a fel
nőtteké, a jövő is a felnőtteké. 
Lehetőségben is, felelősségben is. Persze, 
a jövőbeni felnőttek ma még gyerekek, 
akiket a mostani felnőtteknek nevelniük 
kell! A lusta gyereket serkenteni, a virgoncat 
céltudatossá tenni, a rosszat jóakaratúvá 
szelídíteni, a beteget tűrőképessé és így 
tovább...

Az összes felnőttnek ez a dolga: szóval, 
példamutatással, együttérzéssel alkalmassá 
tenni a gyerket a majdani felnőtt életre, a 
felelősségvállalásra. Nemcsak a profi 
nevelők (óvónők, tanítók, tanárok, 
lelkészek) vesznek részt ebben a folya
matban, hanem mindenki, akár véletlenül 
is, akaratlanul is, tudatlanul is. Akik család
ban élnek, s azok is akik meg sem várva 
gyerekük felserdülését, olyan boldog iz
galommal bontják föl házasságukat, mint 
egy amerikai követtségi titkárnő a Valenti- 
napi ajándékcsomagot. Van itt olyan ál
talános iskolai osztály, amelyben több a 
csonka családból járó kisgyerek, mint a... 
(az ember zavarban van: a kevesebbre 
lehet-e azt mondani, hogy „normális" 
vagy „átlagos" család?!).

A drámapedagógusok néhány éve azért 
tanulták a nevelésnek „játékos", dra- 
matikus módszereit, hogy a testileg-lelki- 
leg sérült gyermekkel is úgy foglalkozhas
sanak, hogy azok képesek legyenek a tel
jes emberi életre. A korábban „gyógy
pedagógiai", később „kisegítő", „speciális", 
ma jellemző módon, sok helyütt, így 
városunkban is „4. sz. általános" iskolába 
felvett, vagy egyáltalán a bármely okból ne
hezen nevelhető gyerekekkel is tudjanak 
hatékonyan foglalkozni. A módszer per
sze általános. Jót tesz alkalmazása bánnely 
tanár-diák viszonynak, szülő-gyerek kap
csolatnak, alkalmazzák a vezetők, a 
menedzserek képzésében, a vezető és 

vezetett attitűdjének kialakításában. A 
nagyatádi drámapedagógus szakiskolai 
tanárnő tíz év alatt vagy egy tucat hazai és 
nemzetközi kurzuson szerzett - diplo
mákkal megerősített - szaktudást és orszá
gos ismertséget a nevelésnek ebben az ősi
új módozatában.

Országos és nemzetközi találkozókon 
pontosítanak szakemberek némely pro
dukciókat azzal a kifejezéssel, miszerint 
„a nagyatádi műhelyből való". Jólesően 
borzongató érzés ezt hallani. Az 
előkészítők, szervezők, „kivitelezők" 
persze tudják, hogy ez nem mindig 
azonos a „jó teljesítmény" minősítés
sel, mégis elismerése a város alkotó 
légkörének, s ezért közügy lehet a 
feltételek és folyamatok megvilágítása 
„belülről", szubjektiven.

Ebben az évben már negyedik alka
lommal rendezte meg a Nagyatádi 
Művelődési Ház a nyári, pedagógus
továbbképző „drámajáték" táborát. Mint 
mindig, most is az ország sok iskolájából 
érkeztek nevelők. Végre már férfitanárok 
is! A tematika is egyre általánosabbá vá
lik. Kissé kesernyés szájízzel említhetjük, 
hogy elfeledett műveltséget elevenített föl 
a szervező-rendező-oktató kar:

- az ünneplés, a rítus tartalma, jelen
tősége, módszerei

- a pedagógus mint előadóművész esz
közei, hatásossága

- mozgás, a táncmozgás szerepe a 
nevelésben, személyiségformálásban.

A nagyatádi művelődési házé általában 
a szervezés. A tárgyi—pénzügyi és szemé
lyi feltételekről intézkedett, idén a 
Művészeti és Szabadművelődési 
Alapítvány pályázati támogatását is elérte 
az intézmény. Idén a tábor tartalmi 
munkájában is aktív szerephez jutott a köz
oktatási intézmények tevékenységének 

több részterületét integráló művelődési ház: 
a Szoborparkban július 3-án, hétfőn éjjel 
reflektorokkal meg-megvilágított monu
mentális szobrok „szerepeltek", a nagyatádi 
diákok Talentum Irodalmi Stúdió-ja, Bartók 
zenéje adták a hangot a Szoborpark törté
netének első „Fény-Hang-Játék" produk
ciójához. A nagyhatású művészeti esten 
Pilinszky János „KZ OARATORIUM"-a volt 
műsoron Nagyatádon, ahol az ország 
legnagyobb és háborús menekülteket be
fogadó tábora van, s ezért a bemutatóra 
zarándokoltak közül sokan gondolkodtak 
el századunk emberének nagy bűnein, ami 
régebben történt és „holocaust"-vagy 
„Gulag"-nak hívnak és ami ma történik, s 
„etnikai tisztogatásnak" neveznek a poli
tikacsinálók.

Szerdán Móka János drámapedagógus 
előadói estje a tábor egészének révén 
valóságos hangverseny lett József Attila 
„Szabad ötletek jegyzéke" bemutatása).

A tábor második félidejében már a 
vidámság, az emberi kapcsolatok napo
sabb oldala töltötte ki a tréningeket, az es
téket. Kaposvári katonák kabaréműsora, a 
drámapedagógusok „maskarás" játékai 
tették teljessé a fefelősségvállaló és teljes 
személyiségével nevelő pedagógus mód
szertárát.

A gyakorlati foglalkozásokat Tolnai 
Mária kaposvári, Móka János zsámbéki, 
Pauska Mária nagyatádi drámapedagó
gusok, valamint Balázs Erik kaposvári 
táncpedagógus vezették, s előadást tartott 
a táborban Moldoványi Judit nagyatádi 
klinikai pszichológus is. A szállást, 
élelmezést a József Attila Kollégium biz
tosította, és segített a tárgyi feltételek 
megteremtésében a nagyatádi 2. számú ál
talános iskola is. A táborozók dicsérték a 
nagyatádi utcákat, parkokat, vendéglátó
sokat, s hiányolták a cukrászsüteményeket.

Kovács Géza

EGYIRÁNYÚ FORGALMI RENDET 

alakított ki az önkormányzat a Temesvári 
utca Kolozsvári utcából K-re eső sza
kaszán. az utcába az Aradi utca felől nem 
lehet behajtani.

Országos ifjúsági találkozó
Nagy sikerrel zajlott le Nagyatádon 

július 22-24 között az első Országos 
Nagyatádi Szerepjáték-találkozó. A csa
patok a város parkjaiban és a művelődési 
házban versenyeztek, a kollégiumban 
voltak elszállásolva. A rendező-szervező 
a művelődési házban működő körünk volt, 
tagjaink: Tóth Balázs, Tóth Tamás, Németh 
Roland, Hegedűs Szilárd, Zsirai Tibor, 
Megyeri Tamás, Cserti Tibor, Kiss István, 
Gyenes Zoltán, Tálos István, Pállai Pál.

ALKOTÓIDÉNY '95
A 20 éves Nagyatádi Nemzetközi Művészeti Alkotótelep szobrász-, festő- fotós- 

és grafikus-szimpozionja megnyitotta kapuit a Szoborparkban.
A háromhetes kurzuson a koreai-amerikai Fún Sem, a magyar-amerikai 

Petrovics József mellett Nagy Gábor Mihály és Lelkes Péter hazai szobrászok alkot
nak. A maguk hozta anyagok mellett platán, bükk, hárs és tölgyfa vár megmunkálásra. 
Az alkotások szoborparki vagy városi elhelyezéséről később határoznak.

Köszöntjük Nagyatád ifjú
polgárait!

Pálfi Nikolett,
Futó Patrícia,

József Gergely,
Füstös Viktor,

Cserős Péter Márk,
Kékedi Márk

ÉVFORDULÓK
443 éve mindkét Atádnak Batthyány 
Kristóf volt a földesura. (1550)
86 éve fúrták a fonalgyár artézikútját. 
(1909)
54 éve megindult a levelezés DÉS és 

Nagyatád között. A farsangi előadás 
bevételét, 80 P-t, a polgári leányisko
la a dési tesvérintézetnek jutatta. I 

(1941)
49 éve megindult a Konzervgyár új 
üzeme. (1946)

A PIACTÉRI, a Szakképző Iskola mel
letti és a Temesvári utca Északi oldalán 

lévő parkolókban a parkolásért díjat kell 
fizetni piaci és vásári napokon 6.00-14.00 
óráig.

Külön köszönetét mondunk a klubon 
kívüli segítőinknek: Vadkerti Ritának és 
Timinek, Adriánnak és Artúrnak.

Az ország városaiból érkezett fiatalok 
csapatversenyének első díját egy soproni 
kör, az úgynevezett Nyúlon Túliak 
Társasága nyerte.

A Szabadság Vándorai 
Szerepjáték-kör, 

Nagyatád

Repr. fotó: Durgó Tibor

Édesapja néhai Bajcsi Imre (1844-1903) 

fazekasmester, régiesen gerencsér volt. 
Testvéreivel együtt Nagyatádon született, 
majd édesapja mesterségét választotta. Ez 
a legősibb foglalkozások egyike, hiszen 
már az ókorban is ismerték az agyag- 
művességet. Magyarországon a XVI. 
században már több fazekascéh volt, a 
XVIII. században pedig virágzó iparrá fej
lődött. Ipart önállóan itt is csak a céh tag
jai folytathattak, akiket egy remekmű 
elkészítése után vettek fel a céh kötelékébe. 
Minden mester évenként 1 írt 20 kr-t 
fizetett be a céh pénztárába. A céhrend
szer 1872-ben megszűnt és helyébe 
iparostársulatok alakultak. így a „remeklést" 

eltörölték.
Bajcsiék lakóháza a Petőfi utca 1-3. 

szám alatt volt. Még többen emlékeznek 
az udvarban felépített égetőkemencére. A 
fazekasmesternek elsőként az agyagot 
kellett beszereznie. A agyagbányából, ha 
egyszerre többen fejtették az agyagot, 
omlásveszélytől is kellett tartani.

Bajcsi István (188O-1967)
A házhozszállítás is pénzbe került, 

fáradságos volt az udvaron az agyag 

vagdalása, verése, áztatása, leszelése, be- 
gyúrása, korongra szabása. Ez a folyamat 
még csak az agyag előkészítése volt, 
hiszen régen még agyagőrlő géppel nem 
rendelkeztek a fazekasok.

A munka neheze csak ezután 
következett, mert nemcsak ügyes kéz kel
lett ehhez, hanem jó minőségű fazekas
eszköz is. Ezek a szelő, fakés, butyóka, fes
tékcsurgató tülök (szaru), zsendelylapát, 
mázöntő kanál, a korong felső része, 
ecsetek, csipőbőr.

A fazékkészítés módját leírni hosszadal
mas, ezt látni kell!. Mire egy-egy tárgy 
elkészült a műhelyben, a mester és segédei 
is alaposan elfáradtak a munkafázisban. 
A korongolás nagy figyelmet kívánt, a 
szikkadást meg ki kellett várni, mert csak 
ezután kapott fület az edény. A beöntés és 
száradás után következett az első néhány 
órai óvatos égetés. Egy napi hülés után 
került sor a mázöntésre, ezt követte a má
sodszori egy napos kiégetés.

A kész használati tárgyak: kancsók, 
korsók, csuprok, fazekak, tálak, lábosok, 
kuglófsütők, köcsögök, virágcserepek, 
csirkeitatók sorba rakva várták a vevőket. 
Raktári készlete igen bőséges volt. A 
vásárlókat a jó minőség, a megfelelő 
kiszolgálás és a megfizethető árak von

zották. A Széchenyi téren piaci napokon 
árusította termékeit. (A piac a téren volt, az 
Ezüst Kancsó és az Atád Áruház előtti 

területen.) A környéken állandóan vásáro
zott, búcsúkba is eljárt árusítani Bajcsi bá

csi.
A gyáripar fejlődésével a fazekasipar 

hanyatlásnak indult, Bajcsi István számára 
nehéz évek következtek. Lassan eladoga
tott ingatlanából, majd lebonttatta a ke- 
mecét és átállt a szikvízgyártásra, felesége 
pedig kalaposmesterként dolgozott. Két 
gyermeke volt, fia, Gyula, tanár lett Pécsett. 
Leánya, Ilona, édesanyja mellett dolgozott. 
Utódok hiányában a család kihalt. Sajnos 
Nagyatádon nincs képviselője ennek a 
mesterségnek már. Pedig az idejáró hazai 
és külföldi látogatók szívesen vásárolná
nak nagyatádi emléktárgyakat. Mi, a kései 
utódok, megbecsüljük a fazekasság ha
gyományát, amely mint népművészet él 
tovább.

Az elfelejtett ipar képviselőjének Bajcsi 
István kezemunkájának szép darabjait 
szívesen látnánk a helytörténeti múzeum
ban.

„Anyag, technika, forma,
díszítmény a népművészetben 
parancsol egymásnak."

Viski Károly

Győré Béláné Sípos Ilona

Értesítjük a kedves szülőket és tanulókat az 1995/96. tanév 

tanévnyitóinak időpontjáról:

Bárdos Lajos Általános Iskola 

2. sz. Általános Iskola

Babay J. Általános Iskola

4. sz. Általános Iskola

Ady E. Gimnázium 
és Eü. Szakközépiskola

Szakképző Iskola

szeptember 1. 17.00 óra 

szeptember 3.17.00 óra 

szeptember 2. 9.00 óra 

szeptember 4. 8.00 óra

szeptember 3.17.00 óra 

szeptember 4. 8.00 óra

SZENT ISTVÁN NAP '95 
NACYATÁHk#

A Művelődési Házban:
- A Nagyatádi Kertbarátkor terménybemutatója
- III. Bagoly Kupa 24 órás sfákk snell veáeny
- „Első királyunk Szent Nl/án" képesh^kiállflás
- Hologram- és sztereognfckiállítások

-A XVIII. képzőművészeti nyári tábor Kiállítás*
- Húsz éves a szoborpark: kisplasztikái kiállttá

A Művelődési Ház előtt:
21.30-kor: LÉZERSHOW
22 órakor: TŰZIJÁTÉK

A Városi

rmái István polgárl^/>ter

íyei döntő
ARÚGÓ KUPA

A Széchenyi téren:
\ 18 órától: TÉRZENE

~4(*^T8.45-kor: ÜNNEPI KÖSZÖNTŐT mond:

< 19 órától: FOLKLÓRMŰSOR jZ.
20 órakor: VERTIKÁL NYEREMÉNYSORSOLÁS" 

20^ától: ROCK AND ROLL PARÁDÉ 
22^tól: SZABADTÉRI BÁL

ROSSZ IDŐ ESETÉN A PROGRAMOKAT- A LÉZER SHOW ÉS A TŰZIJÁTÉK KIVÉTELÉVEL - 
A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN RENDEZZÜK MEG.

SZERETETTEL VÁR MINDENKIT NAGYATÁD VAROS ÖNKORMÁNYZATA!

*
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ERDÉLYI KÖRUTAZÁS
(Folytatás az 1. oldalról)

Séta és vásárlás után Gyergyó- 
szentmiklós felé vettük utunkat, amely a 
medence központja.

A településen átutazva minél feljebb ju
tottunk, annál nagyobb területet láttunk be, 
mint egy hatalmas térkép, feküdt előttünk 
a táj és az 1200 m magas Pongrác-tető.

A kilátás gyönyörű volt, alattunk a 
sötétzöld hegyoldal, alján fehéren kígyó
zott az út. Megtekintettük 983 m magas
ságban a Gyilkos-tavat. A zöldbársony víz 
mellett festői a tájrészlet, megragadó a 
konzervált fenyők látványa. Letelepedve 
a közeli tisztáson, pikniket tartottunk. A 
továbbvezető út 1352 m magasan, egészen 
közel simul a Békás-patakhoz, és vele 
együtt ereszkedik le a felejthetetlenül szép 
Békás-szorosba. Ez köti össze a Gyergyói- 
medencét Moldvával. A szédítően magas 
sziklafalak függőlegesen merednek az 
égre az utat és a patakot közrefogó szűk 
sziklafolyosó két oldalán. A legmagasabb 
%’klacsícs az OJtátkű.

A borszéki gyógyvizet is megízleltük 
Homoródon. Kőrösfőt, a legismertebb 
népművészeti központot sem hagytuk ki. 
Vásároltunk a világhírű kézimunkákból, az 
írásosból és vagdalásosból. Szováta felé 
tartva lassan lehajolt ismét az alkony, és a 
hegyek sötét vonala elveszett a homályban. 
Másnap kora reggel is derült volt az ég, s 
a felkelő nap vibráló aranyfoltokkal szór
ta tele a tájat. Egyik oldalon meredek hegy
oldal, alatta harmatos zöld-partok közt

A bűnös virág irtása
Az allergiások réme: a parlagfű (tévesen vadkender)

A parlagfű virágzása ide
jén - augusztus elejétől 
szeptember közepéig - 
igen sok táppénzes napot 
okoz hazánkban. Sokan 
és sokat szenvednek tőle: 
virágpora a nyálkahártyára 
kerülve a náthától a szem- 
és torokgyulladásig, az 
asztmáig igen kellemetlen 
tüneteket okoz.

A növény egyébként 
Észak- Amerikából szár
mazik, hazánkban az el
terjedése Somogyból indult 
ki: ma már az egész ország 
telítve van ezzel a „bűnös"
növénnyel. Főként az elhanyagolt 
területeken - árokparton, utak, vasutak 
mentén - található.

A bodvicai kovácsműhely
Bodvicán a félkörívű Gráblik (ma 

Táncsics Mihály utca) hajlásszögében van 
egy kis térség. A tér közepén lombos ko- 
ronájú gesztenyefáktól körülvéve állt már 
több mint két évszázada egy fakereszt. 
1720 táján az itt házat építők állították hitük 
bizonyságául. A keresztet 1991-ben a 
bodvicai szőlőhegybe vitték, s ott állítot
ták fel. Helyére kőkereszt került.

E kereszttel szemközt délnyugatra, úgy 
40 m-re, volt egy egy helyiségből álló épít
mény. Utcára néző kétszárnyas nagy be
járat, az oldalfalakon kis világítóablakokkal. 
Az épületen belül az ajtóval szemközt fúj
tató és izzítókemence. Kétoldalt a falak

Az alkotmány az államilag szervezett tár
sadalom belső rendjére, az államszervezet 
felépítésére és működésére, az állampol
gárok jogaira és kötelességeire vonatkozó 
alapvető jogi normákat tartalmazó alap
törvény.

A feudalizmusban az államszervezetre 
vonakozó szokásjogot és a legfontosabb 
törvényeket (rendi vagy történeti alkot
mány) tekintették alkotmánynak.

II. András király aranypecsétes szabad- 
séglevele az 1222-ben összehívott ország
gyűlés eredményeképpen helyreállította és 
újabb intézkedésekkel egészítette ki Szent 
István alkotmányát. Az Aranybulla az 
alkotmányos királyság és a köznemesség 
diadalát jelentette a meggazdagodott 
nemesség féktelen hatalomra törésével 

csobogó patak, a völgyben kékes ködpára 
szállt fel.

Egész nap úton leszünk, a program hív! 
A Mezőség vidékén hamarosan 
megérkeztünk Kolozsvárra. A délelőtt 
folyamán a várost néztük meg, amelynek 
történelmi levegője megérint minden lá
togatót.

Elsőként a ferencesek gótikus és barokk 
stílusú templomát csodáltuk meg. A szűk 
utcára kiérve a konzervatórium egyik ter
mében éppen Chopin Forradalmi etűdjét 
játszották. Az Óvárosban találtuk meg 
Mátyás király szülőházát. A város műem
lékeinek koronája a Szent Mihály templom, 
az erdélyi gótika egyik legszebb alkotása, 
amely részt vett a város, az ország viharos 
életének mozzanatában. A templom terén 
áll Fadrusz Mátyás lovasszobra, körülötte 
négy hadvezére. A téren ortodox isten
tisztelet volt. A múlt szárnycsattogását 
éreztük magunk körül, amint gyönyör
ködtünk a középületekben, amelyek min
den stíluskorszakkal szolgáltak példával. 
Az utolsó emlék Kolozsvárról - amit egy 
autóbusz-körsétával kapcsolatban kap
tunk ~ a Házsongárdi temető, amely 
Európa egyik legszebb fekvésű temetői 
közé tartozik. Itt nyugszik Apáczai Csere 
János, Brassai Sámuel, Dsida Jenő, Jósika 
Miklós, Kriza János, Kós Károly, Mikó Imre, 
Reményik Sándor, Szentgyörgyi István.

Utunkat folytatva Nagyvárad felé halad
tunk, amely a Sebes-Körös két partján, a 
Réz-hegység alján, 126 m magasságban

Mivel jelenleg nincs 
olyan gyógyszer, amely 
ezt a betegséget meg
gyógyítaná vagy véglege
sen megszüntetné, az 
egyetlen megoldás: meg
előzni azt, hogy a szél a 
virágport széthordja (egyet
len kifejlett növény egymil- 
liárd virágporszemet enged 
útjára). Ennek érdekében 
hazánkban több helyen - 
az Alföldön igen jó ered
ménnyel - kampány
szerűen foglalkoznak a 
parlagfű irtásával.

Jó lenne városunk minden szegletében 
tenni ellene.

(h-y)

mentén vastag tölgyfából munkapadok. 
Felettük a faliakra erősített tartókon lógtak 
a különféle kalapácsok, fogók és még 
százféle egyéb szerszám. Középen két 
hatalmas tuskón egy-egy üllő helyezkedett 
el, egy kisebb és egy nagyobb. Ez volt a 
bodvicai községi kovácsműhely!

Északról mellette volt a kovács szolgálati 

lakása, amelyhez a műhelyből egy oldal
ajtón lehetett eljutni. Ki tudná már meg
mondani, ki volt az első lakója e szolgálati 
lakásnak, ki volt az első községi kovács
mester Bodvicán? A ma élő legidősebb 
emberek öregjeiktől hallván is csak a 
Burányi, a Cebei és a Nagy kovácsokat 

szemben. 1848-ig ez volt a magyar alkot
mány alapja.

A hatályban lévő magyar alkotmány az 
1994. évi XX. törvény. Módosításai: 1972., 
1975., 1983., 1987., 1990. években 
történt.

Nagyatádon a kisatádi kertek kisajátításá
val létesült az Alkotmány utca. Kelet- 
Nyugati irányban húzódik a Munkás és 
Kápolna utca között. Kivezet a Dózsa Gy. 
és Zrínyi M. utcába, a strandra. Négy is

fekszik. A várost a püspökséggel 1093-ban
I. László király alapította. A székesegy
házban temették el az uralkodót 900 éve. 
Koronás hermában őrzik azt a Szent 
László ereklyét, amelyet egy évben egyszer 
tesznek közszemlére. A templom jobb 
oldalfalában színes dombormű alatt látható 
az a hadiszekerce, amely a király sírjában 
volt. A király impozáns bronzszobra a 
székesegyház előtt áll. E székesegyház 
hatalmas arányaival, pompás freskóival, 
lenyűgöző szépségével kegyeletet váltott 
ki lelkűnkben. Az egykori püspöki palotát 
ma Barokk palotának nevezik, amelyet 
nagy park övez. Várad sorsa szimbóluma 
az ország sorsának. Látott tragikus fe
jedelmi halálokat, és nem egyszer egészen 
elpusztult. Utoljára a XVIII. században tá
madt fel újra, így képén a barokk-jelleg 
uralkodik.

Rövid idő múlva utazunk tovább és lent 
vagyunk a síkság zöld tengerén. A hegyek 
messze mentek tőlünk, visszanéztünk 
rájuk, a kékfátyolos szép csipkére, a Föld 
zöld ruhája szélén. Megragadó esti fátyolba 
burkolózott az aludni térő természet, 
amint hazafelé tartottunk.

A feledhetetlen körút emléke, a szépség 
látása a megelégedettség érzését váltotta 
ki bennünk.

... a boldogságnak kék virága 
mindig csak nyomainkon fakad. 
Szem előtt keresheted: hiába! 
aki visszanéz: az látja csak!

Babits Mihály

Győré Béláné Sípos Ilona

Járványmentes
kánikula

Szemelőtt a menekülttábor és a piac

A járványügyi helyzet nagyban attól 
függ, hogy milyenek a közegészségügyi 
viszonyok - tartják a szakemberek. A 
nagy meleg a közegészségügyieket is 
próbára teszi. A melegkonyhák, az 
élelmiszerkereskedelem, a mozgóáru
sok folyamatos ellenőrzésének is 
köszönhetően 5 éve nem volt csopor
tos ételmérgezés a nagyatádi térségben
- tudtuk meg dr. Hegedűs Endréné tiszti
főorvostól. A figyelem középpontjába 
került a menekülttábor és a nemzetkö
zivé terebélyesedett piac.

A nagyatádi strandon kiválóak a 
feltételek, a kivadári már több figyelmet 
igényel.

Nem győzik hangsúlyozni: a 
hőkezelés nélkül előállított élelmiszerek
- mint a gyümölcshab, a majonéz - fer
tőtlenített tojással készüljenek, és a 
nyersanyagoktól ne fertőződjenek a 
készételek.

- Ma már nagy erőket kötnek le az 
egymás után nyíló kis üzletek is, így a 
vakációra még nem gondolhatnak.

(H.S.)

tudták megnevezni. Gyermekkoromban az 
idős Nagy István és fia, Sándor végezték 
szorgalmasan a szép, de nehéz munkát.

Mint fiatal gyerkőc vittem az ekevasat 
éleztetni, már messziről hallatszott az ül
lők csengése-bongása, úgy zengett az ül
lők hangja, mint a harangoké. A mester és 
fia taktusra verték a vasat, az öregebb egyet- 
egyet az üllőre koppintva adta az ütemet.

(Folytatás a 4. oldalon)

mert, rövid utca keresztezi. Az óvoda és 
szép környezete 1971-ben épült.

A szorgalmas atádi telektulajdonosok 
földszintes, sátortetős és emeletes családi 
házakat építtettek itt gyors ütemben. A 
telkek nagysága különböző, veteményes 
és virágoskertekkel övezve. A gondozott, 
tiszta utcában kellemes sétálni. A járda 
szegélye gyepesített, mindkét oldalon 
fiatal fasor frissíti a levegőt.

Győré Béláné Sípos Ilona

Triatlon 1-2-3

LABDARÚGÁS
Amint a sportbarátok azt jól tudják, a VSE lab

darúgócsapata kiesett az NB lll-ből. Ennek 
egyenes következménye, hogy a régi edzővel 
szerződést bontott a vezetés.

Talán ha ez fél évvel ezelőtt megtörténik, 
akkor ma nem itt tartanánk. Persze későn 
könnyű okosnak lenni. Az új edző személye jól 
ismert, hiszen sokszor szerepelt városunk csa
patában. Szabó Józsefről van szó, aki védett az 
NB ll-ben is. Reméljük, hogy a nagy tapaszta
lattal rendelkező energikus sportember tenni- 
akarása kellő higgadtsággal párosulva biztosít
ja a csapat felkerülését a harmadik vonalba.

A szakosztály vezetését Keszi László vette át. 
Cserélődtek a játékosok is. Kovács László, 
valamint 2 ifjúsági játékos, Seres Raymund és 
Simon Roland Somogyszobra került, az ottani 
megyei l-es csapathoz, cserébe Csikós Attila 
érkezett.

Távoztak a zalaiak, Becsei Marcaliba, Pókos 
pedig hazament Barcsra. Taranyból visszajött 
Papp Zoltán. Több éves külföldi tartózkodását 
befejezte Miklós Józsi - családja és valameny- 
nyiünk örömére -, ismét itthon játszik.

A felnőtt keret tagjai: Patak Ákos, Szigeti 

Csaba, Miklós József, Vékony Tamás, Kulcsár 
Károly, Utasi Tivadar, Brezevszky Béla, Lancsár 
Károly, Csikós Attila, Papp Zoltán, Vojkovics 
Gábor, Minor Levente, Kurucz István, Deák 
Dénes, Paulin Balázs, Kliment Péter.

A csapat most játszott edzőmérkőzést a 
„szomszéd várral", Somogyszobbal, ahol 1-1 - 
es végeredmény született. Tizenharmadikán már 
itthon lesz ellenük bajnoki mérkőzés.

TENISZ
július 22-én Nagybajomban, a Syntax-club 

teniszbajnokságán sikerrel szerepeltek verseny
zőink. Az ötszörös nagyatádi bajnok, Bujtás 
László, az elődöntőben szinte „leütötte" a pá
lyáról a Jászberényből érkezett kupavédőt, 
majd a döntőben hatalmas küzdelemben, ka
posvári ellenfelét is legyőzve, elnyerte a kupát.

Július 23-án még egy Syntax-kupa került 
Nagyatádra, mivel a Bujtás-Bakos páros meg
nyerte a párosok küzdelmét, s ezzel egy évre a 
kupa őrzőjévé vált.

STRANDRÖPLABDA
Ez a sportág annyiban hasonlít az eredeti röp

labdához, hogy ugyanolyan méretű a pálya és 
azonos a hálómagasság. Viszont csak két em
ber játszik egy csapatban a szabad ég alatt, és 
a strandon van a pálya. A talaja folyami homok, 
ami nagyon igénybe veszi az elrugaszkodó 
játékos fizikumát. Ehhez jön még a perzselő nap
sütés.

Az elmúlt hét végén ilyen körülmények 
között kezdődött a városi nyílt bajnokság, 
amelyre vidéki versenyzők is jelentkeztek. Két 
csoportban folytak a küzdelmek, s helyenként 
egészen színvonalas volt a játék. A két-két cso
portelső játszotta a helyosztókat, majd a dön
tőt. A dobogós helyezettek megérdemelten 
vehették át a polgármesteri hivatal ajándékait.

Végeredmény:
I. Takács Gábor - Földvári Péter Kaposvár
II. Frányó Péter - Frányó Tamás Kaposvár
III. Magyar Attila - Láng József Lábod

TRIATLON
A szakosztálynak ezekben a hetekben van a 

fő versenyszezonja. Az előző számunkban 
már több versenyükről és eredményükről 
tájékoztattunk, amelyhez még néhány fontos 
eredmény kívánkozik.

Július 22-én Balassagyarmaton rendezték meg 
az országos váltóbajnokságot. A klub 
történetében eddig nem sikerült országos baj
nokságon dobogóra kerülniük, ez most 
megtörtént. Népes mezőny indult valamennyi 
korcsoportban. Minden versenyzőnek le kellett 

300 m-t úszni, 8 km-t kerékpározni, majd 
2 km-t futni. Ezután jött a váltó következő tag
ja. A nagyatádi fiuk sok neves egyesületet 
maguk mögé utasítva fölkerültek a dobogóra. 
A bronzérmes csapat tagjai: Kurják Péter, 
Balazsin Tamás, Janota Zoltán.

A szakosztály a közeli napokban Fadd- 
Domboriban országos bajnokságon vesz részt. 
Tizennyolc versenyző utazhat el a Tolna megyei 
üdülőterületre. Azzal a kellemes gonddal kel
lett a szakosztály vezetésének megküzdeni, hogy 
az elmúlt vasárnap válogatóversenyen kellett 
kiválasztani az utazókeretet 63 versenyző 
közül.

Faddon az országos sprinttávú bajnokságra 
kerül sor, reméljük, városunk csapata jól sze
repel.

Komoly feladatot kell a szakosztály-vezetés
nek a Szent István nap előtti héten megoldani, 
hiszen a hagyományos Vasember (Ironman) 
hosszútávú bajnokság mellett bővítették a 
verseny lehetőséget.

A hosszútávú bajnokság még ismeretlen 
költőnket is megihlette, tőle idézem kétsorosát:

„Városunk alatt gyengék a mágneses erőterek, 
Mégis sűrűn érkeznek a vasemberek."

A FUJI IRONMAN NAGYATÁD VERSENY 
ÉS RENDEZVÉNYEINEK IDŐRENDJE 
Augusztus 16., Városi Strand
16.OO-tól AGRUBUS úszógála gyer

mekeknek, majd „Csillagszóró" pénzdíjas, 
meghívásos úszóverseny.

Augusztus 17., Művelődési Ház
18.00 „Az Ironman - egy kis tudomány" 

kerekasztal-beszélgetés- Moderátor: Baranyai 
László

ifj. dr. Herr Gyula: Az edzett triatlonos sport
szív

Zakariás Géza: A pulsusmérés jelentősége 
edzéseken és versenyeken

Kindl Gábor: Az ideális áttétel megválasztása 
az Ironman-versenyen.

Augusztus 19. FUJI Ironman Nagyatád '95, 
Városi Strand
6:30 I. futam rajtja (amatőrök, seniorok, 

veteránok)
8:30 II. futam rajtja (profik)
12:00 „CET-rend" 10 km-es úszógála rajtja
kb. 17.00 célbaérkezés
kb. 22.30 eredményhirdetés a Művelődési 

Házban.
Sok szeretettel vár minden kedves érdeklődőt 

a verseny rendezője a Solar Club!
Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy az au

gusztus 18-án megrendezendő gyermek- és 
serdülő-triatlonverseny idejére - várhatóan 
16.30 és 19.30 között - a Kápolna u. - Zrínyi 
u. - Széchenyi tér útvonalon biztonsági okok 
miatt forgalomlezárás lesz.

Az Ironman-verseny napján lezárják a 
Kápolna utca és a Zrínyi utcának a Városi Strand 
és az Alkotmány u. közé eső szakaszát. Kérjük 
szíves megértésüket!

EGYÉB SPORTMŰSOROK
Labdarúgás
Augusztus 13-án 16.30 órakor

Nagyatád - Somogyszob
Augusztus 20-án 16.30 órakor

Barcs - Nagyatád
Szeptember 2-án 15.30 órakor

Nagyatád - Nagyberki
Augusztus 20-án Szent István Kupa kispályás 

labdarúgótorna. Helyszín: Városi Strand 9.00 
óra. Ott szeretnénk az őszi folytatást megbeszél
ni. Kérem, hogy minden kispályás csapat küld
jön képviselőt!

9.00 órakor kezdődik a megyei strandröp
labda-döntő is.

Czimmerman Béla
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Dél-Alföldi táncok Nagyatádon A bodvicai kovácsmííhely
A Gyermek és Ifjúsági Képzőművészeti 

Tábor és a Drámapedagógiai Tábor után 
egy héten át Somogy megye hetvenöt ifjú 
táncosa vette birtokába a Nagyatádi 
Művelődési Házat.

Második alkalommal vállalkoztunk ar
ra, hogy a megye gyermektáncosai és 
népzenészei részére megszervezzük ezt a 
nyári továbbképzést. Míg tavaly a somo
gyi táncokkal, dalokkal és zenével is

ÜVEGESSEL A SÓGOROKNÁL

A Bárdos Iskola Vadrózsa, és a 
Szakképző iskola Rozmaring néptánc
csoportjait rendre láthattuk öregek napján, 
karácsonyi ünnepnóRpn, majálison vagy a 
Szent István-napi, a pedagógus-napi ün
nepségeken táncolni, miközben 1992. 
óta résztvevői az Együd Árpád emlékére 
rendezett területi versenynek és gálának. 
Két év múlva a Rozmaring néptánccsoport 
cannes-i szereplésre is lehetőséget kapott.

Az idén július 14-én Ausztriába utaztak.

Különböző hírek keringenek a városban a 
polgármesteri hivatal átszervezéséről, az üres 
honvédségi lakások hasznosításáról, a városi 
televízió kiépítéséről... és még sorolhatnám a 
tisztázatlan kérdéseket. Mindezekről Nagyatád 
polgármesterét kérdeztem meg.

Polgármester Úr! A Városházán több 
személyi változás történt az elmúlt néhány hó
napban. Mi indokolta ezeket a változásokat?

A gazdasági változások, felgyorsult életünk, 
az új feladatok a lakosság érdekeit a korábbi
aknál hatékonyabban szolgáló önkormányzati 
munkát követelnek tőlünk. Erre a feladatra a 
korábbi struktúra már nem felelt meg. A vál
tozás következtében a hivatal létszáma 60 főről 
52-re csökkent, s ma már csak három iroda lát
ja el a korábbi négy szervezeti egység szerepét. 
A gazdasági vonatkozású kérdéseket egy 
irodához csoportosítottuk, s új feladatként je
lent meg az önkormányzat és a lakosság 
kapcsolatainak fejlesztése, amelyet korábban 
szervezetszerűen nem végeztek Az átszervezés 
kapcsán négy új munkatársunk került a hi
vatalba: dr. Barbalics István aljegyző, aki egy
ben az önkormányzati és intézményirányító iro
da vezetője, dr. Jancsik Zoltán városfejlesztési 
és közgazdasági irodavezető, Jüngling Károly 
aki költségvetési és számviteli területre került 
és Pünkösd Márton, aki az önkormányzat tár
sadalmi és sajtókapcsolatainak szervezését és 
tájékoztatási feladatokat végez.

A hivatalból elkerült dolgozók egy része 
nyugdíjba vonult, vagy munkahelyet változ
tatott, illetve néhányuknak felmentéssel szűnt 
meg a munkaviszonya.

Igaz-e a hír, hogy 45 volt honvédségi lakás 
áll az önkormányzat rendelkezésére?

Négy hónapja megkezdett tárgyalásaink 
eredményeképpen a honvédség lemondott 45 
önkormányzati tulajdonú lakás bérlőkijelölési 
jogáról. Ezeket a lakásokat egykor a honvéd
ség építtette, s közülük 30 jelenleg is lakott. 
Ezeket az ingatlanokat értékesítésre tervezzük 
a jelenlegi bérlők felé. A további 15 lakás a szo

merkedtek a gyerekek, az idén - kilépve 
a megyéből - Dél-Alföld népzenéjéből s 
táncaiból merítettünk.

A néptáncosokat Szabó Zsolt és Nemes 
Szilvia, a furulyásokat Csíkvár Gábor taní
totta. Az egy hét lehetőséget teremtett ar
ra is, hogy esténként a táncházakban 
erdélyi, moldvai és horvát táncokkal is 
foglalkozzunk. A gyerekek a kézműves dé
lutánon Csíkvár 
Tímea és Ivelics 
Jánosné segítségével 
gyöngyöt fűztek, a 
fiúk Husi Gyula irá
nyításával nádsípot 
faragtak. A szakmai 
munkán túl termé
szetesen lehetőséget 
teremtettünk stran
dolásra, mozi láto
gatásra és játékos 
versenyekre is.

A népzenei és 
néptánctábor meg
szervezésével nem 
titkolt célunk az volt, 
hogy a városban 
működő gyermek-néptánccsoportoknak - 
akiktől kedvezményes részvételi díjat 
kértünk - biztosítsuk a folyamatosságot, 
tehát a nyári szünetben is „maradjanak 
edzésben". Sajnos a csoportok ezt a

Erről kérdeztük Czebeiné Ács Zsuzsannát, 
a csoportok vezetőjét.
- Harmincötös csoporttal utaztunk Kla

genfurtba, almi egy nemzetközi néptáncfesz
tiválon képviseltük hazánkat. Aztán a feszti
vál-tér megtelt nézőtéri! kúriaudvarán ha
talmas síkénél mutatták lie lányink az üveges
táncot, de vastaps kísérte a kicsik és a nagyok 
közösen előadott dunántúli táncaikat is.
- Egyéb élmény?
- Nagyszerű volt a színes kavalkád,

ciális lakásra várók névjegyzéke alapján kerül 
kiadásra, illetve közérdekű szakemberek 
letelepítését szolgálja.

A közelmúltban 55 millió forint támogatást 
nyert a város az önhibáján kívül hátrányos 
helyzetű önkormányzatok pályázatán. Mire 
fordítják ezt az összeget?

Az 1995-ös évet önkormányzatunk mintegy 
200 millió forintos költségvetési hiánnyal 
kezdte, így nem nehéz kitalálni, hogy ez az 
összeg a hiány egy részének pótlására szol
gálhat csak. A kapott összeget döntő arányban 
működési költségekre kívánjuk fordítani, s a 
fennmaradó hiányt igyekszünk takarékosabb 
gazdálkodással és a bevételi források bővítésé
vel csökkenteni.

Vajon a bevételi források növelése in
dokolta a fizetőparkolók létesítését is?

A fizetőparkolók létesítése kettős célt szol
gál. Egyrészt valóban gazdasági kényszer, 

Kétezren a menekülttáborban
A közelmúltban kevéssel 2000-re nőtt a 

táborlakók száma a Nagyatádi Mene
külttáborban. Ez a létszám már több mint ami 
az ideális elhelyezéshez és ellátáshoz ele
gendő, de kevesebb mint amennyit a tábor 
szükség esetén befogadhat.

Az is igaz, hogy az optimális viszonyok 
szemszögéből nézve az ország mind a né
gy befogadója betelt úgy is, hogy közben a 
menekültek egy hányada - főleg 
Horvátországba - tovább ment.

A közeli jövőben várható a debreceni be
fogadó-állomás megnyitása, ami az itteni 
helyzeten is javít majd - tudtuk meg dr. 
Világosi Gábor államtitkártól.

lehetőséget nem használták ki. A tábor 
sikere, a résztvevők magas száma viszont 
arról győzött meg bennünket, hogy 
feltétlenül szükséges ez a forma a megye 
népzenei és néptáncmozgalmának 
jövőbeni megalapozásához.

Köszönetét mondunk mindazoknak, 
akik a tábor lebonyolítását munkájukkal 
segítették. Külön köszönjük a táborhoz 

Durgó Tibor fotói

nyújtott anyagi támogatást a Nemzeti 
Kultúrális Alapnak, a Somogy Megyei 
Művelődési Központnak és a Művészeti és 
Szabadművelődési Alapítványnak.

Szőke József, igazgató

együtt láncolni látni a mieinkkel a spanyol, 
osztrák, német, szlovén gyerekeket. Láthat
tuk a világ összes jeles épületének maket
tjét. A lányaink üvegestáncának képes 
előzetese a programfüzetben figyelmes
ségük mellett elismeréssel is párosult, 
amit műsorunkban - elismerésükre - 
igyekeztünk meghálálni. Örülök magam 
is a gyerekeink sikerélményének.
- Köszönjük a beszámolót.

Hubay Sándor

másrészt szeretnénk normalizálni a piaci 
napokon a város közlekedését. Az önkor
mányzat parkolóinak bérbeadásával 
reményeink szerint javulnak a várakozás 
feltételei, s csökken az indokolatlanul hosszú 
ideig parkoló gépjárművek száma.

S végül egy napjainkban gyakran fogalma
zott kérdés: Az Ón véleménye szerint lesz-e 
városi televíziónk?

Úgy gondolom, hogy ennek az in
tézménynek a létrehozásával több éves hiányt 
és lemaradást kell pótolnunk. Fontos szerepet 
szánunk a városi televíziónak. A szórakoz
tatáson, a helyi információáramlás javításán túl 
szeretnénk, ha lakóink otthonuk kényelméből 
is megismerhetnék a helyi közélet fontosabb 
történéseit. A városi televízió szervezési stádi
umában itt kell megemlítenem, hogy a lakossá
gi visszajelzések alapján megteremtjük a rész
letfizetés lehetőségét is, hogy enyhítsük a 
csatlakozni szándékozók terheit. Természetesen 
a városi televízió működési rendjének 
kialakításában továbbra is számítunk a lakosság 
segítségére, észrevételeire.

Az adományok leapadtak, de az alapellátás 
így is biztosított, ha az élelmezés nem is olyan 
választékos.

Közben érkeznek a Vöröskereszt 
adományai Kaposvárról, Zalaegerszegről, 
Bánudvarról, benne nyári ruha, pelenka, gy
ermek- és bébiholmi, -tápszer, tisztálkodási 
eszközzel. Egy szolnoki kiskereskedő 500 db 
szabadidőruha-együttest küld a rászorulók
nak.

A menekülttábor egészségügyi ellátását 
maradéktalanul biztosítja a Nagyatádi 
Kórház.

(Hubay)

(Folytatás a 3. oldalról)
Mint gyermek sokat nézelődtem e 

műhelyben soromra várva. Láttam, ahogy 
izzítják a vasat, majd alakítják, hogy 
megfelelő eszköz legyen belőle. Az ekevas 
élezéséhez is vörösre hevítették a vasat, 
aztán vékonyra kalapálták az élt. Ki tudná 
mind felsorolni, amit a kovácsok készítet
lek a kerék vasalásától a különböző 
díszítésekig a vas formálásával.

A sorozatosan visszatérő munkákért, 
mintáz ekevasélezés, a kovács meghatáro
zott mennyiségű (fölöntő) gabonát kapott 
munkadíj fejében. (Ezt év elején a fo
gadáson döntötték el.) Általában két rész

letben, az első és a második félévben 
gyűjtötték össze. Ilyen alklamakra a bíró 
kirendelt egy fogatos kocsit, amely házról- 
házra járva szedte össze a járandóságot. 
Egyéb munkákért a kovácsnak pénzben 
kellett fizetni.

A lópatkolás nagy szakértelmet kívánt 
nemcsak a kovácstól, de a ló lábát fölfogó 
gazdától is. Nem minden ló tűrte békésen 
a három lábon állást, a paták csipkedését, 
faragását, a patkó felverését. Volt olyan 
gyehena állat, amelyet csak pipával vagy 
kalodába szorítással lehetett megvasalni. 
Legény volt a talpán, aki ilyen állattal meg
birkózott. Nekünk gyerekeknek igen nagy 
élményt jelentett ennek látványa.

A negyvenes években új kovács került 
a községi műhelybe Tungli mester szemé

Baktérium a prizmában
Máig gondot okozott a könnyű oljaszánnazékokkal szennyezett talajok kezelése, 

amelyek a vasúti lefejtőtelepekről, az üzemanyagtöltőktől, a gépkocsimosókból szár
maznak.

A sikeres kísérletek befejeztével a Nagyatádi Agrokémiánál megkezdték e tala
jok mentesítésének munkáit. Nyolc, egyenként 500mJ-es szennyezett földprizmát 
vettek kezelésbe, amelyhez más hatóanyagokon kívül baktériumoldat is kerül. Ez 
- a szennyezettség mértékétől függően- 3-8 hónap után lebontja az olajszen
nyeződést. Ismételt laborvizsgálatok után ipari sérült területek feltöltésére, szemét
telep takarására használják fel, noha ebben az állapotban akár szántóföldre is kerül
hetne.

Tevékenységük - egyelőre - Délunántúlra terjed ki, tudtuk meg Major László 
ügyvezető igazgatótól.

(H.S.)

REGIONÁLIS IRODA
a tisztességes piaci magatartás reményében

Boros László vezetésével regionális 
irodát nyitott Nagyatádon a Somogyi 
Kereskedelmi és Iparkamara, amely a 
barcsi, csurgói és a nagyatádi térségben 
segít működésével a vállalkozói, a kama
rai és az önkormányzati érdekek össze
hangolásában. A hó végén már a tajvani 
üzleti delegáció somogyi programjához 
csatlakoztak, néhány gyár és üzem 
képviselőjével együtt.

Adomány a menekülteknek
„Első az emberiesség" vallja mint

egy működése mottójaként az az 
Angliai székhelyű, egyébként muszlim 
vallási segélyszervezet, az Ahmadiyya 
Muslim Association, Hazrat Mirza 
Ghulam Ahmed - of Qadian (India), 
amely államoktól, kormányoktól 
függetlenül a világ 140 országában 
segíti adományaival az arra rászo
rulókat fajra, vallásra való tekintet 
nélkül.

Két teherautónyi rakománnyal a 
közelmúltban jártak a Nagyatádi 
Menekülttáborban.

Egy év alatt ez már a hatodik szál
lítmány volt, amelyben leginkább az 
itt igen fontos ruhaneműk és lábbelik, 
tisztálkodási eszközök, takarók, aztán 
konzervek, méz, kávé valamint 
gyarmatáru voltak.

A muszlim ünnepen minden tábor

lyében, bár csak pár évig működött itt. 
Szakmát változtatva Nagyatádra költözött. 
A sorban öccse, Tungli Jenő követte, aki 
aztán ismét huzamosan teljesített itt szol
gálatot.

Az 1950-es években megindult a tsz- 
szervezés, majd a megalakulásával meg
szűnt a községi kovács működése, aki ma
ga is tsz-tag lett, a műhelyt a tsz vette tu
lajdonba.

Pár esztendeig még így működött a 
kovács, még csengett-bongott az üllő 
Jenő mester keze alatt a kevéske keresetért, 
amelyet a munkaegység jelentett. De az 
„édes szüvemet" - volt szavajárása - a szer
vezések hamarosan Simongátra paran
csolták.

A tsz-ek egyesítésével felszámolták a 
bodvicai műhelyt, a kovács is központi 
műhelybe került, oda szállították az üllőket 
is, s most már csak távoli hangjuk hallat
szott, ha éppen északkelet felől fújdogált 
a szél. Aztán az idő ezt a műhelyt is el
temette.

A bodvicai kovácsműhelyt lebontoták, 
a telket eladták, s ezzel eltűnt egy évszáza
dos emlék Bodvicáról. Helyén ma modern 
padlásszobás ház ékeskedik, lakói talán 
nem is sejtik, hogy házuk helyén egykor 
kovácsműhely állt, s benne az üllőkön 
évszázadokon keresztül a vasat verték.

Hortváth Ferenc

Szeretnék előmozdítani az üzleti for
galom tartós biztonságát, a piaci magatartás 
tisztességét és a gazdasági tevékenységei 
folytatók együttes érdekeinek 
érvényesülését.

Vásárok szervezésével már a közeli 
jövőben szeretnének a horvátországi pia
con megjelenni. (Címük: Nagyatád, 
Korányi S. u. 2. Telefon: 82/351-105)

(H.)

lakónak jutott pénz is. Mivel min
denkivel személyesen elbeszélget
nek, külön kívánságokat is teljesíteni 
tudnak.

Legutóbb egy két éves kislány gyó
gyításához nyújtottak pénzadományt, 
tudtuk meg a három lelkes fiatalem
bertől - Nasir Ahmed Chaudary, 
Mahmood Ahmed, Mubashar Ahmed 
- Sebestyén Anikó tolmács útján.

Hubay S.
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Öregek, akik fiatalok 

maradnak...
A park rozsdásodó árnyai közt beté

ved a szeptemberi napsugár. Idős néni 
érkezik csoszogva, arcán béke, megille- 
tődotten ballag a templom felé. Ha 
megkérdezném tőle, tudja-e, hogy ma 
van az Öregek Napja, mit kívánna ez 
alkalomból az élettől, tudom, mit vála
szolna.

Ősz hajú, ősz szakállú, hajlott hátú fér

fi tűnik fel, lépései nyugalmat árasztanak. 
Am ahogy közelebb ér, szemei távoli za
vart súgnak, szája szegletében a közöny 
keserű vonása. Jól megnézem az öltö
zékét: a zokni nélküli kitaposott cipő, cél
talan, üres kezei a menekülttábor hangu
latát idézik. Ö együttérzésre, békés, tü
relmes napokra vágyik.

Öregség - tapasztalat: elválaszthatat
lan fogalmak.

A régi világban az idős ember, a csa
ládfő volt a közösség szellemi irányító
ja. Az egész átdolgozott élet folytatása 
ott lüktetett a nagy családi asztal körül...

Vigyázzunk rájuk, mert tapasztalásban 
megőszült, tiszteletreméltó, idős embe
rek nélkül nem létezik szilárd társada
lom! A mi felelősségünk, hogy nyugodt 
napjaik legyenek, hogy biztonságban 
érezzék magukat, hogy a lelkűk fiatal 
maradhasson.

A mai őszi, napsütéses napon szívből 
köszöntjük őket, hogy tudnak ifjú szívek
ben élni tovább, hogy tudnak mosolyog
ni látva kisunokák életörömét, hogy 
értünk imádkoznak, hogy velünk élnek.

dr. Herrné Nagy Erika
♦ * *

Az Idősek Világnapja alkalmából 
Nagyatád Város Önkormányzata 
tisztelettel és szeretettel köszönti a 
város valamennyi hajlott korú, de lélek
ben fiatal polgárát. A városi ünnepség
re, mely 1995. október 1 -én vasárnap 
15 órakor lesz a művelődési házban. 
Szeretettel várjuk az érdeklődőket.

Az 1995. évi nagyatádi nemzetközi fa
szobrász nyári szimpozionon Joseph PET- 
ROVICS (USA, a New York melletti Skill- 
man városból), Lelkes Márk (a Budapesti 
Képzőművészeti Főiskola hallgatója) egy- 
egy embernagyságú művet alkotott, Nagy 
Gábor Mihály (budapesti szobrász, mű
vésznevén: Nagámi) pedig 6,5 méteres 
szobrot készített. A negyedik művész
vendég a Marylandi Állami Egyetem kínai 
szobrászprofesszora (USA, művésznevén 
FOON Sham) a fotón alkotás közben 
látható, a másik kép pedig kész, 5 méter 
magas művét mutatja be (címe: BARÁT - 
SÁG, s a szoborpark keleti szélén, a göröndi 
halastavakhoz vezető út közelében látható).

A Nagyatádi Szoborpark egész évben 
szabadon látogatható, a nemzetközi 
szimpozionok 20 éves történetéről tájé
koztató és a szoborparkot bemutató tár
latvezetés a nagyatádi művelődési háztól 
igényelhető (üzenetrögzítős telefon és fax: 
351-497 vagy 351-826).

Durgó Tibor fotói

SZENT ISTVÁN NAP '95
A Művelődési Házban gazdag kiállítások sora fogadta a különböző témák iránt érdeklődőket. A Városi Strand a labdajátékoknak 
- köztük a strandröplabda megyei döntőjének - adott otthont. A város fórumán, a Széchenyi téren, térzene vezette be a város 
polgármestere, Ormai István ünnepi köszöntőjét. A gazdag műsorban külön élményt, látványosságot jelentett az esti lézer- 
show és a tűzijáték, amelyet szabadtéri bál követett. Durgó Tibor fotói

A Barcsi Ifjúsági Fúvószenekar Ormai István ünnepi beszédét mondja

A VÁROSFEJLESZTÉS PROGRAMJÁRÓL

Fotó: Durgó Tibor

A Dél-Zalai Néptáncegyíittes párosa

1995. januárjában egy rövid közlemény 
tudósított arról, hogy az újonnan megvá
lasztott képviselő-testület határozott, terv
szerű városfejlesztő programot kíván meg
valósítani.

A felületes szemlélő ekkor még nyugodt 
szívvel értékelhette ezt a szándékot a 
választásokat követő „kötelező formaság" 
egy elemeként. Az akkoriban még néhány 
szerény pontban megfogalmazott törekvés 
a társadalmi egyeztetéseket, bizottsági 
vitákat és lakossági fórumokat követően ter
jedelmes anyaggá vált. Természetesen 
nagyvonalúan elmondhatnánk, hogy terv 
nélkül is akad bőven tennivaló a „házunk" 
táján, azonban a program korántsem 
csupán tizenegynéhány képviselőnek és a 
megnyirbált hivatali apparátusnak szól, 
hanem viszonyulási alapot kínál a nyil
vánosság eszközével élve a város vala
mennyi lakójának.

A program nem születne meg és főként 
nem kerülne nyilvánosságra egy hatalmát 

AZ IDEI 
SZIMPOZION

féltő, a Hivatal álarca mögé rejtőző, a lakos
ságot felesleges kölöncként kezelő önkor
mányzat létrejötte esetén.Nem kerülne nyil
vánosságra, mert a terv óriási hátránya, 
hogy természetéből adódóan számon- 
kérhető...

A számonkérés reális kockázatát vállalni 
azonban számomra még mindig szimpa- 
tikusabb, mint a hibaszázalék minimális
ra szorítása érdekében a semmittevést 
preferálni. Az anyag teljes terjedelmében 
való közzététele helyett, a teljesség igénye 
nélkül, néhány markáns gondolatot sze
retnék kiemelni a végleges tonnájában elfo
gadott programból.

A társadalom egészséges működésének 
biztos fokmérője a gazdaság helyzete. 
Anélkül, hogy az ország és városunk 
helyzetét minősíteném, lássuk mit kínál a 
program ezen a téren:

„Egységes vagyongazdálkodási szem
lélet kialakítása az ehhez szükséges szer

vezeti korszerűsítés végrehajtásával egyide
jűleg." „Nem vagyonfelélés, hanem új 
értékek teremtése."

Papíron néhány sor, azonban keresztül
vinni korántsem ilyen egyszerű. Nem ép
pen a követendő példáktól hangos a sajtó 
a privatizációs problémáktól a csődbe ju
tott önkormányzatokig. Ezzel korántsem azt 
a bizonyos patás gonosztevőt szeretném 
a falra festeni, csak jelezni szeretném, hogy 
a program alkotóinak keményen szembe 
kellett nézniük a valósággal.

Ha szerényen is számol, de konkrét be
ruházási-fejlesztési célokat jelöl meg a 
program, az égető felújítások és rekon
strukciók tervszerű elvégzése mellett.

Az önkormányzati intézmények műkö
dési feltételeit a lakossági igényeknek 
megfelelően továbbra is biztosítani kíván
ja, valamint kiemelt figyelmet szán a la
kosság és a Hivatal kölcsönös együttmű
ködésen alapuló konstruktív kapcsolatának 
kialakítására. A hiteles tájékoztatás érde
kében a meglévő eszköz- és kapcsolatrend
szer jobb kihasználása mellett dolgozik a 
városi televízió tervezett megvalósításával 
a helyi nyilvánosság, a lakóhelyi demokrá
cia fejlesztésén.

A program a város életének valamennyi 
összetevőjére kiterjedő, vállalható és a ké
sőbbi koncepcionális fejlesztést megala
pozó feladategyüttes. Az ország jelenlegi 
helyzetéljen már a létrejötte önmagában 
is óriási fegyvertény. Természetesen, amíg 
csak papíron létezik hangsúlyozottan 
éivényesül az a közhely, hogy minden terv 
annyit éramennyi megvalósul belőle. Ez 
a munka megkezdődött, hisz az elmúlt ki
lenc hónap nem pusztán tervezgetéssel telt.

S mit tehetnék mindehhez hozzá: Túl 
azon, hogy program minél teljesebb meg
valósulása mindannyiunk közös érdeke, 
egy számomra rendkívül kedves és tanul
ságos kommunikációs tréning már-már jel
mondattá vált szállóigéjét, amely a sorokat 
olvasva és egy kicsit az Önök helyzetére 
gondolva először jutott eszembe: „Lássuk 
a medvét!" Pünkösd M.

A végleges formájában elfogadott prog
ram megtalálható lesz a városi könyvtár
ban, a polgármesteri hivatalban és az ön
kormányzat intézményeiben.

Radnóti Miklós

Szeptember
Ó hány szeptembert értem eddig ésszel! 
A fák alatt sok csillag, barna ékszer: 
vadgesztenyék. Mind Afrikát idézik, 
a perzselőt! a hűs esők előtt.
Felhőn vet ágyat már az alkonyat 
s a fáradt fákra fátylas fény esőz. 
Kibomló konttyal jő az édes ősz.

BECSENGETTEK

GYERMEKEINK 
VÉDELMÉBEN

DADA-program Nagyatádon
A Nagyatádi Rendőrkapitányság a 

Bárdos, a Babay, és a 2. sz. általános 
iskolákban szeptembertől beindítja a DA- 
DA-programot. A mozaikszó, amely a 
Dohányzás, Alkohol, Drog, AIDS szavak 
kezdőbetűiből tevődik össze, az 
Amerikában jól bevált módszer hazai 
átültetése. Lényege, hogy az általános 
iskolákban tanórák keretében erre 
megfelelően kiképzett rendőr, órára lebon
tott tematika szerint felkészíti a gyer
mekeket, hogy felismerjék a veszélyt, 
hogy úgy tudjanak dönteni és választani, 
hogy mindig minden körülmény között 
biztonságban érezhessék magukat.

A program a 6 és 14 év közötti gyer
mekekhez szól és mindig az adott korban 
felmerülő problémákra keres választ. Az 
1995/1996-os tanévben 70 gyermek 
részesül ilyan oktatásban. A következő 
tanévekben szeretnénk az oktatást mind 
jobban kibővíteni.

A program nem ingyenes, gyer
mekenként 400 forinta kerül. A mai gaz
dasági helyzetben azt a terhet sem az 
iskolák, sem a Rendőrség nem tudja felvál
lalni. Erre az évre a költségeket előteremtet
tük, de hogy a következő években a prog
ramot zavartalanul működtetni tudjuk, a 
polgárok segítségét kérjük. A jövő 
nemzedék nevelése közös érdek, a gyer
mekeinkről van szó!

Magánszemélyektől, vállalkozóktól, 
vállalatoktól köszönettel elfogadunk kisebb 
összegű támogatást is. (Az összeg az 
adóalapból leírható) Hozzájárulásukat a 
Nagyatádi Kereskedelmi és Hitelban Rt. 
395-11067 sz. számlaszámra lehet be
fizetni a DADA-programra való fel
használás-megkötéssel.

Bővebb információ a 352-811-es tele
fon 36-os mellékén kapható.
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Nagyatádi Múhely
„A nagyatádi kertbarátkor szőlész-borász népfőiskolájának hazányi tanulószobájáról”

S__ _ _______ __ ___________ ____ __ _________ _____ _ _>
tagja szőlősgazda is, így hát szépen szólt

HÍREK
A Nagyatádi Kertbarátkor a helyi 

művelődési házban tartja legtöbb összejö
vetelét második évtizede, amióta Bognár | 
János megalakította. Jó hírét kapcsolatainak 
sokrétűsége, műveltségtartalma, kertészeti- 
szőlészeti-borászati eredményessége 
alapozta meg.

Tagjai csaknem mindnyájan nyugdíja
sok. Nem mind idősek, vannak közöttük, 
akik az egészségi állapotuk miatt nem vál
lalhatnak munkát. Amúgy pedig szorgos
dolgos ember valamennyi. A minap a 
szlovéniai magyar faluba kirándultak, az 
alig 900 lelkes Csentébe. „Bizony ma már 
nehéz támogatót találni a tapasztalatszerző 
kirándulásokhoz! Régen, hol ez a gyár 
adott ingyen buszt, hol az fizette a költ
ségeket." - sóhajtoztak, s elismeréssel 
beszéltek a kör elnökének, Tamás Imrének 
tárgyalókészségéről, Duics Jánosnak, a kör 
pénztárosának takarékosságáról, a 
körvezetők üzleti érzékéről, amivel elérik, 
hogy a mai kor kevéstó gazdag vállalatai, 
vállalkozói között is megtalálják az 
elégséges támogatást nyújtó mecénásokat. 
A nosztalgikus sóhajokkal megidézett kor- I 
bán, a hetvenes években, bizony egyáltalán 
nem volt aranykora a kertbarát-mozga
lomnak!

Azóta változtak a politikai színtéren a 
nevek, de nem változott a kertbarátkörnek 
sem a neve, sem a funkciója, sem a 
helyzete. Ma is a saját kert - saját termés 
- saját bor öntudatos fölmutatása (a Szent 
István-napi termékbemutató-kiállításokon 
és pinceszereken), a tanulási készség, a 
kertbarátokkal lojális közösségek vállalása 
(akár ütközések árán is), valamint a közös 
programokhoz szükséges pénzkoldulás 
folyamatos kényszere, s az egyiittlét öröme 
tölti ki a Nagyatádi Kertbarátkor életét.

Ezek a meghatározó elemek a kör 
összetartó komponensei, önállóvá es I

erőssé válásának tartópillérei. A tudnivá- 
gyás folyamatosan kísérletezővé, a kísér
letek eredményessé, az eredmények széles 
körben ismertté tették a nagyatádi, 
ötvöskónyi, somogyszobi kiskerteket, 
művelőiket. Baranyából, Zalából, Fejér 
megyéből és Szlovéniából buszok szállí
tották idén is több alkalommal a vendég
szeretetéről és szaktudásáról híres körhöz 
a szőlészek-lxjrászok, kertészek csoport
jait. A felsoroltakon kívül még egy jellemző: 
együtt utaznak, együtt művelődnek a kör 
tagjai házastársaikkal. A csentei kertész
szőlész közösség számára szinte elképzel
hetetlen volt ez a mentalitás. Szerintük az 
asszonyoknak otthon a helyük, ha a 
kertész tapasztalatcserére indul más 
gazdákhoz, más vidék bortermelőihez. 
Egyéb dologban a nagyatádiak csodálkoz
tak: a Lendvai hegy meredek oldalain a 
szőlőműveléshez kapa helyett csak per
metezőgépet használnak, s idén is ered
ményes a vegyszerezés ott, a magasparton, 
nem úgy, mint nálunk vagy Baranyában. 
A kertbarátok a Lendvai-hegy ünnepén, a 
Kereplő-állításon, természetes módon ott 
volt a térség parlamenti képviselője, 
l’ozsonyec Mária, aki szép beszédében 
politikai értéknek tartotta az anyaország
beli csoport látogatását.

Tavaly a csentei „parton", idén a ma- 
gyar-horvát-szlovén hármashatártól alig 
néhány méternyire, a Pince falu fölötti 
hegyen állították föl az ötméteres pózna 
tetejére szerelt óriáskereplőt, az utolsó au
gusztusi szombaton, természetesen jóízű 
koccintgatásokkal kísérve a kereplőcsat
togást. „Mi a ress bort szeretjük" - s el
csavarták a csenteiek a csapot a hűs tór- 
ral teli, amúgy pillekönnyű fémhordón, 
csörgött az olaszrizling, előkerült egy har- 
mónikás legény, s vele a „trianon előtti" 
erdőkből a magyar dalok. A helyiek 
hagyományőrző népi együttesének több

a nóta, s meg is lehetett velük állapodni ab
ban, hogy a nagyatádi búcsún énekelnek 
ők is, no meg bemutatják a „tök- 
magköpesztő" népszokásukat.

A csentei művelődési házon a VASKI 
DOM-FALUHÁZ1<'hi.it mellett bronztábla 
függ, s hirdeti 1995. óta a Csentei Petőfi 
Sándor Művelődési Egyesület 40 évvel 
ezelőtti megalakulását, és a nagy magyar 
költő emlékét. A nagyatádi kertbarátok 
tiszteletére kitűzték a ház falára a szlovén 
és magyar nemzeti zászlókat, disznót vág
tak, szalonnát kövesztettek. Községi 
elöljárójuk, Kocon József úr megmutatta a 
köz pénzéből és a pótlásul szervezett 
közadakozásból épített ravatalozót a 
temetőtón, Idzig István gazda pedig a fölújí
tott kápolnát a falu fölölti szőlőhegyen. 
Kinyitott a falu gazdaboltja, ahol a helyiek 
által ajánlott vegyszereket s egyéb alkal
matosságokat vásárolhattak a nagyatádiak.

Az egyesület vezetője, Cimerman Béla, 
a lendvai nevezetességekhez kalauzolta a 
vendégeket: a Várba, ahol helytörténeti 
múzeum, s a nemzetközi művészeti szim- 
pozionokon készült műgyüjtemény látható, 
s a Szakács-Centrumba is (Szakács úr gaz
dagon jött vissza mostanában az emigrá
ciótól, s hatalmas üvegpalotát, az Elizatóta 
Hotelt építtette meg a város közepén, no 
meg egy olaszos üzletsort, s rövidesen ter
málvizes fürdő is készül).

A kertbarátkor népfőiskolája a Művészeti 
és Szabadművelődési Alapítvány valamint 
a városi önkormányzat támogatásával, 
népművelők, szakoktatók közremű
ködésével kezdődött tavaly, s maga a 
kertész-borász dunán túli nép folytatja, pél
damutató nevelő-, oktató-, szórakoztató 
programjai sorával, Csentén, Mernyén, 
Szigetváron, Pellérden, s a városkörnyéki 
birtokokon, „nem középiskolás fokon".

Kovács Géza

Újabb megvásárolható lakások

Az állami tulajdonban és a HM keze
lésében lévő Aradi utcai üres lakások pá
lyázati úton történő értékesítése - a HM 
illetékeseinek tájékoztatása alapján - 
várhatóan 1996. első negyedévében 
történik. Az első ütemtón a bérlők által 
lakott lakások elidegenítéséi végzik, majd 
ezt követően jelenik meg az üres lakásokra 
vonatkozó pályázati kiírás.

♦ ♦ ♦

A Magyar Képeslapgyüjtök Országos 
Egyesületének nagyatádi csoportja köszö
netét mond Scháffer Róbertnek és fe
leségének, Marikának, azért a sok szép 
képeslapért, amellyel megörvendeztet
ték a csoport tagjait. Az ajándékba kapott 
képeslapgyűjteményen a szeptember 4- 
ei foglalkozáson osztozott a csoport mind 
a tíz tagja.

A Virágos Magyarországért országos 
verseny nagyatádi zsűrizésére a három 
tagú bizottság városi szemléje keretében 
került sora közeli napokban.

Köszöntjük
Nagyatád ifjú polgárait!

Jancsik Bence,

Fuisz Patrik, 

Dobos Bence, 

Puskás Petra, 

Ternák Attila

r- FELHÍVÁS--------

Sportszerek vásári ására felhasznál
ható 50 ezer Ft értékű utalványt nyert el 

a Bárdos Lajos iskola a Nemzeti Ifjúsági 
és Szabadidőspori az Egészséges Életmód 

Alapítvány által kiírt pályázaton.

Sikeresen pályáztak a Nemzeti Kultúrális 
Alap „Közoktatási Intézmények könytárá- 

nak állományfejlesztése" című pályáza

ton is. Az iskola 60 ezer Ft értékben gyara

píthatja a most 10.700 kötetes könyvál

lományát.

♦ ♦ ♦

Tamás Lajos, a Babay József iskola 
igazgatója a napokban Budapesten vehette 

át a Toldi Miklós Díjat a testnevelés és a 

sport népszerűsítésében, az ifjúság test

edzésének és a diáksportnak a szer

vezésében, a lakosság fizikai és erkölcsi 

állapotának fejlesztése érdekében kifejtett 

tevékenységéért.

ÉVFORDULÓK
711 éve Erzsébet királyné, IV. László 
neje, Főnévi Lukácsnak adományoz
ta e területet. (1284)
62 éve a Szent Ferenc rend könyvtára 
2000 darabos volt. (1963)
85 éve a lakosság száma 3753 volt. 
(1910)
55 éve 65 tanulónak 588 db segély
könyvet osztott ki a polgári leány
iskola. (1940)

A Polgármesteri Hivatal házasságkötési szertartásaihoz férfi szavalókat keres.
Jelentkezni Magyar Vincénénél lehet a hivatal 101-es szobájában.

Repr. fotó: Dui^ó Tibor

Városunk helytörténeti kiállításán a lá
togatók találkozhattak alakjával. Megfakult 
avatási csoportképen ül felesége, a zász
lóanya mellett. Törékeny figurája, ko
moly tekintete, magasnyakú keménygal
lérja, régimódi öltönye és fehér köpenye 
majd ötven évig meghatározó jelensége 
volt a Kossuth utcai Turul patikának.

Övolt a PATIKUS, akit mindenki isméit, 

tisztelt. Tudós ember hírében állt. Az ismert 
gyógyszereken kívül saját készítményeit is 
engedélyeztette, árusította. Bőrkrémjei, 
megfázás elleni orvosságai keresettek 
voltak. Éjjel-nappal rendelkezésre állt a 
betegeknek. Minden panaszt meghallga
tott, de maga ritkánt tószélt.

Még ismerősei is keveset tudtak róla. 
Annál meglepőbb, hogy a levéltárak 
adatai rendkívül színes múltú családról val
lanak.

Ősei a Szák nemzetségből származnak. 

Legelső, akinek nevét is tudjuk: Pósa, illetve 
dédunokája, János, aki 1274-ben 
adományként kapta IV. László királytól a 
csallóközi Baka helységhez tartozó Dinnye 
pusztát. 1496-ban Dinnyéi Vass György 
volt, aki a puszta nevét előnévként használ
ta. A család egyik ága a tizenhatodik

ELŐDEINK
s. ................. ....................— ........ -e

Vasdinnyei Vasdényey Elemér (1874-1964)
században Vas vármegyébe szakadt, 
nevüket már ipszilonnal írva.

A Zrínyiek leszármazási tábláján 
Batthyány, Széchenyi és Zichy elődök után 
a 12. számon szerepel először Vasdinnyei 
Vasdényey János, aki Póka Zsuzsannával 
kötött házassága révén Somogyba került 
1671 -ben - Szabás község felét kapta ho
zományul. Gyermekei közül Miklós ágán 
folytatódott a család. 1723-ban a nemesi 
adománylevél szerint címerük kék 
mezőben, zöld földön álló bárány. 
Sisakdíszük oroszlán, jobbjában kardot, 
baljában dinnyét tart. A mi patikusunk in
nen származik, maga is Szabáson született.

Gyógyszerészoklevelet a Budapesti 
Tudományegyetemen szerzett 1896-ban. 
Nagyatádnak már 1833-tól volt patikája a 
„Szent István" nevezetű, mikor hivatalosan 
engedélyezték a második gyógyszertár 
létesítését.

1906-ban nyílt meg a „Turul" patika. 
Régi képesla|X)k őrzik emlékét. Hosszú ház 
volt, díszítőelemként mellvédszerű fallal 
magasítva, középen kiemelve a jelkép, a 
turulmadár.

Két kirakatablak között nyílt az utcai be
járat, mögötte hangulatos, sötétbútorzatú 
patika. A fiókokon sárga üvegfogantyúk 
ragyogtak, a polcokon színes, rejtélyes fel
iratú üvegek, az előtérben pálmák, szob
rok és a nagy kék varázsgömb.

Vasdényey Elemérnek ez volt az otthon.), 
nemcsak a munkahelye. Szinte ki sem 
mozdult a házból. Laborjában kevergette, 
csomagolt.) gyógyszereit. Nagy zárt kert tar
tozott a házhoz, ott élt a falak mögött 
családjával. Nem igen járt társaságba és 
náluk is ritkán fordultak meg látogatók.

Ikerlányai közül csak Erzsébet maradt 
életben, akivel német nevelőnő foglalko
zott, majd magániskolába járt, végül, 

akárcsak apja, gyógyszerész lett. Sokat 
segített apjának még férjhezmenetele után 
is. Az ötvenes években kitelepítették a 
családot, de a pályát egyikük sem hagyta 
el. 1961-ben Vasdényey Elemér Vas- 
Díszoklevelet kajxjtt a következő mél
tatással:

„65 éven át gyakorolja gyógyszerészi 
munkáját. Feladatát haladó szellemben, új 
utakat keresve állította a gyógyulást kereső 
embertársai és a közegészségügy szol
gálatába."

Két évvel később szomorú szenzáció
nak lehetett szenvedi) alanya. Lányának fér
je, Bácsay Antal, aki a háború alatt alezre- 

I des volt - félve a bizonytalan jövőtől 
i lakásukban önkéntes fogságra ítélte magát. 
A kósza hírek szerint disszidált, közben 
pedig egy nagy íróasztalt alakítottak át rej
tekhellyé. Még a kitelepítéskor is ebtón rak
ták fel a teherautóra, senki nem sejteti sem
mit.

1963-ban súlyos beteg lett, orvost hív
tak, de gyógyíthatatlan betegségén nem 
segíthettek. Meghalt, és így fény derült a 
történetre. Elképzelni is szörnyű, hogy az 
idős, zárkózott tudósnak mekkora csapás 
lehetett az újsághír, mely ország-világ 
előtt nyilvánosságra hozta egyetlen lányá
nak titkát.

Másfél évvel később, 90 éves korában 
halt meg Kaposváron. Unokája nem volt, 
Vasdényey Elemér ágán már nem foly
tatódik az Árpád-ház óta számontartott 
család.

De nem enyészhet el örökre lelki 
nagysága, a szenvedő emberekért vállalt 

, és végig híven teljesített áldozatos munkája.

A kék varázsgömb a mai patikában az 
I ő emlékét őrzi.

Nagyné Gyánó Ágota

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Nagyatádi Diákokért Alapítvány 1995. szeptember 1-jétöl ismételten pályázatot 
hirdet azoknak a nagyatádi diákoknak tanulmányaik folytatásának támogatására, 
akik egyetemi, főiskolai képzésben vesznek részt, és továbbtanulásuk szociális 
helyzetük miatt akadályoztatva van.

Az ösztöndíj 1995. szeptember 1-jétöl 1996. január 31-éig nyerhető el.

A pályázathoz csatolni kell a hallgatói jogviszony igazolását, az 1994/95. tanév 
évvégi tanulmányi eredmény igazolását - első éves hallgatóknak az érettségi 
vizsga eredményét -, továbbá a szülők jövedelmi viszonyaira vonatkozó igazolást. 
Az utóbbihoz nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal II. emelet 209. számú 
helyiségében vehető át.

A pályázatot a Nagyatádi Diákokért Alapítvány Kuratóriuma címére 
(Nagyatád, Baross G. u. 9. sz.) 1995. október 16-áig lehet benyújtani.

AKNAZOMOLYA TETTES
Őszt idézően hullottak már a nyáron a nagyatádi - amúgy a főleg védett parkok

ban tenyésző-vadgesztenyefák rozsdabarna levelei. A szakemberek kiderítették, hogy 
a hazánkban új, még a tudomány által sem teljesen ismert az úgynevezett aknázó
moly a károsító, amely a fehérvirágú vadgesztenyefa leveleit támadja meg. Négy-öt 
nemzedéke van, itt most a harmadik rajzás látható, így még egy rajzás várható - ál
lapították meg a PATE Keszthelyi Georgikon Karán, a Növényvédelmi Intézettón. Először 
1986-ban, Macedóniában észlelték. Védekezésül most a legjobb módszer az össze
gyűjtött levelek elégetése - folyamatosan. Ezzel megsemmisítjük a következő évi 
szülőnemzedéket. A kemény tél is jelentősen hozzájárul a tóbátózódotl molyok pusz
tulásához. Vegyszerrel csak bizonyos fejlődési stádiumban lehet ellene védekezni

A TAVHOSZOLGALTATASROL
Sajnos városunkban is jelentős a száma azon családoknak akik a távhőszolgál

tatás számláit már huzamosabb ideje nem fizetik. Néhány lakás esetén a tartozás 
összege már meghaladja a százezer forintot.

Nagyatád Város Képviselő-testülete mikor a problémával először szembesült úgy 
határozott, hogy a 2 hónapot meghaladó tartozás esetén részlegesen-, a 4 hónapot 
meghaladó tartozás esetén teljesen kizárja a hátralékosokat a távhőszolgáltatásból. 
Időközben, a fűtési idény közeledtével a hátralékosok jelentős hányada jelezte fizetési 
szándékát.

A képviselők mérlegelve a helyzetet felhatalmazták a polgármesteri hivatal és a 
városgazdálkodási intézmény illetékeseit, hogy azon lakások esetén ahol konkrét 
fizetési szándékot jeleztek dolgozzák ki a hátralék törlesztési feltételeket, de az 
időközijén felhalmozott tartozást el nem engedik. A tartozások összegének 
elengedése, vagy csökkentése méltánytalan helyzettó hozná a város azon polgárait 
akik tiszteségesen rendezik az igénybe vett szolgáltatások számláit.

A képviselő-testület a probléma későbbi kezel hetet lenségének veszélye miatt 
következetesen tartja magát korábbi határozatához. Pünkösd M.
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Júliusban a 2. sz. Általános Iskolából 

közel harmincán indultunk, felsó'tagozatos 
diákok, a 9 napos vándortáborba, a 
Nyugat-Mecsek szép tájaira Gyulai Tibor 
tanár úr vezetésével. Mielőtt elértünk vol
na első állomáshelyünkre, megpihentünk 
a savanyú homokon kialakult Barcsi Ős

borókásban. Déltájban értünk a Mecsekije, 
amely hazánk legdélibb fekvésű, 600 
km2 kiterjedésű szigethegysége. Éghajla

ta mediterrán jellegű.
Két napig romantikus körülmények 

között - villany nélkül - Égertetőn laktunk.

A királyi szakácsok nyomdokán
Nem mindennapi élményljen volt ré

szem augusztus 5-én. Klubunk 85 taggal, 
két autóbusszal kirándulást szervezett 
Nagyszakácsiba. Örömmel jelentkeztünk 
a „Királyi Szakácsok Nyomdokán" rendez
vényre. A Nagyszakácsi elnevezés nem vé
letlen, történelmi jelentősége van. Lehe
tetlen volt nem odafigyelni a sok csinos fia
talra, akik nagyon udvariasan irányítottak 
bennünket. Á lányok Zsigmond-korabeli 
ruhákban, karjukon kosárral, tele pogá
csával kínállak minket, az ünnepélyes meg
nyitó után mindenki ízlése, érdeklődése 
szerint válogathatott a változatos prog
ramtól, amely szintén a reneszánsz kort, 
annak művészetét tükrözte. Megnéztük és 
kóstolgattuk a különböző királyi udvarok 
étkeit és gyönyörködtünk a népművészet 
mestereinek munkáiban.

A bejáratnál egy hatalmas szakácsbábu 
fogadta a vendégeket, kisebb alakban 
megvásárolhatók voltak. Nagyon tetszett 
a különböző mesterek - fazekasok, faragók, 
bábkészítők, mézeskalácsosok stb. - 
munkái. Sok jó ötlettel szolgáltak a mi kézi
munkakörünknek is.

Aztán a híres szakácsok elkészültek étel
remekeikkel. Csodálatos étkek kerültek a 
királyi asztalra. Nem volt egyszerű a zsűri 
döntése. Örültünk, hogy a nagyatádi sza
kácsmester és kuktái is elismerést szereztek. 
Az év királyi szakácsa Hézl László székesfe
hérvári mester lett.

DIOVERES
Szeptember 8-a egyházi ünnep, 

Kistóldogasszony napja. A néphagyo
mány szerint ez a dióverés napja is. 
Valószínű, a két esemény összefügg egy
mással. Régen, az egyházi ünnepeket, így 
Kistóldogasszony napját is, megünne
pelték. Ilyenkor a falusi emberek mezei 
munkát nem végeztek. Ám, hogy mégse 
teljen napjuk fölöslegesen, a ház körül ke
restek tennivalót.

Erre az időszakra a csonthéjas dió már 
beérett, zöld húsos héja megrepedt, 
kinyílt, s később a dió magától is lepo
tyogott. A férfiak, hogy egyszerre lehessen 
a gyümölcsöt betárolni, az ágakat verés
sel, esetleg azok megrázásával segítették 
elő a dió lehullását. Az asszonynép, a gye
rekek fjedig szedték kosarakba, zsákokba, 
hogy aztán a padlásra kerüljön utóér
lelésre, száradásra.

Mikor párás, fojtó kíxl üli meg városunk 
szívéi, a parkot, ki gondol arra, hogy kicsit 
feljebb van egy „Rózsadombunk", Henész, 
ahol tisztább a levegő, mélyebben 
lélegezhetünk. Földrajzi meghatározással 
ez a Marcali-hát, mely Balatontórénynél 
kezdődik, majd Balatonkeresztúr, Kéthely, 
Marcali, Böhönye után Nagyatádnál, a 
Henészi dombnál ér véget.

Hatvan évvel ezelőtt itt még önálló 
kisközség volt 142 házzal, Simongát is hoz
zátartozott a korszerű Mándy birtokkal, 
szeszgyárával, több vízimalmával, villa
mosított belmajorral, házi vasúttal, 50 
km hosszúságú házi telefonhálózattal.

A mai Honvéd utca v<jlt a kanyargós sza
lagfalu, mely híven követte - akárcsak a 
domb - a Rinya vonalát. Közelsége, ro
mantikus fekvése - a szép kilátás - mindig 
vonzotta Nagyatád lakosságát. Télen-nyáron 
lehetőséget nyújtr Jtt kirándulásra, pihenésre, 
szórakozásra. A kristálytiszta Rinyában sza
badon lehetett úszni, fürdeni, a vízen lefek
tetett „bürün" felsétálni a henészi dombra, 
ellátogatni a Gyurisics vendéglőtó, ahol 
külön specialitás volt a füstölt túró, a finom 
rétesek. Kerthelyisége a patakra nézett.

Vándor tábor 95
Ó, azok az izgalmas zseblámpás éjszakák! 

Este a tábortűz mellett élveztük az újonc
avatás izgalmait. Éhünket a fenséges pap

rikás krumpli csillapította, amelyet a kísérő 
tanárok és a szülők főztek nekünk. Innen 
indultunk nagy túrákra az Égervölgybe. A 

Farkas-forrás friss vize enyhítette 
szomjunkat. Megtekintettük a különleges 
geológiai hasadékairól, babás szerköveiről 
nevezetes Jakab-hegyi Zsongorkő-sziklát,

Ezután jött a tombola, amelynek 
érdekessége az volt, hogy a zsűrizett 
étkeket sorsolták ki. Klubunk három tagját 
érte szerencse.

Vörös Ferencné a hatalmas harcsát 
nyerte különleges körettel, Nagy Lászlóné 
családja egy 10 kg-os töltött malacot, én 
pedig egy különleges töltelékkel dúsított 
harcsát.

Nagyon jól éreztük magunkat a jól 
szervezett, nívós rendezvényen. Gratu
lálunk Nagyszakácsi polgármesterének, 
Béres Júlia főrendezőnek és minden 
szereplőnek.

Vidák Ferencné 
a nagyatádi Őszi Napfény 

nyugdíjaskluJj tagja

Harmincöt gyermek rész
vételével sikeresen befe
jezte munkáját a II. Nép
művészeti Tábor Ivelics 
Jánosné és Kálmánné Beke 
Emőke irányításával. Az 
emlékezetes egy hét alatt 
játékos módon ismer
kedtek a népi kézműves
munkák alapjaival, ma
gyarságtudatunk meg
tartásának elengedhetetlen 
feltételeivel.

Nagyatád nem volt igazán e gyümölcs 
hazája, ám az udvarokban, a szérüskertek- 
ben azért akadt néhány diófa, ha másért 
nem, hát dús lombozatáért, hejgy hűsöt ad
jon a nyári nagy melegtón az alatta ko
csihoz kikötött állatoknak. A dió maga sem 
volt megvetendő, mint a tészták tölteléke. 
Vásárolni csak az ötvöskónyi és a seges- 
di szőlőktón termett dióból lehetett.

Mára e hagyomány is elfelejtődött. 
Szeptember nyolcadika ünnepét sem 
tartják meg sokan. Bár diófa ma is dísze
leg az udvarokban, kertekben, a szedést 
inkább a természet, a szél rendezi. Ahogy 
érik, úgy hullik a gyümölcs, s szedegetjük 
össze, hiszen az öregek már nem tudják 
verni, rázni a diófát.

Rohanó világunkban a fiatalabb gene
rációknak fontosabb a munkahely, a 
szórakozás. És bizony-tisztelet a kivétel
nek - sokan elfelejtették már a dióskalács, 
a diósbejgli elkészítését.

Horváth Ferenc, Bodvica

UTCÁINK 
ja©®yM ’itó&gi (OSaoiésa])

Asztalai mellett gondtalan családok oldot- 
tan találkoztak egymással, itt pihenték ki az 
egész heti fáradalmaikat.

A Práter-pincét ugyancsak szívesen lá
togatták. Ez egy domtóldalon álló kétszintes 
épület volt, fedett, de nem zárt terasza a folyó 
felé nézett. Télen is tónépesült a domb; ha
vas lejtőin ródliversenyek zajlottak. Bátor
ságtól függően ki a meredekebb, ki a szelí
déi jIj terepet választotta. Persze, néha egy- 
egy hóval borított, alattomos gyökércsonk 
kisebb-nagyobb balesetei is okozott.

Érdekes színfoltja volt a településnek a 
mai Szabadság téren levő Söröző, akkor 
az uradalom istállója - innen jártak le a 
lomha fekete bivalyok, ha nagy volt a me
leg, hogy hűsöljenek a Rinyában.

A Jézus Szíve kápolnával szemtón állt 
az iskola, ahol Gundy Mihály volt az igaz
gató, egytón a levente- és lövészegylet 
vezetője. De volt a községnek lűz-

a kilátót, a Remete-barlangot, a 
Mihályremetei-forrást. Itt található a 
környék legidősebb fája, az úgynevezett
Ősgesztenyefa. Rácsodálkoztunk az ősko

ri kelta földvárra, a 350 halomsírra, a 
föléjük épített Árpád-kori kolostormarad

ványra. A 12 km-es túra után igazán jól 
esett a jégkrémezés.

Az Égervölgyön át, az országos kék túra 

útvonalát követve költöztünk át Abaligetre. 
Nevezetessége a kagylósmészkőzetben 
keletkezett kb. félmillió éves cseppkőbar
lang. Klímája főként a felső légutak krónikus 
betegségeire gyógyító hatású. A barlang-
bán különböző férgek, puhatestűek, rákok, 

I pókok, halak, kétéltűek és denevérek 
tanyáznak. A barlang melletti tóban a stran
dolás és csónakázás során mindenki 
szépen lebarnult, felfrissült.

A következő két napot Sikondán töltöt
tük, amely Komlótól 4 km-re fekszik 
árnyas erdőktől körülvéve. Hévizét már 
1993-ban gyógyfürdővé nyilvánították. Itt 
a Vízimalom-múzeum volt számunkra 
érdekes látnivaló. Az utolsó két napot 
Baranya megye székhelyén, Pécsett töltöt
tük, amely hazánk harmadik legnagyobb 
városa, és kétezer éves múltra tekinthet 
vissza. Négy évszázadon át római uralom 
alatt állt.

(Folytatás a következő lapszámban) 
Pcrcsztegi Nóra, 8. C oszt, tanuló

BABÁT VÁRUNK
A baba érkezésével járó élmény, életmód

változás, szülői felelősség mindkét szülő 
számára nagy változást hoz, mind a saját 
életükben, mind partnerkapcsolatukban. Erre 
szeretnénk felkészíteni a leendő édesanyákat, 
édesapákat pszichésen és a gyakorlati tenni
valókra. Mindennek nagy jelentősége van az 
újszülött testi és szellemi fejlődéséhez.

Babát várunk címmel a leendő édesanyák
nak, édesapáknak indítottak szülést előkészítő 
tanfolyamot a Városi Kórház-Rendelőinté
zetben. Az 1995. szeptember 13-án 15 órakor 
kezrk'xlött tanfolyam hatodik előadására 1995. 
novemljer 22-én kerül sor, amelynek védnöke 
dr. Hadnagy János szülész-nőgyógyász főor
vos, kandidátus. A sorozatban szó lesz többek 
között a terhesség alatti élettani változásokról, 
a „várandós" apa szerepéről és az együttszülés
ről, a szülés folyamatáról, valamint az újszülött 
és csecsemő gondozásáról, a terhesség alatti 
és utáni gyógytornáról is.

oltótestülete is. I farka Ferenc tanító szer
vezésében templomi énekkar és polgári 
olvasókör működött.

Lakói akkor főként földművesek voltak, 
élükön a „Fényes" Roznik Jánossal, aki 50 
kai. holdon gazdáikodott. A régi telepü
lésszerkezetet még őrző, de már korsze
rűsített otthonok folytatásaként hatalmas 
pajták és egyéb gazdasági épületek húzód
nak a domb lejtője felé, mögöttük a ker
tekben szorgalmas munka nyomán meg
terem az élelem, érik a gyümölcs.

A városi életmód a nemrég kialakított 
„közökre" jellemző, ahol modern, több
szintes családi házak épülnek, alatta ga
rázzsal, panorámás kilátással a tetőn. 
Együtt a múlt és a jelen; siető fiatalok és 
kerítésre támaszkodó, tűnődő öregek - ez 
ma a Honvéd utca.

Nagyné Gyánó Ágota

Triatlon '95 Duryó Tibor fotói

IRONMAN-NAPOK, NAGYATÁD
Vasemberke triatlon elnevezéssel országos 

gyermek és serdülő triatlon ranglista-versenyt ren
deztünk a nagy verseny számára előkészített 
versenyközponttal. A vasemberkék igen szín
vonalas és látványos csatákat vívtak az örven
detesen szépszámú közönség előtt. A legjobb 
nagyatádi eredményt Balazsin Tamás érte el, aki 
a serdülők között a rangos mezőnyben 
ezüstérmet szerzett. Ezzel a teljesítményével az 
éves értékelésben is nagy lépést tett az arany
jelvény felé. A versenyeken egyébként 17 
egyesület 82 sportolója indult.

A Solar Club ebijen az évijen 6. alkalommal 
szervezte meg a Hosszútávú Triatlon Országos 
Bajnokságot. Áz Ironman versenyen 5 ország 124 
sportolója indult. Három nagyatádi versenyző 
vállalta idén a megmérettetést, Soós Olivér és 
Rózsavölgyi Hilda először, míg Szabó Attila, aki 
a legjobb nagyatádi versenyző volt, negyedszer 
teljesítette a versenyt. A versenyről három TV 
készített felvételeket, <u eseményekről a Juventus 
Rádió és a Petőfi Rádió t< jbb alkalomm.il beszá
molt. A kerékpáros pályát és a futópályát a 
szervezők úgy alakították ki, hogy a nézők a 
versenyt a csodálatos nagyatádi strandon tudták 
végigkövetni.

Természetesen, ha triatlonverseny, akkor az 
eső sem maradhatott el... Ebijén az évben még 
jégeső is nehezítette a vasemberek dolgát. Á 
győzelmet a nagyatádi közönség kedvence, 
Zsozsi, azaz Zsódér Zsolt és Perczel Zsófia 
szerezte meg. Nagyatádnak a korosztályos 
versenyekben két aranyérme született, 
Rózsavölgyi Hilda a szenior nők versenyében, 
míg a holland Tlieo Spilleman, aki a nagyatádi 
klubot erősíti már két éve, a veteránok között 
nyert bajnoki érmet.

AGRUBUS ÚSZÓGÁLA
A hosszútávú triatlonverseny egyik önálló elő- 

versenyének tekinthetjük ezt az úszóversenyt, 
amely nevét a fő támogatótól kapta. A verseny 
rendezője a PS 66 nevű úszóiskola. Vezetője 
Horváth Gyula, aki magánvállalkozásban igyek
szik működtetni az úszószakosztályt, támo
gatók segítségével.

A versenyre amatőr úszókat és triatlonistákat 
hívtak meg, legtöbb cél az úszás népszerűsítése 
volt. A kitartóbbak a rövidtávú versenyekkel 
egyidőben a két szélső pályán nevezhettek a ko
moly kihívást jelentő 10 km-es Cetrend versenyre. 
A rendezvény kiemelkedő, látványos külön
legessége volt a pénzdíjas Csillagszóró úszó
verseny. E versenyszámban a legjobb vidéki 
résztvevők mellett jól szerepeltek a nagyatádi 
sportolók is. A verseny összességéljen jói szol
gálta az úszás, a sportos életforma népszerűsítését, 
egyúttal az is kiderült, hogy sohasem késő 
elkezdeni.

A versenyzők korcsoportjukban elért helyezé
sei:

50 m gyors: Csizmár Nikolett 2., Szíjártó 
Orsolya L, Herr Gyuszi 2., Ormai Bálint L, 
Lendvai Kamill 2., Beleznay Kata 2., Horváth 
Tamás 1., Pécsi Tünde 2., Lendvai Eszter 3.

50 m hát: Csendes Mónika 1., Csizmár 
Nikolett 2., Balogh Gabriella 3., Lendvai Kamill 
2., Beleznay Kata 2., Illés Mónika 3.

200 ni vegyes: Horváth Tamás 3., Pécsi 
Tünde 1., Kovács Marietta 2.

A Csillagszóró-váltó legjobb atádi helyezettje 
Török Csaba és Janota Zoltán volt

BAGOLY KUPA ‘95
Harmadik alkalommal lett megrendezve au

gusztus 20-a tiszteletére Nagyatádon a 
Művelődési Házban a Bagoly Kupa 24 órás 
sakkverseny. A nem mindennapos erőpróbára 
23 versenyző nevezett, ahol a játékosok 110 játsz
mát váltottak egymással. Több olyan versenyző 
is volt a mezőnyben, akik már harmadik alka
lommal teljesítették ezt a versenyt. Ebben az 
évben a nagyatádi versenyzők mellett ajkai, rkim- 
bóvári, kaposvári, marcali, fonyódi és balaton- 
berényi versenyzők indultak. A jó hangulatban 
és sportszerűen lebonyolított versenyen végig 
nagy küzdelem folyt az első három helyért a 
nagyatádi Béres Kornél és a két ajkai versenyző, 
Csaba Árpád és Mihályfi Gábor között. Az első 
helyet végül Béres Kornél szerezte meg az 
utolsó körben nyújtott kiemelkedő teljesít
ményével. Külön ki kell emelni, hogy öt ifjúsá
gi korú játékos is teljesítette a versenyt és mind 
az öten a mezőny első felétón végeztek.

Az első három helyet a következők szerezték:
1. Béres Kornél, Nagyatád, 91 |x>nt
2. Csaba Árpád, Ajka, 88 jxint
3. Mihályfi Gábor, Ajka, 85,5 pont
A verseny népszerűségét figyelembe véve biz

tosak lehetünk abban, hogy sikerül a további

Szabii Attila negyedszer az Ironman céljában
Fotó: Manolakisz Tamás 

években is hasonlóan jó hangulatban megren
dezni.

JUDÓ
Megkezdte a versenyidőszakot a VSE judósza- 

kosztálya. Szeptember 9-én Tatán vettek részt 
országos rangsorversenyen, ahol mintegy ötven 
szakosztály képviseltette magát. Az egyesületek 
közötti pontversenyben a negyedik helyen 
végeztek. A nagyatádi versenyzők közül az aláb
biak értek el jó egyéni helyezést:

Diák C 32 kg Húros Tilxir I.
Diák B 28 kg Treier Péter III., <2 kg. Kígyósi 

Tamás V., 38 kg Del Fabro Zsolt I., 41 kg leszek 
Roland III., 58 kg Szabó Zoltán III.

Diák A 38 kg Balogh Mónika l.,4l kg Tumor 
Tamás VII., 58 kg Horváth Péter II.

KISPÁLYÁS LABDARÚGÁS
A Szent István-napi tornának ezúttal is a Városi 

Strand adott otthont. A reggeli nevezésnél nagy 
volt a tumultus, mert a megyei strandröplabda
bajnokságra is akkor került sor. A tornára 12 csa
pat jelentkezett. Sorsolással három csojxirtba osz
tottuk a csapatokat. A körmérkőzések után a cso
portgyőztesek játszották a helyosztókat. Mint min
den tornán, itt is szerepe volt a szerencsének is, 
így alakult ki a végeredmény:

1.2. sz. iskola, 2. Strand, 3. Boxer ABC

FAKUPA
Megkezdődött kisebb zökkenőkkel a kispá

lyás bajnokság őszi szezonja. A huszonegy csa 
pat már nagyon várta városunk legnagyobb 
tömegsport-bajnokságának a folytatását, amelyet 
ezúttal is az Agrokémia (Major-cég) támogat.

MODELLEZÉS
Nagyüzem volt a nyáron a modellező-szak

osztálynál, igyekeztek a jó időt kihasználni. 
Nemcsak vidéki és külföldi versenyekre jártak, 
hanem itthon is rendeztek országos versenyt. Az 
Atád Kupa nevű versenyre a csónakázó-tavon 
került sor augusztus 26-27-én. A kétnapos 
versenyre már hetekkel az esemény előtt meg
kezdődött a felkészülés. A Városgazdálkodási 
Intézmény dolgozói szépen kitisztították a ná
dast, a szakosztály tagjai [Jódig segítettek a szemét 
eltávolításában. Á vidéki egyesületek versenyzőit 
és a nézőket esztétikailag is szép környezet fo
gadta. Sikeres volt a renrlezvény, amelyet sokan 
kísértek figyelemmel.

A versenyzők főbb eredményei
Gyékényesi országos bajnokság
F 1 -E 1 kg Novics Péter II., F 1 -V 6,5 Balogh 

Gábor III., FSR-ECO Novics Péter l„ F 1 -V 15 
Pénzár Jenő II., Pénzár László III., Pénzár László 
V.

Szeged Kupa
F 1 -V 15 Pénzár László I., F I -V 3,5 Novics 

Péter II., TE IKC Novics Péter II., Pénzár Jenő II., 
FSZ EKO Pénzár László III., Pénzár Jenő III.

Atád Kupa
F 1-V 3,5 Novics Péter I., F 1-V 15 Pénzár 

László I.
BKV Kupa Dunaharaszti
F 1 -E 15 Pénzár László I.
Lengyelország VB
F IV-15 Pénzár László V.

FELHÍVÁS
A Somogy Megyei Testnevelési és Sporthivatal 

az 1995-96-os évben is meghirdeti és kellő 
számú jelentkezés esetén októtór hónapban 
beindítja a sportoktatói tanfolyamot. Bővebb 
felvilágosítás Czimmerman Bélánál a délelőtti 
órákban.

SPORTMŰSOR
30-án 14.00 Nagyatád-Tab labdarúgás

Czimmerman Béla



V. ÉVFOLYAM 1995. SZEPTEMBERNagyatád Önkormányzati Híradó

Tájékoztató a képviselő-testület augusztus havi üléséről
Miért áll a tűzoltólaktanya építése • 55 millió Ft támogatás a hátrányos helyzet miatt • Új rendelet a helyi 

népszavazásról • Ezután is Patyolatot akar eddigi helyén az önkormányzat • 80 millió forintos pályázat vízrendezésre
A képviselők a nyári ülésszünetet követő 

testületi ülésüket augusztus 29-én tartották. A 
nyilvános ülésen 29 napirendi pontot, majd az 
ezt követő zárt ülésen napirendet tárgyaltak, 
amelyen a tisztségviselők beszámoltak a testület 
két ülése közötti időszakban végzett 
munkájukról.

A napirend keretében részletes tájékoztatást 
kaptak a képviselők a nagyatádi új tűz
oltólaktanya beruházási helyzetéről. Á lak

tanyát a BM TOP építteti. Az építést pályáza
ton elnyert vállalkozószervezet, a BIOCOOP, 
fizetési nehézségekkel küzd, és jelen pillanat
ban áll a beruházás. A BM TOP tárgyalásokat 
folytat a vállalkozóval. Előfordulhat, hogy a be
ruházás nem folytatódik. Az építkezés, a beru
házás továbbfolytatása érdekében a képviselők 
szükségesnek látták, hogy a Polgármester foly
tasson tárgyalásokat a BM illetékes ál
lamtitkárával.

Tájékoztatta a képviselőket a polgármester 
arról is, hogy a Kawka Háziorvosi Bt.-vel 

a megállapodás csak szeptember 1 -jétől jött létre, 
továbbá arról is, hogy egészségügyi vállalkozás 
keretében működik szeptember 1-jétől a 4. 
számú felnőtt háziorvosi körzet. Tájékoztatást 
adott továbbá a polgármestert szabadsága alatt 
helyettesítő alpolgármester.

A képviselők a jegyzői beszámoló keretében 
megismerték a leglényegesebb jogszabályi vál
tozásokat A beszámolók elfogadása után a város 
4 éves városfejlesztési programját tárgyalták meg, 
amelynek összeállítását különböző, a lakosság 
széles körét érintő lakossági, szakmai fórumok 
előzték meg. A fórumokat követően a program 
tervezetét megtárgyalták az önkormányzat bi
zottságai is. A képviselők a négyéves városfej
lesztési programot a polgármester és a bi
zottságok kiegészítő javaslataival együtt fo
gadták el.

Ezután a képviselők áttekintették a város
I. félévi gazdálkodását és az erről szóló 

beszámolót elfogadták. A város intézményeinek 
gazdálkodását is elemezve és áttekintve szük- 

tarolták a Bárdos Lajos Általános 
Iskola igazgatójának figyelmét felhívni a körül
tekintőbb gazdálkodásra és a költségvetési 
előirányzatok maradéktalan betartására. A 
beszámoló során tájékozódtak a képviselők ar
ról is, hogy az önhibájukon kívül hátrányos 
helyzetben lévő önkormányzatok támogatására 
Ijenyújtott pályázatból az önkormányzat 55 mil
lió 358 ezer Ft támogatást kapott.

Miután az önkormányzat működési kiadásait 
továbbra sem tudja saját erőből finanszírozni, 
szükségesnek tartották, hogy szeptember 30-áig

űző ÍÍ oeó Lü uo

Parádés, eddig sosem látott tűzoltóesküvőn 
fogadtak örök hűséget egymásnak Dömötör 
János tűzoltóőrmester és boldog kiválasztottja, 
Fenes Szilvia.

A vőlegény korhű, 100 éve divatban volt 
egyenruhában, 60 év előtti sisakban és dísztőr
rel feszített a menyasszony oldalán.

Az esküvői menet eredeti Szent Flórián 
zászlóval az élen, a 35 tagú tűzoltózenekar 
kíséretében haladt a pompásan feldíszített 
Művelődési Házi színházterembe, a szertartás 
színhelyére, ahol az Ave Maria latin szövegű 
éneke volt hallható avatott előadó tolmá
csolásában. Háttérzeneként a Holdfény-szonátát 
fúvóskvartett szolgáltatta.

Fotó: Durgó Tibor

Vállalkozók irodája 
Nagyatádon

A polgármesteri hivatal épületében működik 
és várja ügyfeleit a Somogy Megyei Vállalkozói 
Központ Nagyatádi Irodája. A megyében talál
ható 7 iroda egyikeként 1992-ben hozták létre 
a helyi és regionális vállalkozások tevékenysé
gének segítésére. Az eddigi működés tapaszta
latairól József László irodavezető lapunk hasáb
jain számol be.

Az iroda alapvető feladata a Nagyatád és von
záskörzetéljen működő vállalkozások tevékeny
ségének segítése, valamint az új vállalkozások 
indulásának és eredményes működésének 
segítése.

Milyen konkrét segítséget tudna ajánlani az 
Önt felkereső vállalkozóknak?

Az irodában található infrastrukturális háttér 
igénybevétele, kiegészítve piaci és céginformáci
ókkal, valamint partnerkeresési lehetőségekkel 
alapvető szolgáltatásunk. A hitelekkel kapcso
latos információ és tanácsadás is roppant hasz
nos lehet egy-egy vállalkozásnak, mert például 
az úgynevezett mikrohitel-program már sok kis
vállalkozó kezdeti lépéseit segített egyengetni. 

a város az önhibáján kívül hátrányos helyzetű I 
önkormányzatok támogatására ismételten nyújt
son be pályázatot. A pályázat benyújtására a 
képviselő-testület felhatalmazta - a pénzügyi bi
zottsággal történt előzetes konzultációt követően 
- a polgármestert.

A város gazdaságát érintő napirendi pontokat 
tovább tárgyalva módosították a város 1995. évi 
költségvetési rendeletét. A módosítás során az 
évközben kapott és az év elején ismeret 
hiányában nem tervezett előirányzatok, 
bevételek és kiadások átvezetése megtörtént. A 
képviselők áttekintették a bevételek alakulásá
nak függvényében a fejlesztési kiadásokat is. Az 
elvégzett intézményi gazdasági felülvizsgálat 
során a létszámleépítések anyagi következ
ményei is megjelentek a költségvetés módosí
tásában. Az év elején elfogadott költségvetési 
hiányé rendelet-módosítással 117 millió 117 
ezer Ft-ra módosult. Az eredeti, az év elején elfő- [ 
gadott hiány 209 millió 25 ezer forint volt. A 
város az I. félévben szinte folyamatosan a ' 
megkötött folyószámla-hitelszerződés segít- , 
ségével gazdálkodott. Az intézmények II. félévi 
pénzellátása, finanszírozása is ütemterv szerint | 
folyik a II. félévben is. Folyamatos pénzellátási 
gcxidjainkat az is növeli, hogy jogszabályváltozás 
miatt augusztustól az állami támogatásokat 
minden hónap 10-e helyett 16-án folyósítják a i 
városnak.

A rendelet felülvizsgálata során a képviselők 
az eredetileg tervezett fejlesztési, felújítási ki
adásokat is áttekintették, s a város pénzügyi 
helyzetét mérlegelve néhány kiadást, célt az 
ezévi tervekből töröltek.

A gazdálkodást, a pénzügyi helyzetet érin
tő napirendi pontokat követően a képviselők - 
az időközben bekövetkezett törvényi változá
sokkal összhangban az új törvényi előírásokkal 
egyezően - módosították az önkormányzat helyi 
szociális rendeletét, valamint a vállalkozók 
kommunális és iparűzési adójáról szóló ren
deletet. A módosított rendeletek előírásairól a 
[Dolgármesteri hivatal hatósági és ügyfélszolgálati 
irodája, valamint a városfejlesztési és közgaz
dasági iroda adócsoportja ügyfélfogadási időben 
tájékoztatást ad. (A kihirdetett rendeletek a 
könyvtárban is megtekinthetők.) Az önkor
mányzati törvény múlt év végi módosítása mi
att az önkormányzatok korábbi helyi nép
szavazásról és népi kezdeményezésről szóló ren
deletét felül kellett vizsgálania. A képviselő
testület a felülvizsgálat során korábbi rendeletét 
hatályon kívül helyezte és újat alkotott.

Helyi népszavazást a polgármesternél - 
előzetesen a jegyző által hitlesített

Úgy tudom, hogy szép eredményeket értek 

el az oktatás, képzés területén is.
Az iroda által szervezett oktatási prog

ramokkal a vállalkozóvá válás rögös útja lehet 
könnyebben járható, illetve naprakész infor
mációk szerezhetőek az aktuális jogszabály- és 
szabályzó-módosításokról. Ezek a programok 
nagymértékben támogatottak, így a részt
vevőknek a tényleges költség kis százalékát kell 
csak megfizetni. A vállalkozók továbbképzését 
szolgáló tanfolyamok költségeinek egy része 
pedig pályázat útján visszaigényelhető.

Mit tudnak tenni tevékenységük minél széle
sebb körű bemutatása érdekében?

Az ősz folyamán tervezünk egy vállalkozói 
fórumot, amely a kölcsönösen felmerült igények 
és lehetőségek összehangolását célozza, kisebb 
kiadványokat, szórólapokat jelentetünk meg, és 
természetesen az ügyfélszolgálati időnkben 
várjuk a vállalkozók, vagy vállalkozni 
szándékozók érdeklődését, ötleteit, tanácsait. 
Minden személyes, telefonon vagy levélben 
érkezett észrevételt köszönettel veszek és igyek
szem hasznosítani. A vállalkozói iroda címe: 
SMVK Nagyatádi Iroda, Nagyatád Baross G. u. 
9. Tel./Fax: 82/352-000.

P.M. 

íveken és 30 napig folytatott aláírásgyűjtéssel - 
2400 választójogosult kezdeményezheti. Népi 
kezdeményezést a polgármesterhez 30 napig 
folytatott aláírásgyűjtéssel a jegyző által hite
lesített íveken 700 választópolgár nyújthat be. 
A helyi népszavazást a képviselő-testület 2400 
hiteles aláírás esetén köteles kitűzni. A rendelet 
szabályokat tartalmaz az aláírások gyűjtésére, 
hitelesítésére és a népszavazás kiírása előkészí
tésére és lebonyolítására, valamint eredményé
nek megállapítására. Ezen rendelet szövege is 
megtekinthető ügyfélfogadási időben a pol
gármesteri hivatal önkormányzati és intézmény
irányító irodáján valamint a könyvtárban.

A képviselő-testület ülésén számos, az önkor
mányzat vagyonával kapcsolatos döntést hozott. 
Ezek között megállapította a Korányi u. 2. szám 
alatti volt Patyolat-üzlethelyiség bérbeadásának 
pályáztatási feltételeit. A képviselők továbbra is 
szükségesnek tartják, hogy Patyolat-felvevőhely
ként működjön a városban, de az üzlethely
iségben lehetséges az e tevékenységgel össze
függő kiegészítő tevékenység végzése is.

A csutgói Napsugár Ruházati Szövetkezetnek 
a Kossuth utcai helyiség helyett csereelhe
lyezésre, kereskedelmi tevékenység végzésére 
felajánlották a Korányi u. 4. szám alatti üzlethe
lyiséget, s egyben nem járultak hozzá, hogy a 
szövetkezet a Kossuth u. 18. szám alatti bér
leményben kereskedelmi tevékenységet foly
tasson.

Nem járultak a képviselők ahhoz sem, hogy 
a Beregszászi utcai húsboltban a bérlő a 
tevékenységi körét módosítsa. Ha e válasszal a 
bérlő nem ért egyet, ebben az esetben a 
képviselő-testület egyetért azzal, hogy a szer
ződés közös megegyezéssel kerüljön felbontásra 
és újabb pályázati kiírás legyen.

Ezt követően az üdülőterületen, Simongáton 
- folyamatos értékesítési kiírás alapján -, két in
gatlan, továbbá a Kossuth utcában, a HEMOés 
a 4. sz. iskola melletti üzleteknél egy belterületi 
földrészlet értékesítésében döntöttek a 
képviselők.

Újratárgyalták a Városgazdálkodási 
Intézménynél felhalmozódott távfűtési 

és egyéb hátralékok rendezésére vonatkozó 
határozatukat. A döntés lakosságot érintő ren
delkezéseiről önálló írás olvasható.

Jogszabálymódosítás miatt visszavonta a 
képviselő-testület a 17/1992. (II. 25.) számú, a 
játéktermekre és a szerencsejátékokra vonatkozó 
határozatát. A képvielők továbbra sem járulnak 
hozzá ahhoz, hogy önkormányzati tulajdonú 
bérleményekben ilyen tevékenység folyjon.

NTV
A Nagyatádi Városi Televízió rövidítését re

mélhetően nemcsak az újság hasábjain, hanem 
saját televízió készülékükön is hamarosan lát
hatják mindazok, akik fel iratkoztak az igénylők 
listájára. Addig is amíg a tervezett rendszer meg
valósul engedjék meg, hogy tájékoztassam 
Önöket a jelenleg kialakult helyzetről.

Mindenek előtt néhány gondolat a nagyatádi 
kábeltelevíziós rendszer technikai felépítéséről. 
A tervezett rendszer, amely megfelel a jelenleg 
érvényes szabványoknak és igény szerint akár 
egyedileg is továbbfejleszthető jelenleg 18 
televíziós és 8 rádiós csatorna jó minőségű 
vételét garantálja. A Nagyatádi Városi Televízió 
a fenti televíziós csatornák egyikét foglalja le. 
A tervek szerint a rendszer nagyvonalakban az 
alábbi technikai egységekből épülne fel:

a. ) A földben lévő, jó minőségű jelátvitelre 
alkalmas törzskábelhálózat.

b. ) A műsorok vételére és elosztására szol
gáló fejállomás, amely programkínálata szinte 
korlátlanul bővíthető.

c. ) Az NTV helyi műsorkészítésre alkalmas 
stúdiója, amely a jelenlegi tervek szerint a 
művelődési házban kapna helyet.

d. ) A kisközösségi rendszerek, és az egyedi 
csatlakozási pontok.

A csatlakozási dijak jelenleg valamennyi meg
lévő és működő kisközösségi rendszer esetén 
5000 Ft-ot jelentenek lakásonként. Az összeg 
azonban csak abban az esetben tartható, ha a 
közösség teljes egészében, vagy többségi 
határozattal kinyilvánítja a csatlakozási szándé

Újra itt az ősz
Az Alkotmány utcai óvodában szülők segítségével a hagyományőrző 3 nap - 

Őszi Vidám Napok - rendezésére ismét sor kerül.
Az első napon szilvalekvárt főztünk az udvaron. Megindult a lázas gyűjtés, regge

lente tűzifával, szatyor szilvával érkeztek a szülők és a gyerekek. Kedvenc és hasznos 
időtöltés a Rinyaparti és kiserdei kirándulás, ahol az őszi természet megfi
gyelésével együtt a termések és egyéb kincsek gyűjtögetése is megkezdődik.

A lelkesedést tetézi a Alkotmány utcában rendezett váltófutás pénteken délután, 
ahol a szülők mellett a régi óvodásaink, a triatlonisták és testnevelőtanár szülők is 
közreműködnek. A programunk szüreti játékokkal zárul.

Mohácsi Andrásné vezető óvónő

Módosították a képviselők az Ötvöskónyi 
községgel a gyermekorvosi ellátásra kötött in
tézményfenntartó társulásos megállapodás ide
jét. A múlt év végén kötött megállapodás az 
újabb finanszírozási szerződés megkötésének 
időtartamára szól.

Döntöttek abban is, hogy a lakáseladások 
során az önkormányzati tulajdonba kerülő 
káqjótlási jegyek hasznosításával, a polgármester 
irányításával, a városfejlesztési és közgazdasá
gi iroda foglalkozzon. A gazdálkodás ered
ményéről a polgármesternek félévente kell 
beszámolnia.

Módosították a képviselők a volt munkásőrség 
épületének bérbeadására vonatkozó korábbi 
határozatukat. Az akkor kijelölt bérlő, amely 
Kindertojás-játékainak összeszerelésére kívánt 
helyiségeket bérelni, a bérleti szerződést a 
tavasszal sem kötötte meg. A képviselők ugyan
ezen bérlővel új időponttal a bérleti szerződés 
megkötéséhez úgy járultak hozzá, hogy az in
gatlanra vételi szándékot nem jelentenek be, és 
ha a bérlőnek kijelölt cég a cégbejegyzését be
mutatja.

Határoztak az 1997-es költségvetési évre Ix?l- 
területi vízrendezésre címzett támogatási igény 
Ijenyújtásáról. Ebben 80 millió forintnyi vízren
dezési beruházási feladat szerepel, amelyben 
az önkormányzati saját forrás összegét a 
képviselő-testület az összes költség 50 %-ában 
jelölte meg. Ez a döntés azt jelenti, hogy a 
címzett támogatás elnyerése esetén az önkor
mányzat a saját anyagi forrásaitól függően 
valósíthatja meg terveit és legszükségesebb 
vízrendezési feladatait. Állást foglaltak a közmű
vagyon tulajdonjogának kérdésében is. Az 
önkormányzati bérlakások értékesítése az elfo
gadott rendelet alapján tovább folyik. A 
képviselők számos lakás értékesítéséről dön
töttek.

Ismételten foglalkoztak a Városgazdálkodási 
Intézménynél felhalmozódott távfűtési és 

egyéb hátralékok rendezésének ügyével. E 
döntésről részletesebb tájékoztatást külön írás
ban olvashatnak. Önálló napirendi [jontként 
foglalkoztak a képviselői iroda működésének 
rendjével.

Az Oktatási és Kulturális Bizottág felhatal
mazást ka[x>tt arra, hogy az önkormányzat ren
delkezése alatt álló 5 pécsi felsőfokú oktatási in
tézmény kollégiumi férőhelyre beadott pá
lyázatokról döntsön.

Az interpellációk tárgyalását követően a 
nyilvános ülés végén módosították a képviselők 
az 1995. évi testületi munkatervet, továbbá 200 
ezer Ft támogatásban részesítették a Diákokért 

kát, ellenkező esetben a 16.000 Ft lakásonkénti 
árat kell alkalmaznunk, mert a jelentkezőket 
egyedileg kell a rendszerhez csatlakoztatni. Az 
előfizetői díj minden esetben havi 200 forintot 
jelent lakásonként.

A meglévő rendszerek kétféleképpen csat- 
lakoztathatóak a jelentkezők szándéka szerint:

1. ) A rendszert az önkormányzat átveszi saját 
tulajdonába, és a későbbiekben az üzemeltetés
ről , karbantartásról gondoskodik. Ez esetben a 
lakásokban a városi kábeltelevíziós rendszer pro
gramjai láthatóak.

2. ) A rendszer megmarad a közösség tulaj
donában és a városi rendszerhez csak egy 
átadási ponton kapcsolódik. Ebben az esetijén 
a rendszer további karbantartásáról a közösség 
köteles gondoskodni, de a csatlakozási és elő
fizetési díj összege ebben nem változik. Ennek 

a változatnak az is jelentős hátránya, hogy a 
teljes lakóközösség egyidejűleg vagy a saját rend
szerének meglévő programjait, vagy a nagyatádi 
kábeltelevíziós rendszer programjait nézheti 
csak, és állandó vitára adhat okot, hogy mikor 
melyik programot nézze a közösség. Az önkor
mányzat a jel megfelelelő minőségét ezesetlxm 
csak az átadási pontig garantálja, és csak eddig 
a pontig történik a rendszer engedélyeztetése.

Az egyedi előfizetők esetében a csatlakozási 
díj 16.000 Ft (a határidőn belül leadott jelen
tkezések esetén). Az egyedi jelentkezéseknél 
néhány esetben előfordulhat, hogy a rendszer
hez való csatlakoztatás a kiépítés egy későbbi 
ütemében történik. Természetesen, ha valaki a 
határidő betartásával jelentkezett, a csatlakozási 
díj az ő esetében nem emelkedik.

Alapítványt. Ezután a nyilvános ülést követő zárt 
ülésen a képviselők számos, az önkormányzat 
vagyonát érintő döntést hoztak.

A Kossuth u. 13. számú, volt rövidáru-üzlet 
értékesítésére kiírt pályázatot a Somogyker 
hozzájárulásának hiányában érvénytelennek 
nyilvánították és új pályázatot írtak ki az érté
kesítésre. Értékesítették a lefolytatott pályázati 

eljárás alapján a Nagyatád, Dózsa Gy. u. 26. 
szám alatti üres házasingatlant is 2.574.600 Ft 
vételárral, amelyből 2 millió Ft-ot a vevő az 
adásvételi szerződés megkötésekor, további 
574.600 Ft-ot október 31 -éig fizeti meg.

Foglalkoztak a képviselők a Dohány
fermentáló Rt. által a Dohánybeváltóra kiírt 
értékesítési pályázattal is. Mivel az önkor
mányzat részvényekkel érdekelt a 
Dohányfermentáló Rt.-vei és mert az Rt. rossz 
gazdasági helyzetben van, a hivatalnak tőkéstár
sakat kell keresnie, akikkel együtt esetleg a 
Dohánybeváló értékesítésére kiírt pályázatot be 
lehet nyújtani. Az előkészítő munka ered
ményétől függően várhatóan a szeptemberi 
ülésen dönt a testület, hogy vásárló pályázóként 
jelentkezik-e.

A Béke utcai vágóhíd vételi és bérleti pályázati 
ajánlatai elbírálásában további tárgyalásokat és 
előkészítést tartott szükségesnek a testület. A zárt 
ülésen tájékoztató hangzott el a somogyud- 
varhelyi betonüzem ingatlan- és ingóvagyona 
eladásának állásáról. A testület tudomásul 
vette, hogy az ingatlan bérlője az elővásárlási 
jogával a testület által megállapított feltételekkel 
nem kíván élni. A testület szükségesnek tartot
ta, hogy a szakbizottságok és a hivatal tárja fel 
az összes rendelkezési lehetőséget, és a vizsgálat 
eredményéről, konkrét javaslatokkal együtt, 
tegyen javaslatot a képviselő-testületnek.

Zárt ülésen tárgyalták a 4. sz. Általános 
Iskola igazgatói állására benyújtott pá

lyázatokat is. A képviselő-testület egyik pályázót 
sem bízta meg az igazgatói feladatok ellátásá
val. A 4. sz. Iskola igazgatói feladatait 1996. 
július 31 -éig Laklia Piroska, az iskola igazgató
helyettese látja el. Az ülés további részében 
kitüntetés odaítéléséről döntöttek.

I

Lemondás miatt megüresedett a Sport- és 
Ifjúsági Bizottságban egy nem képviselő tag 
helye. Új „külsős" bizottsági tagnak a testület 
Somogyvári Ferencet választotta meg.

A zárt ülés végén a képviselők egyedi szo
ciális ügyekben benyújtott fellebbezésekben 
döntöttek.

A képviselő-testület következő ülését 
várhatóan szeptember 19-én és 26-án tarja.

Hoffmanné dr. Németh Ildikó, jegyző

A csatlakozási díjon felül a jelentkezők 
egységesen havi 200 Ft előfizetői dijat fizetnek, 
amelynek mindenkori összegét az önkor
mányzat állapítja meg. A lakosság az önkor
mányzattal köt szerződést és a díjakat is 
egységesen az önkormányzatnak fizeti.

A jelenlegi árak és a technikai háttér felvá
zolása ulán lássuk mit kap mindezért a Tisztelt 
Előfizető.

a. ) Egy technikailag megalapozott, a szab
ványoknak megfelelő, engedélyezett, karban
tartott és a további fejlesztés lehetőségét 
magában hordozó megbízható rendszert.

b. ) 18 televíziós és 8 rádiós csatornát, amely
nek kínálata fejleszthető.

c. ) A HBO - amely jelenleg a legnézettebb 
magyar nyelvű mozicsatorna - vételi lehetőségét, 
amennyiben ennek havi diját vállalja. A tele
víziós csatornák között olyan kódolt műholdas 
adásokat, amelyeket egyedileg csak a jelent
kezési díj többszöröséért nézhetnének.

d. ) Negyedszer, de nem utolsó sorban a friss 
helyi információkat szolgáltató helyi televízió 
műsorait. Zárójelben jegyzem meg, hogy ezen 
a téren jelentősen elmaradtunk Somogy-megye 
valamennyi városától sőt még néhány kisebb 
településétől is.

A polgármesteri hivatal a lakossági vissza
jelzéseket, és a már működő helyi televíziók 
tapasztalatait is figyelembe véve dolgozik a meg
valósítás legkedvezőbb feltételeinek megterem
tésén. Sajnos, mint minden elmaradásra erre is 
igaz, hogy behozni sokkal nehezebb, mint idő
ben lépni. Reméljük hogy a lakosság szándékai 
ezúttal is egybeesnek az önkormányzat törek
vésével és nem válik a televízió ügye ismétel
ten halasztott problémává. Pünkösd M.
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Október
Október. Pompa és szín nincs tovább, 
Óh, mikor még arany fény lihegett, 

S tömör bíbor és roskadó brokát 
Fedte a kéjes ájult ligetet...
Már meztelen az erdő.

Tóth Árpád

Halottak napja Fotó: Dnryó TiborV. ÉVFOLYAM 1995. OKTÓBER SZERKESZTI: HUBAY SÁNDOR DÍJTALAN

1956, TE CSILLAG
(részlet)

A terrible beauty is born
(Yeats)

Mit elvesztek, ötven vagy száz év múltán 
az ifjúságtól mind visszakapom, 
és otthon, a sötét előszdbdkban 
kabátom még ott lóg a fogason - 

ezerkilencszázötvenhat, nem emlék, 
nem múlt vagy nékem, nem történelem, 
de húsom-vérem, lényem egy darabja, 
szívem, gerincem - kijöttél velem 

az irgalmatlan mindenségbe, hol a 
Semmi vize zubog a híd alatt 
és korlát nincs seholsem - életemnek 
te adtál értelmet, vad álmokat 

éjjelre és kedvet a szenvedéshez 
s az örömhöz; te fogtál mindig kézen, 
ha botladoztam; hányszor ihlettél meg, 
s nem engedted, hogy kifulladjak vénen; - 

ezerkilencszázötvenhat, te csillag, 
oly könnyű volt a nehéz út vnled' 

5OKd sütöttél ősz hajamra, 
ragyogj, ragyogj, ragyogj sírom felett. 

(Toronto, 1986) Faludy György

Nagyatád Város Önkormányzata 1995. október 23-án 17.00 
órai kezdettel a Köztársaság kikiáltásának és az 1956-os for
radalom évfordulójának alkalmából ünnepséget és megem
lékezést szervez.

A rendezvény programja: 17.00 órakor ünnepség
a városi művelődési ház színháztermében 

18.00 órakor gyertyagyújtás és koszorúzás 
a Széchenyi téren a Hősök szobránál

Az ünnepségre tisztelettel hívjuk 
a város valamennyi érdeklődó' polgárát.

KISTÉRSÉGI
Október 17-én városunk vendégül lát

ta dr. Kolber Istvánt, a Megyei Közgyűlés 
elnökét. A megyei vezető és munkatársai 
rövid látogatást tettek a Tűzoltóság váro

si parancsnokságán, a Masterfil Pamutfo
nó Rt. Nagyatádi Cérnagyárában és a 
Nagyatádi Nyomda Kft-nél. A megbeszé
léseken szóba került a tűzoltólaktanya épí-

SZÖVETSÉG
tésének helyzete, valamint a vállalatoknál 
elsősorban gazdasági-együttműködési és 
privatizációs kérdésekről alkottak véle
ményt.

A délután folyamán a 
Városházán a kistérség pol
gármestereinek értekezleté
re került sor, melynek fő té
máját a regionális együtt
működési lehetőségek szé
lesítése képezte. Azon fel
ismerés alapján, hogy Na
gyatád és a környező tele
pülések fejlődése szorosan 
összefügg, a résztvevők el
határozták, hogy megala
kítják .1 kistérségi területfej
lesztési szövetséget. Dr.

Kolber István hangsúlyozta, hogy ebtón 
a programban elismerésre méltó a nagy
atádi önkormányzat kezdeményező sze
repvállalása. P.M.

BÚCSÚ NAGYATÁDON
a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén
Immár harmadik éve annak, hogy a több 

évtizedes feledésből újjáélesztve ünnepel
tük a búcsú napját.

Szeptember 17-én már az időjárás is ke
gyes volt hozzánk, verőfényes, szép őszi 
nap köszöntött ránk. Délelőtt az egyházi 
ünnepségek zajlottak, délután a Művelő
dési Házban és környékén volt a vigasság.

A nagyatádi plébánia, a hívek és a 
Karitász Szervezet aktív közremú'ködésé- 
vel összegyűjtött könyvekből kiállítás nyí
lott. A Régi imakönyvek és bibliák című 
kiállítást dr. Kisnemes János plébános mu
tatta be, köszöntő szavai után a Nagyatá
di Vegyeskar Kamarakórusa énekelt.

A megnyitón megjelent városunk pol
gármestere, Ormai István is. A nagy érdek
lődésre való tekintettel nemcsak a Búcsú 
napján, hanem egész héten -mc^tUJnttó- 
tőek voltak a kiaííitott könyvritkaságok. A 
délelőtti ünnepi szentmisét a vendégként 
meghívott csokonyavisontai esperes plé
bános celebrálta, a misén közreműködött 
a Nagyatádi Vegyeskar Pauker Zoltán ve
zetésével. Délután a Művelődési Házban 
Arató Béla festőművész kiállítását Szaba
dos (ános festőművész nyitotta meg. Aso-

Durgó Tibor fotói

Valóban őszi napfény fogadta, hosz- 
szantartó hideg idő után, a VI. Somogy Me
gyei Nyugdíjas Ki Mit Tud? résztvevőit a 
kedves Balaton-parti városkában szeptem
ber 29-én. Az egy éve átadott Közösségi 
Ház bizony nagyon kicsinek bizonyult, 
amikor a megjelent 1100 résztvevő meg 
akarta hallgatni a város polgármesterének 
üdvözlő szavai után dr. Kollx?r István, a me
gyei közgyűlés elnökének megnyitótószé- 
dét.

Maga a verseny ot helyszínen folyt, így 
bizony néha fizikailag is igényije vette a 
többszöri helyszínváltás azokat, akik több 
kategóriában is színpadra léptek. A nagy
atádi Őszi Napfény Nyugdíjasklub tagjai 

közül többen is többször helyszínt és öl
tözetet változtattak verseny közben, hiszen 
a csoport tagjai minden kategóriában in
dultak. Elsőként az énekkar lépett színpad
ra egyik parti szálloda halijában Bendurné

mogyi, babócsai táj természeti szépsége
it bemutató képek hangulatához jól illett 
a Recsek Szilvia tolmácsolásában előadott 
Takáts Gyula Szülőföldem című vers.

Megtekinthettük még a Kertbarátkor bo
rospalack- és pohárkiállítását. Sokan meg
csodálták Darab József nagyatádi asztalos
mester szépmívű faragott bútorait. A múlt 
századvégi hatszemélyes ebédlőt, a 
kínálószekrényt, a barokk fésülködőasz
talt, a faragott ágyat és a ringó bölcsőt. A 
Művelődési Ház előtt kézművesek kínál
ták kerámia- és fatárgyaikat. Az igazi bú
csúi hangulat megteremtői a Néptáncpó
dium tagjai voltak: a Rinya Gyermektánc- 
csoport, a Fürjecske, a Vadrózsa és az Őszi 
Napfény Néptánccsoport tagjai. Felléplek 
még ausztriai, szlovén táncosok és a So
mogy Táncegyüttes tagjai. Minden korosz
tály megtalálta a számára érdekes műsort. 
A fiatalok a Happy End Bánd koncerten 
tapsolhattak, a humorra vágyókat este Bach 
Szilvia és a Defekt Duó szórakoztatta.

Az egyházi kezdeményezésre létrejött 
búcsúi nemcsak a hívők, hanem az egész 
város lakosságának családias ünnepe 
volt. A programok főszervezője és segítő
je a Művelődési Ház volt.

Horváthné Gréczi Mária

Ódzi Napfény Balatonföldváron
Fekete Erzsébet tanárnő vezetésével és Ha
táron innen, határon túl címmel népdal
csokrot adott elő szép tiszta énekléssel, 
nagy siker mellett. Innen átsietve a Közös
ségi Házba a tánckar következett, akiknek 
még a nagyatádi színpad felényi színpad
dal is meg kellett „küzdeni", így is szép 
szakmai és közönségsikert arattak.

Itt végkép összekuszálódott a tudósító 
számára a verseny, hiszen egyidőtón kel
lett volna jelen lenni a vers- és prózamon
dók, a keringőző táncosaink és szólóéne
kes versenyzőnk helyszínein. így csak az 
emeletre felhangzó tetszésnyilvánítás és a 
zsűri méltató szavai kapcsán jelentheti, 
hogy keringőző táncosaink is szép siker
rel és külön megdicsért szép ruhákban sze
repeltek. A versmondók versenyében szá
momra üdítően hatott a nagyatádi négy

MINDSZENT 
HAVA

Október akármilyen szép idővel is 
ajándékoz meg, visszavonhatatlanul jelzi 
az őszt.

A néphit szerint a 4-ével kezdődő úgy
nevezett Ferenc-héten vetett búza hozza 
majd a legtöbb termést. A Mura-vidéki és 
szlavóniai földművesek búzahétnek neve
zik ezt a hetet.

15-én Teréz napkor a Balaton környé
kén néhány faluban ekkor kezdik a szü
retet, ezt Teréz-szedésnek nevezik. Szeged 
környékén Terézkor nem mostak és nem 
sütöttek kenyeret az asszonyok.

Október 18. Lukács napja, aki evangé
lista volt, megtérése előtt művelt orvosként 
ismerték. A szegedi mészárosok céhe és 
az orvosok védőszentjükként tisztelik. A 
hagyomány szerint festő is volt. Ezért ré
gebben hazánkban a festők, üvegesek, asz
talosok, kőfaragók közös céhének volt a 
védőszentje. Október 20-a Vendel napja, 
ezen a napon nem fogták tó a jószágot, 
nem hajtották vásárra. A gazdaregula sze
rint Vendel napra el kell végezni a mezei 
munkát.

A juhászév, vagyis Dömötör napja ok- 
tóber 26-án van. Sok helyütt ekkor számol
tak el a juhászok gazdáikkal. Nagy mulat
ságokat rendeztek, főleg az Alföldön: ju
hászbált, juhásztort. Az időjárási regula sze
rint az e napon fújó szelet Dömötör-szél- 
nek nevezik.

Október 28-a Simon napja: vértanúsá
gának eszköze a fűrész volt, ezért a favá
gók védőszentjeként tisztelik. Baranya fal
vaiban rigmus tudatja:

„Eljön a Simon, Júdás -
Dideregve fázik a gulyás."
A Hegyalján ekkor kezdtek szüretelni: 
„Rég felírta Noé Tokaj hegyormára - 
Hegyaljai kapás, várj Simon Júdásra." 
Apáczai Csere János, a tudós pedagó

gus, 1653 és 1655 között adta ki Magyar 
Enciklopédiáját Utrechtben. Ebtón szere
pel egy fejezet, ahol a hónapokra vonat
kozó időjárási megfigyeléseket gyűjtötte 
össze. Októberre ezt írta:

„Mikor a fák levelei később hullanak el, 
erősebb tél lészen."
Figyeljük a jóslást!

Győré Béláné

versmondó szereplése, jó versválasztásuk
kal és színvonalas előadásukkal. A zsűri 
is így érezhetett, mert egy harmadik díjjal 
és két különdíjjal jutalmazta produkciói
kat.

Gergó Erzsikével kisebb rohanással 
még átértünk a városháza házasságkötő ter
mébe, ahol hallhattuk Sülé Józsefet, aki ré
gi szép katonadalokat énekelt el mindnyá
junk örömére. Visszatérve a Közösségi Ház
ba, a színjátszók vetélkedése indult három 
csoporttal, ebtói kettő nagyatádi (!). Szín
játszóinktól először egy Fehér Klára-jele- 
netet láthattunk - Jámbor Jeremiás címmel 

majd Gárdonyi Géza kisjelenetét, a „Ha
rangozóék karácsonya"-!. Mindkét előadás 
betanítója Beke Pálné.

(Folytatás a következő' lapszámban)

Gara István alpolgármester
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Nagyatádi Műhely HÍREK
NEMZETKÖZI FASZOBRÁSZ 
SZIMPOZIONOK 1975-1995
Korunk művésztelep-mozgalma a hat

vanas években indult világhódító útjára a 
Becs melletti Sankt Margarethenből. A tá
mogatott szobrászok körén kívüli tehetsé
gek zömmel Szlovákiában, Lengyelország
ban találkozhattak először ezzel a kreatív 
szimpozioni formával. így történt ez a Na

gyatádon élő Rumi Attilával, s a nemrég 
Kossuth-díjat kapott, szintén Nagyatádhoz 
(is) kötődő Bencsik Istvánnal. Az osztrák 
minta és az a körülmény, hogy a kulturá
lis élet legfőbb irányítója, Aczél György ba
ranyai küldöttként volt parlamenti képvi
selő, lehetővé tette, s talán akkor úgy tűnt, 
hogy kizárólagossá is, hogy kőszobrász-al- 
kotótelep létesüljön a Villány melletti el
hagyott kőbányában. A művészet erős volt, 
a művészek körültekintőek, a diplomácia 
óvatos. így az előírt számarányban ugyan, 
de mégiscsak együtt alkothattak keleti és 
nyugati szobrászokkal a hazaiak, szaba
don cserélhették ki nézeteiket a szobrászat 
szakmai kérdéseiről, a különböző kultú
rákban más-más hagyományokról, eltérő ' 

társadalmi környezetükről, s az élet min
den fontos problémájáról. Ahogy más tá
jakon a kő vagy az agyag (Siklóson kera
mikusok rendeznek évek óta szim- 
pozionokat), úgy Nagyatádon, az erdősé
gek vidékén, a műpártoló erdészeti veze
tők jóindulatára is építve a fa válhatott a 
művészeti alkotás alapanyagává. Alig né
hány évvel Nagyatád várossá nyilvánítá
sa után a település akkori vezetői jó lehe
tőséget láttak arra, hogy a faszobrász-al- 
kotótelep révén ismertté lehet tenni a vi
lág előtt Nagyatádot. Miért akarták ugyan
ezt a művészek? Ők nem azért alkotnak, 
hogy abból megéljenek, hanem azért él
nek, hogy alkothassanak. Aművésztelep- 
mozgalom ennek az alkotásnak a lehető
ségét, a nemzetközi információ-áramlás- ; 
ba kapcsolódást adta meg számukra.

„Az athéni polgárok minden alkalom- 
mai monumentális és gyönyörű Pheidiasz-

Repr. fotó: Durgó Tibor

Dél-somogyi kisközségben, Erdőcso- 
konyán született. Apja 1848 előtt féltelkes 
jobbágy volt. Házuk falusi elhelyezkedé
se adta korai előnevét: Fölső Szabó István. 
A ház a település északi szélén állott és a 
3-as házszámot viselte. Tanítója így nyilat
kozott róla: „Már első elemista korában ki
tűnt társai közül. Később ő lett a kölcsön- 
könyvtár legszorgalmasabb olvasója. Va
lósággal nyelte az alapvető tudományokat. 
A feladott leckéket soha be nem magolta, 
hanem egyszerű szavakkal elljeszélte, sze
rény, de bátor fellépéssel. Az olvasott köny
vek hatására választékosabban beszélt bár
kinél. A gyermekegyletek, polgári olvasó
kör ünnepélyein szavalt, vagy beszélt."

Tanítóját Szalóki Dánielnek nevezeték, 
akinek a legnagyobb szerepe volt abban, 
hogy tanítványából parasztpolitikus lett. 
1883-ban vonult be katonának, a szolgá
lat három évig tartott. 1887-ben megnő
sült, felesége Peti Katalin volt. Két gyerme
kük született, Mária és Katalin. Az elkö
vetkező években volt tűzoltóparancsnok, 
községi pénztáros és bíró. Erdőcsokonya 
jegyzője így nyilatkozott: „Még bíró volt,

Országos és nemzetközi találkozókon 
pontosítanak szakemberek némely produk
ciókat azzal a kifejezéssel, miszerint „a nagy
atádi műhelyből való". Jólesően borzonga
tó érzés ezt hallani. Az előkészítők, szerve
zők, „kivitelezők" persze tudják, hogy ez 
nem mindig azonos a „jó teljesítmény" mi
nősítéssel, mégis elismerése a város alkotó 
légkörének, s ezért közügy lehet a feltéte
lek és folyamatok megvilágítása „belülről", 
szubjektiven.

szobrok között mentek le Pireusz kikötő
jébe, hát persze, hogy ott demokrácia volt" 
- mondta 1974-ben Rumi Attila - „Kép
zeljük el, hogy a nagyatádi emberek is a 
kortárs művészek monumentális faszob
rai között fognak járkálni!"

Amikor ezt elmeséltem nagámi szobrá
nak avatása után a művészvendégeinknek, 
egyikük megjegyezte: „Persze ehhez az is 
kell, hogy csak jó 
szobrok készüljenek 
itt." Tudjuk, hogy 
több olyan mű ké
szült, amit más alko
tóművész nem tart 
jónak, s olyan is, amit 
egyetlen művészet
történész sem dicsér, 
olyan is, ami azért 
mállott szét, mert 
rosszul alkotta meg a 
művész, s van az ilye
nek között, aminek 
fotója gazdaggá tette hazájában a szobrászt. 

A világművészet számára azért jelentős 
Nagyatád, mert a Szoborpark és a Szob
rok Városa idevonzza mindenünnen a 
szobrászokat, egyedülálló elosztóbázis 
lett. Összeszámoltam: 102 művész készí
tett itt 168 szobrot a húsz év alatt. Becsül
ni sem lehet a Szoborparkban készült fest
mények, rajzok, fotók, videoprogramok 
mennyiségét. A mai szimpozion-mozga- 
lom legkorszerűbb, legfejlődőképesebb 
ágának mutatkozik a berlini kö/|jontú RÉS 
ARTIS kapcsolatrendszer. Az elektronikus 
levelezéssel kommunikáló hálózat a

ELŐDEINK
Nagyatádi Szabó István (1863-1924)

amikor azt mondta: Tudni szeretnék mind
et! Először megtanulta az 1886. évi XXII 
tv.c.-et, majd a törvényhatóságokról, az
tán az országgyűlésről szóló törvényt. Nem
sokára az ipartörvény, a vármegyei szabály
rendeletek és a földbirtokra vonatkozó ren
deletek kötötték le figyelmét."

A környező falvak értelmisége már 1906 
előtt is jól ismerte és megbámulta a tehet
séges parasztot. 1906. október 14-én ün
nepség keretében leplezték le Erdőcsoko- 
nyán Ligeti Miklós Széchenyi- és Kossuth- 
szobrát, melyen Kossuth Ferenc is részt vett. 
Szabó István bíró két köszöntőt is elmon
dott, amely annyira meglepte Kossuthot, 
hogy napokig beszélt róla. 1904. novem
beréljen Szabó Istvánt beválasztották So
mogy megye Törvény hatósági Bizottságá
ba. A hosszú megyegyűlések, ahol gyako
ri volt a 200 pontos napirend, jó alkalmat 
adtak a nézetek kifejtéséhez. Ezek vitafó
rumot is jelentettek, egyben lehetőséget a 
közügyekben való tájékozódásra.

„Azonkívül a szónoki készsége is sokat 
formálódott, felszólalásaival kivágta a re
zet úgy, hogy ámulva néztek rá az embe
rek." 1908. januárjában szervezték meg a 
Kisgazdák Egyesületét, augusztusban pe
dig a nagyatádi kerület képviselőjévé vá
lasztották, így kapta a parlamentben a 
Nagyatádi megkülönböztető nevet. Tud
ta, hogy előnyökkel jár a mandátum, el
árvult egyszemélyes kisgazda-képviselő volt 
a parlamentben, de minden erejével ke
reste a politikai erő formálásának lehető
ségét. így jutott el a gazdasági reformok

soraiba hívta Nagyatádot ezen a nyáron. 
Csaknem mindenütt a világon jelentős ál
lami (vagy nemzetközi) pénzügyi támoga
tással, de alapítványok, polgári egyesüle
tek működtetésével zajlanak le az általá
ban 3-6 hétig tartó szimpozionok.

Városunk vezetése a művelődési házá
nak adott pénzbeni támogatás útján mind- 

i eddig biztosítani tudta az egyre fogyó ál
lami támogatás ellensúlyozását, így nem
csak megrendezni lehetett 1993. óta ismét 
folyamatosan a nyári szimpozionokat, ha
nem köztéri szoborral gazdagította a mű
vésztelep a várost. Nagy Gábor Mihály 
(művésznevén nagámi) „Irány-Tű" című al
kotásával nemcsak a világ kortárs művé
szetével, hanem a képzőművészetix?n elő
kelő szerepet játszó budapesti művészeti 
élet ez évi élvonalával is összeköti Nagya-

i tádot. A jövő év elején a nagyatádi mű

fotó: Duigó Tibor

velődési házban a konstruktívok művész
csoportjának lesz kiállítása, amelyen szin
tén részt vesz nagámi. Látni fogjuk, hogy 
századunk egyik legizgalmasabb, legszé
lesebben ható irányzatát képviselik ők. A 
millecentenáriumi évben jó lesz arra gon
dolnunk, hogy századunk és évezredünk 
végén a honalapító Szent István nevét vi
selő parkban van egy szobor, amely az ará
nyok és viszonylatok megértése érdekében 
jelöl ki és tölt be teret, s mintegy „tenye
rén tartva" a keresztet, minket, útonjárókat 
figyelmeztetve az Idő végességére-végte- 
lenségére. Kovács Géza

gondolatához. 1909. őszén az egyesület 
országos bővítésével létrejött a Gazdapárt.

1918 októberében életének 56. évében 
Hadik kormányába hívta földművelésügyi 
miniszternek. Amikor novemljer 30-án Ka
posváron a Turul Szálló nagytermében 175 
község küldöttei előtt mondott beszédet, 
sikerrel lépte át saját árnyékát. Fenntartás 
nélkül elismerte a zsellérek, földmunkások, I 

cselédek földigényét, sőt, a kisiparosok és 
kistisztviselők kívánságát is felvállalta. 
1919 elején a Berinkey-kormányban tár- ! 
ca nélküli majd népgazdasági miniszter lett. I

„Cselekednem kellett, mert alkotó mun
kára hívtak" - jelentette ki öntudattal. Nem 
viselt történelmi nevet, egyszerű földmű
ves volt. Nem kereste a miniszterséget. Pu
ritán jelleme, bölcsessége, éleslátása pre
desztinálta a díszes állásra. Magyarorszá
gon ő volt az első paraszt, aki elsőnek ér
te el ezt a tisztséget.

Nagyatádi Szabóval új hang, új stílus, 
új modor költözött a minisztérium falai kö
zé, ez demokratikusabb, népszerűbb volt, 
mint a korábbi.

„Szabó miniszternél üres előszobát ta
lálni sohasem lehet. Megindult a küldött
ségáradat vidékről. Soha még ilyen türel
mes szeretettel nem tárgyalt miniszter az 
egyszerű néppel, kérve, ne titulálják őt ke
gyelmes úrnak, ő is csak egyszerű ember."

Szántó-vető című lap

A két forradalom után 1919. augusztu
sától földművelésügyi miniszter lett a , 
Friedrich-Huszár-Teleki-Bethlen-kor-

Szentendrei, nagyatádi, kaposvári önál
ló kiállításai után egy hónapja ismét Ka
posváron nyílt tárlata Pünkösd Márton 
nagyatádi festőnek. A romantikus képze
lőerővel megálmodott képeinek témáit az 
őt körülvevő természeti, táji élményeiből 
meríti. Atárlat - amelyet dr. Gulyás József 
ajánlott az érdeklődők figyelmébe -, ok
tóber 21-éig látható a Németh István fa
sor 7. szám alatt, a Helyőrségi Klubban.

♦ ♦ ♦

A Nagyatádi Kórház strukturális átala
kítási folyamatába illeszkedik az a szolgál
tatás is, amelyet a gyógyászati segédesz
közök szaküzletének mostani, intézményi 
megnyitása nyújt a rászoruló betegeknek. 
Itt minden olyan segédeszköz megkapha
tó, ami segíti gyógyulásukat, rehabilitáció
jukat. Az egészségügyi pénztárral kötött 
megállapodás alapján vénybeváltási jogot 
is szereztek, így a támogatott eszközök is 
beszerezhetőek.

♦ ♦ ♦

A Nagyatádi Menekülttábor 15, a szá
mítástechnika iránt érdeklődő lakója részé
re indult a Szakképző Iskolában az a szá
mítástechnikai tanfolyam, amelyet a Pécsi 
Regionális Munkaerőfejlesztő- és Képző 
Központ által kihelyezett 17, több célú fel
használást nyújtó számítógéppark tett le
hetővé. A 240 órás kurzust - szándékaik 
szerint - további kettő követi. A korszerű 
számítógépek amúgy az iskola oktatómun
káját is segíti majd.

♦ ♦ ♦

A Nagysallérban megrendezed országos 
vadásznap után ismét vidám perceket sze
reztek a közönségnek a Bárdos Lajos Ál
talános Iskola néptáncosai.

ÉVFORDULÓK
95 éve a lakosság száma 3441 

volt. (1900.)
85 éve a kereskedelemben 189 fő 

dolgozott. (1910.)
65 éve az összes szántóföld

terület 3116 volt. (1930.)
62 éve a Filléregylet könyvtára 600 

kötettel rendelkezett. (1933.)
43 éve megalakult a Vegyesipari 

KTSZ. (1952.)

FELHÍVÁS
Nagyatád Város Önkormányzata a kivadári városrészen a Szentki
rályi utca K-i oldalán 3261 m2 nagyságú, családi ház építésére al
kalmas, részleges közművel ellátott beépítetlen területet hirdet meg 
piaci értékesítésre.
Az értékesítés feltételeiről további felvilágosítást Nagyatád Város Pol
gármesteri Hivatalának Városfejlesztési és Közigazgatási Irodája ad. 
Tel.: 82/352-666.

mányban, személye nélkülözhetetlen volt l 
a rendszer számára.

Mint legidősebb tagja a kormánynak, a 
jegyzőkönyvek szerint eleinte csendesen, 
ritkán szólva ülte végig a minisztertanácsi 
üléseket. Azonban emlékezetes volt a par
lamentben Andrássy és Nagyatádi Szabó 
közti éles párbeszéd, amely általános cso
dálkozást keltett. Nevéhez fűződik az 1920. 
XXXVI t. c., amely a földbirtok „helyesebb" 
megoszlását tűzte ki célul, de az adott tár
sadalmi struktúrában sokkal jobbat nem le
hetett megvalósítani. 1920. január 9-én 
Cegléden és Szolnokon nagyhatású beszé
det mondott. „... Legyen a föld azé, aki azt 
megmunkálja. Sehol a világon ilyen óriá
si birtokaránytalanságok nincsenek, mint 
nálunk. Bármelyik afrikai gyarmaton min
denki földhöz juthatott, de nálunk az sem, 
aki vérével, verejtékével a legtöbbet szen
vedett a magyar földért. Magyarországon 
földreform és népies politika kell!"

A kormányon belül egyre nehezebb 
helyzete lett. Szemlje került a pénzügymi
niszterrel, időnként az igazságügyi és bel
ügyminiszterrel is. Miniszteri tisztsége el
lenére parasztnak tekintették az úri kor
mányban, akit tömegbefolyása miatt el kel

Állatpatika

Állatorvosi szolgáltatással állatpatika 

nyílt Nagyatádon, amelyben az állatorvos
lásban használatos gyógyszerek, eszközök 
és felszerelések széles választékát kínálják. 
Kapható benne a hobbyállatok tartásához 
nélkülözhetetlen kellékek, az élősködők el
leni gyógyszerek. A kiterjedt környéken 
egyedülálló patikában minden állatfaj ré
szére tejpótlókból, takarmányokból és 
gyógypremixekből is gazdag a kínálat és 
máris nagy az érdeklődés - a szemre is él
ményt nyújtó - a lótartási eszközök, szer
számok, a lovagló-felszerelések iránt.

♦ ♦ ♦

Közlemény

Nagyatád Város Önkormányzata tájé
koztatja a lakosságot, hogy a vonatkozó 
törvények alapján 1995. november 19-én 
a képviseletük kezdeményezése alapján ci
gány kisebbségi önkormányzati választás 
lesz.

♦ ♦ ♦

Az elmúlt napokban nagy öröm érte al
sós kisdiákjainkat. Vastagh Józsefné, az író
deák bolt vezetője, 30 db labdával aján
dékozta meg a Bárdos Lajos iskolát. Az al
sós tanulócsoportok testnevelésórákon 
használhatják a színes, pattogó gumilab
dákat, amelyet a diákok nevéljen is köszön
nek.

♦ ♦ ♦

A Nagyatádi Búcsú idei rendezvényso
rozatában a Fürjecske Néptánccsoport rá
baközi és kalocsai táncokat mutatott be. 
A Vadrózsák Néptánccsoport széktánc-, 
leánytánc- és párostánc-bemutatóját nagy 
tapssal jutalmazták, amelyet a barcsi Bo
róka népi zenekara kísért.

Köjzöntjiik
Nagyatád ifjú polgárait

Kuzma Olivér, 
Csernyik Virgil Ádám, 

Kondor Csenge Anna, 
Maróti Krisztina, Kovács Ildikó, 

Kincs Titanilla Csenge, 
Újvári Gréta, Újvári Bálint

lett tűrni. 1924 őszére Nagyatádi Szabót 
minden hivatalos fórum gátolta a földre
form végrehajtásában.

„Ami munka egy embertől kitelik, min
dent megtettem, három év óta újabb és 
újabb nehézségek merülnek fel, és a pénz
ügyi kormányzat a földművelésügyi kor
mány ellenére ad ki rendeleteket."

Még október 20-án egy küldöttséggel fel
kereste a miniszterelnököt a követelésekkel, 
aki egyetértett vele. Hazautazott falujába és 
ott november 1 -jén 61 éves korában meg
halt. Temetésén Bethlen miniszterelnök is 
Ijeszélt november 3-án. Több község dísz
polgárává választotta. Szobrot állítottak em
lékére Budapesten és Kaposváron, ez utób
bit eltávolították. 1937. november 7-én a 
miniszterelnök leplezte le a nevezetes „szo
borcsoportot" a csokonyavisontai temető
ben. Lakóhelyünkön utca viselte nevét 1924- 
től 1945-ig, ez az utca jelenleg Szabó De
zsőről van elnevezve.

Ma már Nagyatádi Szabó Istvánra úgy 
tekinthetünk, mint a magyar demokrácia 
egyik előharcosára. Életműve és politikai 
pályája már a történészek munkaterülete, 
mert több megbecsülést és tiszteletet ér
demel az utókortól.

Győré Bélánc Sipos Ilona
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GYERMEKGYÓGYÁSZOK
NAGYATÁDI VÁNDORGYŰLÉSE

A Magyar Gyermekorvosok Társasága 
Dél-Dunántúli Területi Szervezete idei két 
napos vándorgyűlését Nagyatádon tartot
ta. A Baranya, Somogy és Tolna megye 
gyermekorvosait tömörítő szervezet idén 
ünnepelte megalakulásának 30. évfordu
lóját. Ez alkalomból dr. Várbíró Béla nyu
galmazott pécsi gyermekgyógyász főorvos, 
mint az egyik alapító, emlékezett vissza a 
szervezet elmúlt három évtizedére.

A tudományos programon 32 előadás 
hangzott el, részben a terület intézeteinek 
és háziorvosi szolgálatainak munkájáról, de 
szép számmal tartottak előadást más me
gyék vendégei és a gyermekgyógyászatot 
segítő társszakmák képviselői is. Több ér
tékes előadást hallhattunk a gyermek-tüdő
gyógyászat, a gyermek-kardiológia, a gyer
mek-ideggyógyászat tárgyköréből. Szom
baton egész ülésszakot vett igénybe a gyer
meksebészet. Az előadásokat élénk érdek
lődés és vita kísérte. Az ülés szünetében 12 
hazai és külföldi gyógyszer- és tápszergyár 
kiállítását tekinthettük meg. Pénteken este 
a Sakír Hotelben rendezett fogadáson a Bár
dos Lajos Általános Iskola tanulói kiemel
kedő) színvonalú műsorral nyújtottak felejt
hetetlen élményt <a résztvevőknek. A tudo
mányos ülés színhelye a helyi Művelődé
si Ház volt,, ahoil a célnak megfelelő, szép 
környezetben fogadhattuk a szokatlanul 
nagyszámú résztvevőt. A rendezvény ván
dorgyűlés jellegű, hasonlóan a 12 évvel ez-

FÉLSZÁZ ÉV...
Régi időkre emlékszel-e még??? Emlékez

tünk. 50 éve, 1945. júniusában búcsúztunk 
el iskolánktól, a nagyatádi római katolikus 
polgári leányiskolától. Szomorú, de egyben 
szívderítő is volt ez a nap, hiszen Nagyatá
don alig volt olyan ház, amely ne viselte 
volna magán a hátórú, a négy hónapos ál
lófront nyomait. Mi, az akkori tizennégy 
évesek fel sem tudtuk fogni a légiveszély, 
a légiriadót jelző sziréna hangját, csak an
nak örvendeztünk, hogy a tanítás tófeje- 
ződött és hazamehettünk. Talán az első 
nagyatádi bombázás döbbentett rá bennün
ket az igazi veszélyre. A mi generációnk 
nagyon sok történelmi eseményt ért meg, 
élt át. Tanúi voltunk az 1949, '53-56, majd 
az ezt követő eseményeknek. Hála Isten
nek, mi mégis szép számban jöttünk össze I

Erdélyi képek
Nagyatádi festő kaposvári kiállítása

A megyében élő képzőművészek mun
káit bemutató Gyeigyai Galériában, Kapos
váron nyí’n ónálló kiállítása dr. Kovács 
Jánosné Vida Zsuzsanna nagyatádi ama
tőr festőnek. A 25 festményből álló válo
gatásban Erdély tájai sorakoznak fel erő
teljes, határozott, szinte tűzzománc ke
ménységű képein. Nagy fényérzékenysé
gű, többnyire kékes árnyalati képein, le
vegős a táj: Erdély mint a szabadságba ki
rándulás jelenítődik meg.

Kevésbé bíbelődik a részletekkel, még
is A boglya és a Székelykő című festmé
nyei mintha erre rácáfolnának. Érdekes, 

hogy ember nem szerepel művein, még
is érezzük az élő valóságot. (A kiállítás ok
tóber 21 -éig látható.) Borsos Lajos

ATemes megyei Stazán született szerb 
határőrcsaládban. Apja őrnagy volt, és fi
át is katonai pályára szánta. A temesvári 
katonai nevelőintézettón tanult, itt lett had
apród, majd 1846-ban százados. 1847-ben 
feleségül vette Csernovics Emíliát. Egyik 
liszttársa így írta le külsejét. „Férfias arc, I 
magassága majd egy öles, de minden tag
ja kellő arányban állott egymással. Nagy 
pej paripáján ülve, fehér köpönyegében 
előttünk áll az impozáns alak."

A nemzeti törekvések és a radikális pol- i 
gári reformok híve volt. A délvidéki sike
res harcok elismeréseként 1848. decem- 
tórében tábornokká nevezték ki. Nagy si
kereket ért el a tavaszi hadjárat során. A 
szolnoki, hatvani, tápióbicskei, isaszegi, vá
ci és nagysallósi ütközetek győzelme ne
véhez és a vörössipkások bátorságához fű
ződnek.

A szegedi betyár, Rózsa Sándor is sere
gében harcolt szabadcsapatával. Egyik írá-1

Dr. Tóth Béla nagyatádi gyermekgyógyász 
osztályvezető' főorvos előadása

Fotó: Durgó Tibor 

előttihez, szakmailag most is értékes volt. 
Egymás gondját-baját megismerhettük. A 
kollégák a feszített program mellett a má
sodik napon városunk természeti és mű
vészeti értékeit tekinthették meg.

A rendezvény lebonyolításához és sike
réhez több helyi vállalkozó nyújtott önzet
len segítséget. Nekik ez úton is kifejezi kö
szönetét a szervező Nagyatádi Városi Kór
ház Csecsemő- és Gyermekosztálya.

dr. Tóth Béla 
osztályvezető főorvos

szeptemtór 17-én a nagyatádi búcsú nap
ján. A31-es létszámú osztálytól 25 öreg
diák jelent meg, összesen négy halottunk 
van. Az 50 éves évfordulóra emléklapot ké
szítettünk, amely tartalmazza volt tanára
ink névsorát és az osztálytársakét címük
kel, valamint egy csoportképet. Öröm volt 
felidézni a névsort, amelyet sokan a mai 
napig nem felejtettek el. Felidéztük, milyen 
komoly, színvonalas oktatásban és neve
lésben volt részünk. Hálával és szeretettel 
emlékeztünk tanárainkra, tantárgyaikra, 
amelyeket tanítottak és úgy megtanítottak 
nekünk, hogy szinte egész életünk megha
tározói lettek. Abevezető emlékezés után, 
amely a volt osztálytermünkben zajlott, 
mindenki röviden tószámolt az eltelt öt
ven évről. A sok-sok megpróbáltatás után 
mindnyájan talpra álltunk és most gyere
keink, unokáink, dédunokáinkban lelt

UTCAINK NÉVADÓI
Damjanich János (1804-1849)

sában Jókai Mór is megemlékezik a szol
noki rohamról. Ekkor katonai érdemrend
del tüntették ki. Damjanich győzelmeihez 
katonai tudása és személyes bátorsága 
nagyban hozzájárult. Hadügyminiszteri ki
nevezése napján súlyos baleset érte, lábát : 
eltörte. így a hadműveletekben többé nem 
vehetett részt. 1849. júniusától országgyű- 1 
lési képviselő volt, júliusban pedig az ara
di vár utolsó parancsnokává nevezték ki. 
Augusztus 17-én a cári csapatok előtt tet
te le a fegyvert. I laynau kötél általi halál
ra ítélte. A vár szeméthordó szekerén szál- ; 
Irtották a vesztőhelyre a beteg tábornokot. j 

Imája a kivégeztetése előtti hajnalon így 
szólt: „ Oltalmazd meg Mindenható az én

KÓRHÁZ 
FALAK NÉLKÜL
A kórházból kikerülő tótegek szak

szem ellátására szerveződött szeptem
berben Nagyatádon az otthoni ápo
lási szolgálat. Családi körülmények 
között biztosítja a kórházi ápolás le
hetőségeit azoknak, akik aktív orvo
si ellátást nem igényelnek gyógyulá
suk során.

A szolgálatot Németh Istvánné, a 
kórház ápolási igazgatója hívta élet
re, aki a Népjóléti Minisztérium pá
lyázatán elnyert több millió forintot 
a város egészségügyi alapellátására 
fordítja. Az önkormányzat kiemelt fel
adatként kezeli e tevékenységet, mű
ködéséhez helyiséget biztosított.

A napi 30 beteg ellátására alkalmas 
szervezetben magasan képzett szak
ápolók és gyógytornász tevékenyke
dik. Az ellátás magába foglalja a be
tegek rehabilitációját, az idősek ellá
tását, szükség esetén segítséget nyúj
tanak gyógyíthatatlan esetekben is.

A szolgálat bevezetése jelentős mi
nőségi javulást eredményezhet - 
egyelőre - Nagyatád egészségügyi 
alapellátásában.

(H.)

örömünket mondtuk, meséltük. A legtöbb 
arról is szólt, hogy még mindig dolgozik 
(kertben, családtón) azért, hogy segíteni tud
jon ebben a nagyon nehéz helyzetben. A 
temetőben a volt tanárainkra, osztálytársa
inkra emlékezve elhelyeztük virágainkat. 
Megfogadtuk, hogy jövőre is találkozunk.

Gergó Sándorné Sclmeczy Erzsébet 
egy a 31-tól

IDEGENBEN IS 
OTTHON

1995. márciusában a nagyatádi Tava
szi Fesztiválon járt az Osztrák Singrunde 
Mödling és az Olasz Reana dél Rojale 
kórusa, a Coro dél Rojale. A Nagyatádi 
Vegyeskar 1995. szeptember 9-10-én vi
szonozta a mödlingi kórus látogatását. 
9-én közösen léptünk fel osztrák, cseh 
és olasz kórusokkal a város hangulatos 
főterén. 10-én a Szent Gábriel kolostor
ban Kodály Magyar Miséjét énekeltük.

1995. szeptember 29-étől októtór 1 - 
jéig együtt ünnepeltük Reanaban a 
Coro dél Rojale 20. születésnapját. A két 
kórus közös hangversenyt adott szeptem
ber 29-én a reanai templomban. Más
nap a város egyik iskolájának auditóri
umában énekeltünk, októtór 1 -jen ismét 
Kodály művét adtuk elő szentmisén. 
Vegyeskarunknak - immár március óta 
- állandó kísérője Kováts Péter, aki a Vá
ci Zeneművészeti Szakközépiskola má
sodéves hallgatója. Külföldi utunkon ő 
volt az orgonakísérőnk, sőt, Olaszország
ban két ízben is önálló blokkal tette tel
jessé hangversenyünket, s játékával 
nagy tetszést aratott.

Pátikor Zoltán karnagy

különben is szerencsétlen hazámat a to
vábbi veszedelemtől!"

Egv utca lakóhelyünkön Trianon után a 
Nyitrai elnevezést kapta. 1947-től ez az ut
ca a szabadságharc legnépszerűbb tábor
nokának, Damjanichnak emlékét őrzi. A 
vasúti sorompón átkelve a Somogyi Béla 
utca második keresztutcája. Észak-déli 
irányban húzódik, keresztezi a Pozsonyi 
utca és lezárja az Eperjesi utca. A járda
szélt bokrok, cserjék, gyümölcs- és dísz
fák szegélyezik. A lakóházak jobbára föld
szintesek kb. a 40-es számozásig. Gondo
zott kiskertek ölelik köriil a családi háza
kat, mindenütt rend és tisztaság van.

Győré Béláné Sípos Ilona

DIÁKSPORT
Verőfényes időtón került sor az őszi mezei 

futóversenyre. Kétszázhúsz diák jelent meg a 
művésztelepen a környék általános iskoláitól, 
hogy összemérje edzettségi állapotát egymás
sal. Aversenytávok 1500-3500 m hosszúságú
ak voltak. Lelkesedésben nem volt hiány, kik a 
helyezésekért, kik periig a tisztes helytállásért 
küzdöttek.

íme a helyezettek:
Alsósok: 1. Borsi Boglárka Babay - Horváth 

Gergely Görgeteg, Szakály Péter Babay, 2. Pisker 
Erika Lábod - Balogh Balázs Lábod, 3. Káplár 
Anett 2. sz. iskola - Utasi Dávid Babay

5-6. o.: 1. Kocsis Anett 2. sz. iskola - Köte
les István Babay, 2. Papp Andrea 2. sz. iskola 
- Szakos Dávid 2. sz. iskola, 3. Morcéi Mari
ann Lábod - Békési Koméi 2. sz. iskola

7-8. o.: 1. Kovács Edina 2. sz. iskola - Alsecz 
Gábor Bárdos, 2. Luptyán Mónika Lábod - Vass 
Róbert Görgeteg, 3. Piszker Katalin Lábod-Filó 
Tamás 2. sz. iskola

A csapatversenyeken a Babay iskola a lehet
séges hat első helyezésből négyet nyert meg. 
Az 5-6. o. lányoknál a 2. sz. iskola, a nyolca
dikos lányoknál periig a lábodi iskola szerepelt 
legjobban.

TENISZ
Szeptember a teniszversenyek hónapja, mert 

minden hétvégére jutott valamilyen esemény. 
Kaszóban a nagyatádi férfi párosok mérték össze 
tudásukat. Két csapatban 10 páros küzdött meg 
egymással a kupáért. Adotógós helyekre a kö
vetkező játékosok kerültek:

1. Pomozi László - Bujtás László
2. Bulicsek Zsolt - Horváth Mátyás
3. Barcsics Péter - Bakos József
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egyéni versenyző indult. A szépszámú 
versenyzők közül a balatonboglári 
Milcsákovics János szerezte meg az el
ső helyet, második Bujtás László, harma
dik Bulicsek Zsolt.

Kaposváron és Nagykanizsán is sze
repeltek városunk versenyzői. Kaposvá
ron a Pomozi-Bujtás páros második he
lyen, egyéniben Bulicsek Zsolt második,
Kása Zsófia harmadik helyen végzett. Nagyka
nizsán a Bulicsek-Horváth páros első helyen, 
a Pomozi-Bujtás páros második tólyen végzett.

Az orvos tenisz-világbajnokságot az idei év
ben Dél-Franciaországban rendezték. A magyar 
küldöttség tagjai között volt Bóta László tólgyó- 
gyász főorvos is. A 45 éven felüliek korosztá
lyában páros mérkőzésen egy hazai orvoskol
légájával ezüstérmet szereztek. Ez nem csekély 
eredmény, hiszen az eseményen 18 ország 300 
versenyzője vett részt.

Persze mielőtt még bárki arra gondol, hogy 
a doktor urak csak egy kis latólapattogtatásra 
utaztak több ezer kilométert, roppant téved. Leg
alább ilyen fontos volt a számukra szervezett 
szakmai programokon való részvétel.

KERÉKPÁR
Nagykanizsán második alkalommal szervez

tek kerékpáros kritériumversenyt. A versenyzők 
a város főterén rótták a köröket, így a nézők
nek is élvezetes eseményt jelentett a rendezvény. 
A nagyatádi versenyzők korcsoportjukban a kö
vetkező helyezéseket érték el. Pécsi Tünde, 
Balazsin András első, Lendvai Eszter, Balazsin 
Tamás második, Czipóth Norbert negyedik, 
Várday Robi ötödik.

DUATLON
A barcsi Belinka Kupa duatlonversenyen 

nagyatádi fiatalok is részt vettek. A kerékpáro
zásból és kétszeri futástól álló versenyen a kö
vetkező tanulók kerültek dotógóra: Göncz Di
ána, Fisli Edit első lett a korcsoportjában, Bé
kési Dávid, Balazsin Tamás, Baranyák Zsolt má
sodik helyen végzett, Szigeti Áriám, Szakos Dá
vid, Pécsi Tünde pedig a harmadik helyet sze
rezte meg.

A Zala megyei Diákolimpia duatlondöntőt 
N.igykftm/Sáh fpndezték, ahol néhány nagyatá
di diák is rajthoz álll. GÖncz Diána, Pécsi Tüq 
de és Balazsin András •lsó' PW Andrci 
sodik, Várday Robi fjedig IWFflW helyei] vég. 
zott a korcsoportjában.

KISPÁLYÁS LABDARÚGÁS
Avárosi bajnokság már a hetedik fordulónál 

tart. Minden nap két mérkőzésre kerül sor. Az 
események helyszíne a VSE és az Ipari Pálya. 
A korai sötétedés miatt az utolsó két hét mér
kőzéseit a 2. sz. iskola villanyfényes pályáján 
fogjuk lejátszani.

Az ősz folyamán több mint hatvan mérkő
zés volt ez idáig. A bajnokság népszerűsége to
vábbra is töretlen, sok presztízsmeccsre is sor

kerül, a legtöbb csapatot még az eső sem za
varja. Az elmúlt hét eredményei:

Unikum - Bakegér 2-3
Tűzoltók - 95 SC 2-1
Fekete Kutyák - Konzerv 6-8 
Police - Kollégium 8-1
Atád Sped - DRV 7-1
Tábor - Ökörszem 6-4
Herkules - Agro Hobby 0-6
Chardanay - Henessy 9-1
Flamingó - Fifa 3-0
2. sz. Iskola - Ökörszem 6-1
Az „A" csoportban fölényesen vezet a 2. sz. 

Iskola csapata, a „B" csoportban fej-fej mellett 
halad a Tűzoltók, a Rendőrség és a Konzerv
gyár csapata.

JUDO
Aszakosztály tagjai az elmúlt hónapban több 

rangos versenyen is részt vettek. Lentiben egy 
napos, Pakson két napos volt a verseny. A részt
vevők síik értékes tólyezést értek el. Ki kell emel
nünk azokat a diákokat, akik a korcsoportjuk-

bán első helyet szereztek. Kálmán Ottó, 
Balogh Mónika, Del Fabro Zsolt, Kígyósi 
Tamás, Szemesi Gergő egy alkalommal, 
Húros Titór pedig két alkalommal is a 
dolxjgó legfelső fokára állhatott.

LABDARÚGÁS
Képünk az ötvenes évek végén készült. 

Akkoriban a csapat a megyebajnokság
ban szerepelt Dombóvári András irányí
tásával. A csapat tagjai jó játékerőt kép
viseltek és eredményesen szerepeltek a 
bajnokságban. Egyetlen egy vidéki volt 
a csapatban, aki egyébként itt töltötte ka
tonaidejét. Fizikailag kemény, technika

ilag jól képzett együttes volt. Az összetartás már 
nem volt olyan jó, mint Páter Rezső idejében, 
de mai szemmel még mindig irigylésre méltó. 
A közönség is nagyon lelkes volt, és sokan lá
togatták a mérkőzéseket. A képen láthatók bal
ról jobbra: állnak: llics Dodó szakosztályveze
tő, Dombóvári András edző, Sclmeczy István, 
Sasvári László, Kanizsai Gyula, Simon István, 
Posta Ferenc. Guggolnak: Vojkovics Ferenc, 
Vucskics István, Szabó István (katona), Dénes 
Ferenc, Tálos Ferenc. Ül: Horváth István 
(Mutyusz).

TEKE
Megalakult a tekeszakosztály Jakapovics Lász

ló vezetésével és elindult az NB lll-as bajnok
ságban. Mint minden dologhoz, a szándékon 
kívül ehhez is pénz kellett, amelyet a szponzo
rok adtak össze. A csapat tizenkét főtói áll, 
amelynek gerince a városi bajnokságból neve
lődött ki. A mérkőzéseiket szombat délelőttön
ként játszák az Inhof Panzióban.

Mint minden újoncnak, nekik is a tisztes helyt
állás a céljuk. A szakosztályvezető ezúttal is meg
köszöni a támogatók segítségnyújtását.

KOSÁRLABDA
Az idei évben is szeretnénk megrendezni a 

Városi Kosárlabda-bajnokságot. A meccseket 
szombat délelőttönként kívánjuk lejátszani. Az 
elmúlt évek tapasztalatai alapján ez az időpont 
látszik a legmegfelelőbbnek. Ácsapatok készü
lődjenek, szervezkedjenek. November második 
felében szeretnénk kezdeni. Részletes tájékoz
tatást november 1. után a Városházán adunk.

KÉZILABDA
A női kézilabda-szakosztálya megyebajnok

ságban játszik Orbán László vezetésével. Ő 
egyébként az NB ll-es Segesd csapatának a já
tékos-edzője és egyúttal csapata legjobb gólíö- 
vője. A csapat célja a megyebajnokság közép
mezőnyébe való kerülés az idén sikerült, a ta
valyihoz képest két helyet előreléptek. A csa
patban a leggólerősebb fiatalasszony Vékony 
Tamásné volt.

SPORTMŰSOR
októtór 22. vasárnap 13.30
Nagyatád - Kaposszerdahely 
novemtór 4. vasárnap 13.00 
Nagyatád - Rákóczi II.

1188
Csurgó - Nagyatád (Csurgón) 
novemtór 19. vasárnap 13.00 
Nagyatád - Kaposfüred.
UTÓSZÓ
Ezúttal szeretnék elköszönni a Tisztelt Olva

sóktól. Megtiszteltetésnek vettem, hogy két éven 
keresztül tájékoztathattam Önöket városunk 
sportéletének eseményeiről. Ismét a tanári pá
lyára léptem, helyemre pedig új kolléga érke
zik. Remélem, neki több lehetősége lesz a vá
ros sportéletének jobb szervezéséhez.

Önöktől csak azt kérem, szoktassák gyerme
keiket a rendszeres sportoláshoz, mert a moz
gás az élet és a játék csodálatos élményeket ad.

C. B.
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Barátságok határok nélkül

A Babay József Általános Iskola diákjai 

négy éve kötöttek barátságot a schrödin- 
gi iskolásokkal. Az első' időben nehéz volt 
megbirkózni a még csak két év óta tanult 
német nyelvvel, a másik ország szokásai
val. Ezek a problémák mára már megol
dódtak.

Minden évben várakozással teli öröm
mel indul el a tanév végén iskolánkból egy 
kis csapat, hogy bepillantson egy másik or
szág gyermekeinek hétköznapjaiba, tan
óráiba és a vendéglátó család mindennap
jaiba. Ezen a nyáron is sok élménnyel tért 
vissza a tíz gyerek. Érdekes tapasztalato
kat gyűjtöttek a tanítási órákon, ahol együtt

Egy cserekapcsolat élményei
Az Ady Endre Gimnázium és az ander- 

nachi Kurfürst Salentin Gimnázium között 
három éve működik a cserekapcsolat. Ez 
nemcsak a nyelvtanulás szempontjából 
fontos, hanem nagyszerű élményeket is 
nyújt.

Az idén május végén fogadtunk 25 né- 1 
met diákot, szeptember 3-án pedig mi in
dultunk tíz napra Heizler Erika és 
Hauptmann Gyöngyi tanárnőkkel Néme
tországba. Fárasztó utazás után érkeztünk 
meg Andernachba, a 2000 éves városban, 
amely a Rajna partján fekszik gyönyörű 
környezetben. Csak az első este volt kicsit 
nehezebb - egyedül - a családoknál. Örül
nek-e az ajándéknak? Megértjük-e őket? 
Miről beszélgessünk? Végül minden jól si
került. Gyorsan belejöttünk a beszédbe és 
a 10 nap alatt szinte családtaggá váltunk. 

dolgoztak a német gyerekekkel; náluk jú
liusban is tart még a tanév. Ez jól segítet
te a nyelvgyakorlást, bár az igazi erőpró
ba az esti családi beszélgetés volt. Ilyen
kor ugyan előkerültek a szótárak, bár a né
met és magyar gyerekek könnyen megér
tették egymást. Az évek folyamán nagyon 
sokat gyarapodott tudásuk.

A testvériskola gyerekei idén érkeztek 
hozzánk először tanítási időben. A tanév
nyitó ünnepély műsorának színvonalát 
emelte, hogy a csoport vezetője német és 
magyar nyelven üdvözölte a szülőket és 
a diákokat, és átadta a Németországban 

Mindjárt másnap egy „szabadidőfaluba" 
utaztunk, s az itt eltöltött 3 nap alatt elég 
jól összeszokott a társaság. Kis faluházak
ban laktunk, közösen főztünk, mosogat
tunk, takarítottunk. Innen mentünk kirán
dulni Mayenbe, a Maria-Laach-i kolostor

hoz, Ahr- 
weilerbe. A kö
vetkező napok
ban jártunk még 
Frankfurtban (a 
repülőtéren és a 
Goethe-ház- 
ban), Bonnban, 
ahol a képvise
lő-házat néztük 
meg. Az utolsó 
három napot az 
iskolában töltöt
tük. Három cso
portban dolgoz
tunk, német 
szaktanárok ve
zetésével.

A „színházasok" árnyjátékokat készítet
tek, a „zenészek" mindenféle hangszer se
gítségével darabokat rögtönöztek, s a „fes
tők" - Vasarely után szabadon - színesre 
festették az iskola (addig szürke, komor) 
oszlopait.

Nagyon nehezen váltunk el egymástól, 
hiszen a tíz nap alatt sok közös élmény
ben volt részünk, és mindenki nagyon jól 
érezte magát.

Druzsin Mónika 3. A, 
Horváth Zsuzsanna 4. A, 

Major Rita 3. A, Novothny Zita 4. A 

4

kiadandó kétnyelvű újság címlappályáza

tának díját a magyar nyerteseknek.

Az évek során barátságok szövődtek. 

Már nemcsak iskolások járnak németföl

dön, hanem sok család kölcsönösen is 

meglátogatja egymást. 700 km-re tőlünk 

már nem ismeretlen Magyarország, s a mi 

kis városunk megtekintése is egyre több né

met család nyári programja között szere
pel. Közben mindenki gazdagabb lett va

lamivel. Ennek a kapcsolatnak a fenntar

tása, ápolása a mi szívügyünk, amit a gye

rekek érdekében szívesen segítünk.

Horváth Károlyné 
igazgató-helyettes

Vándortábor '95
(Folytatás az előző lapszámból)

Ekkor Sopiane néven Pannónia keleti ré
szének fővárosa volt. Itt élt Janus Panonius 
(Csezmicei János), a híres költő és pécsi püs
pök is. A város 143 évig állt török uralom 
alatt, erről tanúskodnak a felépített dzsá
mik, mecsetek, minaretek. Felmásztunk a 
Misina-tetőre, és a tévétorony kilátóerké
lyéről párját ritkító látvány tárult elénk a vá
rosról. Szabadprogramjaink idején fa
gyiztunk, kipróbáltuk a nemrég megnyílt 
McDonald's hamburgerjeit, megnéztük a 
belváros ízléses áruházait és az esti Pécs 
fényeit is. A kilencedik napon senkinek nem 
akaródzott hazajönni a jól összekovácso- 
lódott társaságtól.

Köszönjük a jól szervezett programokat, 
felejthetetlen élményeket, a babgulyást, a 
palacsintát, a brassói aprópecsenyét, a ma
karónit és a többi finomságot Gyulai Tibor 
bácsinak és feleségének. Reméljük, jövő
re ismét együtt mehetünk új tájakat felfe
dezni a vándortáborba! Addig is az ott ké
szült fényké|jek és videokazetta anyaga tart
ja frissen szép emlékeinket.

Peresztegi Nóra 8. C oszt, tanuló

Gimnáziumi értesítő
Iskolánkban az elmúlt évtón negyven

egy gimnazista fejezte tó tanulmányait. 
Huszonhatan jelentkeztek valamilyen fel
sőoktatási intézménybe és közülük húszán 
tettek sikeres felvételi vizsgát (76 %). Nyolc 
tanuló felvételi pontszámát növelte közép
fokú nyelvvizsgáért kapott többletpont.

Az egészségügyi szakközépiskolában 
harminchat tanuló végzett. A kilenc felvé-

Osztrákok a Bárdos
A Vadrózsák három napon át látták ven

dégül az ausztriai Seeboden város 35 ta
gú gyermektánccsoportját, most viszonoz
va a nyári - Ausztriában megrendezett 
nemzetközi gyermektáncfesztiválon részt 
vett tánccsoportunk - vendégszeretetét. 
Táncosaink már ismerősként üdvözölték 
az osztrák gyerekeket, hisz azokat hívhat
ták vendégül otthonukba, akiknél annak 
idején ők is vendégek voltak.

Aseebodeniekkel való közös fellépés a 
Solar Hotelben nagy sikert aratott a szál
lóvendégek körében. Másnap Pécs neve-

Őszi erdei iskola

A2. sz. Általános Iskola 2. Aés 
2. C osztálya három-három napot 
töltött szeptember 18-ától 25-éig 
Lábod gyönyörű erdejében a 
Sziágyi-Erdei Iskolában.

Mindkét osztály maximálisan ki
használta az erdő adta lehetősé
geket az oktatás és nevelés szol
gálatára. A kintlét során megszűn
tek a kötöttségek. A tanórák me
rev rendje helyébe komplex óra lé
pett, amely minden percben min
den tantárgyat felölelt. Tananyagunk ma
ga a természet volt, a természettón. A gyer
mekek mindent végigpróbálva minden ér
zékszervüket felhasználva jutottak el saját 
tapasztalataikkal fontos ismeretekhez. 
Minden foglalkozás időtartama a gyerme
kek érdeklődésétől függött. Az erdei séták, 
túrák során gyűjtött anyagokat felhasznál-

telire jelentkezett tanuló közül hatot felvet
tek. Tizenhat tanuló folytatja tanulmánya
it az iskolánkban folyó felnőtt szakápolói 
képzés keretében. Ezen a szakosító kép
zésen a tavalyi évben nyolc diák végzett. 
Az 1996/97-es tanévben egy gimnáziumi 
osztályt indítunk, aminek a fele általános, 
fele angol tagozatos lesz. A most hatodik 
osztályt végzőknek indul egy hatosztályos 
gimnáziumi osztály. Továbbra is indítunk 
egy egészségügyi osztályt, és várjuk az 

iskola vendégeiként 
zetességeivel és az abaligeti cseppkőbar
langgal ismerkedtek vendégeink. Vasárnap 
a búcsúi rendezvény Néptáncpódium mű
sorában láthatták és gyönyörködhettek a 
táncosok hangulatos hagyományőrző pro
dukcióiban.

Hétfőn Nagyatáddal ismerkedtek, majd 
a Bárdos Lajos Iskola tanulóival zsúfolá
sig megtelt nézőtéren a művelődési ház
ban másfél órás műsorral búcsúzott az 
osztrák gyermektánccsoport. Jövő nyáron 
ismét várják a mieinket Seebodenben.

Fellegi Bálint igazgató

ták a különböző manuális foglal
kozásokon is. Készültek faliképek, 
játékok, állatfigurák, ékszerek, al
kalmi sportszerek termésekből, 
levelekből, ágakból. Röpködtek a 
maguk készítette papírsárkányok, 
és készültek festmények is a pom
pás környezetről. Programjaik kö
zött szerepelt még íjászbemutató, 
esti tábortűz, rókavadászat és sza
badtéri főzés is. Az Erdei Iskola re
mek színtere volt az önállóság, ön

kiszolgálás fejlesztésének, hiszen több kis
gyerek talán először volt távol szüleitől éj
szakára is.

A tartalmas napok sikere nagy mérték
ben függött iskolavezetésünk - és főleg a 
szülők - időt és energiát nem kímélő tá
mogatásától. Köszönjük.

Kajdy Gusztávnc

egészségügyi szakközépiskolában érettsé
gizetteket V. évfolyamra, felnőtt szakápo
lói képzésre.

Szeretnénk indítani egy érettségire (gim
náziumi vagy szakközépiskolai) épülő há
rom éves ápolóképzést. A beiskolázással 
kapcsolatban Szülői Fórumot tartunk ez év 
december 11 -én 16.00 órakor a gimnázi
umban.

Szabó Erzsébet 
mb. igazgató

Gazdagszik a Kossuth utca
Nagyatád történelmi városmagjához, a Széchenyi térhez csatlakozó Kos

suth Lajos utcának mindig is fontos szerepe volt, ezért vonzotta a kereske
dőket, az iparosokat üzlet, kisipari műhely, vendéglő nyitására vagy gyógy
szertár létesítésére. A kor hangulatát idéző épületekből „mutatóban" csak 
néhány, jobb állapotban lévő, még megmenthető épület maradt az utca ke
leti, délidőtől amúgy napos oldalán.

Az építésre szabaddá vált terület közművesítése után épülhetett fel az az 
épület, amelynek földszintjén ma az üzletek mellett a HB irodái, emelete
in lakások helyezkednek el. Azóta az utca keleti sorának újból dísze lett a 
Selmeczy-ház és szerencsés foghíjkitöltéssel a nyomda melletti új épület, 
földszintjén üzlettel, amelyet galéria tesz teljessé.

Aztán a Bárány Lászlóék háza után az alapozással egy újabb épület épí
tése körvonalazódik. A 450 m2 eladóterű, a kor igényei szerinti, beljebb épü
lő élelmiszer-áruház mellet további üzletek, emeletein lakások kapnak he
lyet. (A vázrajz szerint.) Ettől északra és délre további építési lehetőség kí
nálkozik, ami egyszersmind a kirakati zóna meghosszabbodását is eredmé
nyezi.

Hubay S.

A nagyatádi Városi Önkormányzat Vá
rosi Könyvtárainak részlegeiben ingye
nesen, helyben olvasásra minden be
iratkozott olvasónak az alábbi felso
rolás szerinti hírlapok állnak rendel
kezésére:

NAPILAPOK
Blikk
Expressz (hirdetőújság)
Kurír
Magyar Hírlap
Magyar Nemzet
Mai Nap
Nemzeti Képes Sport 
Népszabadság 
Népszava
Somogyi Hírlap
Új Dunántúli NapR
Új Magyarország

SZAKFOLYÓIRATOK
Állatbarát

Autó-motor
Az Otthon
Bravó (ifjúsági zenei magazin)
Burda (divatlap)
California Fitness Magazin
Családi Ház
Családi Lap
Díszmadár Magazin
Édes Anyanyelvűnk
Élet és Irodalom

Élet és Tudomány

Elité (társasági magazin)
Ezermester-Hobby
Figyelő (gazdasági hetilap)
Filmkultúra
Filmvilág
Focivilág
Foto
Fotóművészet
Fürge Ujjak
Házi Jogtanácsadó
Heti Világgazdaság
História (történelmi folyóirat)
Hobby Elektronika
Hócipő (szatirikus lap)
Holmi (irodalmi folyóirat)
Ifjúsági Magazin
Irodalomtörténet
Irodalomtörténeti Közlemények
Iskolaszolga (közoktatási szolgáltató 

lap)
Jelenkor (irodalmi és művészeti folyó

irat)
Kapu (politikai folyóirat)
Képes Európa
Keresztény Élet

Kertbarát Magazin
Kertészet és Szőlészet
Kiskegyed
Kistermelők Lapja
Kortárs (irodalmi és kritikai folyóirat)
Könyv, Könyvtár, Könyvtáros
Könyvtári Figyelő
Könyvtári Levelezőlap

Könyvvilág
Köznevelés
Kritika (társadalomelméleti folyóirat)
Külgazdaság
Lakáskultúra
Liget (irodalmi és ökológiai folyóirat)
Literatúra

(A felsorolást
a következő lapszámban folytatjuk.) 

A hírlapokban megjelent cikkekről kíván
ság szerint a meghatározott díjért fénymá
solatot is készítünk.

A Városi Könyvtár nyitvatartása:
Felnőtt- és gyermekkönyvtárak 
(Széchenyi tér Iá-16.)

Hétfő 9-12 13-18
Kedd kölcsönzési szünnap
Szerda 9-12 13-18
Csütörtök 9-12 13-18
Péntek 9-12 13-18
Szombat 9-14

Felelős szerkesztő
Hubay Sándor

Felelős kiadó:
Ormai ls*ván

Készüt
Nagyatádi Nyomda Kft. üzemében

Felelős vezető: 
Takács Ferenc ügvv. ig.

.253043 N. Ny. Kft.
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Szövetségben térségünkért Emlékezés 1956-ra
A hivatalos meg

alakulás előtt folyik 
<i Nagyatád Térségi 
Területfejlesztési 
Ö n k o r m á n y z a t i 
Társulás létrehozá
sának előkészítő 
munkája. A közsé
gek polgármeste
reivel való, a témát 
indító tanácskozá
son dr. Kolber Ist
ván, a megyei köz
gyűlés elnöke is 
részt vett. A szövet
ség lényegéről Or
mai István polgár
mestert kérdeztük.

- Honnan származik a Kistérségi Szö
vetség gondolata?

-A társulás gyökerei az egykori járások 
kapcsolatrendszeréből erednek. Admi
nisztratív döntés szüntette meg a járási hi
vatalokat, de a kapcsolatok tovább éltek. 
Nagyatád - helyzetéből adódóan - térsé
gi oktatási, kereskedelmi központ maradt.

A strandon

Az önkormányzatok között a kapcsola
tok fellazultak, de a természetes regioná
lis érdekek egyre jobban ösztönözték a ha
tékonyabb együttműködést a közös célo
kért.

- Hogyan lett a szándékokból konkrét 
eredmény?

-A környező 17 település nagyatádi kez
deményezésre megkezdte az együttműkö-

Fektetik a városi TV kábeleit
Hosszú előkészítő és szervezőmunka vé

gére tett pontot a képviselő-testület az ok
tóber 24-ei ülésén. Tisztázódtak a városi 
televízió működési feltételei. A rendszer 
technikai kivitelezésén túlmenően a mű
sorkészítés jogát egy évre a LÁT-SAT Kft. 

nyerte el. A kábeltelevízió a kezdeti stá
diumban 8 magyar nyelvű és 10 külföldi 
televízióadás, valamint 8 rádiócsatorna vé
telére ad lehetőséget. A működési tapasz
talatok elemzését követően - a lakossági 
igényeket figyelembe véve - lehetőség nyí

lik a jelenlegi műsorstruktúra megváltoz
tatására, későbbi bővítésére is. A városi te
levízió heti 40 perc saját készítésű anyag
gal jelentkezik, amelynek összeállításához 
az önkormányzat anyagilag is hozzájárul.

dr. Kolber István intézménylátogatáson Ormai István polgármester tár
saságában Fotó: Durgó Tibor

dés lehetséges területeinek feltérképezését. 
Ez a törekvés szerencsésen egybeesett a 
kormányzat szándékával. Az előzetes tár
gyalásokkal egyidejűleg jelent meg a kor
mány elképzelése, hogy egy területfejlesz
tési törvényt alkot, amelynek alapvető cél
ja a térségek fejlesztésének ösztönzése. A 
feladatok pénzügyi alapját a megyei terü

letfejlesztési taná
csokhoz utalja a 
kormány a tervezet 
szerint, s pályázati 
úton történik a to
vábbi elosztás.

Nagyatád és a 
környező települé
sek önkormányza
tainak alapvető érde
ke, hogy képviseltes
se magát a tanács 
munkájában. Ez ko
moly lökést adott a 
szervezési feladatok
ban.

- Hol tart jelenleg a Szövetség ügye?

-Ahhoz, hogy a szervezet komoly sze
rephez juthasson, hivatalossá kell tenni mű
ködését - jogi személlyé kell válnia. Az 
alapszabály tervezete elkészült, már csak 
végleges egyeztetés van hátra.

- Milyen konkrét szerepe lehet a Szö
vetségnek?

-Azon túlmenően, hogy képviseli a kör-

A korrekt tájékoztatás és műsorszerkesz
tés megvalósítása a lakossági igények köz
vetítése érdekében a képviselő-testület Mé
dia-felügyeleti Bizottságot hoz létre, 
amely egyidejűleg a Nagyatád újság szer
kesztőbizottságának tevékenységét is rend
szeresen értékeli. A városi kábeltelevíziós 

rendszer központját és a stúdiót a műve
lődési házban helyezik el, melynek jelen
leg folyik az építészeti kialakítása.

Városszerte fektetik a törzskálx?l-hálóza- 

tot, amely a csatlakozó közösségeket egy 
rendszerbe foglalja. A munkálatok során 
még ebben az évben bekapcsolják a há
lózatba azokat a közösségeket, akik az ön

kormányzattal megkötötték a csatlakozá
si szerződéseket. Természetesen ezzel

Október 23-án a Művelődési Házban 
színvonalas műsor keretében emlékezett 
meg a város a történelmi napról. Az ün
nepi beszédet a Magyar Vidék '56-os Szö
vetség Nagyatádi Szervezetének tagja, 
Nagy |enő mondta. Részletek az elhang
zottakból:

„Történelmünk során nekünk nem ada
tott meg a lehetőség kőből és vasból ké
szült diadalív emelésére, és mégis a ma
gyar nép, és a világ leghatalmasabb, ege- 

Király Imre nemzetőr őrnagy alezredessé történő előléptetése
Fotó: Durgó Tibor

nyező települések és Nagyatád érdekeit, 
komoly lehetőség rejlik az úthálózat és a 
tömegkommunikáció együttes fejlesztésé
ben. További eredményeket remélünk új 
munkahelyek teremtésében, az idegenfor
galom, az oktatás és a kereskedelmi lehe
tőségek hatékonyabb kiaknázásában.

P.M.

még nem zárult le a jelentkezések lehe
tősége egyetlen közösség előtt sem. To
vábbra is várjuk a csatlakozni szándéko
zó egyéni és közösségi érdeklődőket.

A kivitelezővel kötött megállapodás 
alapján a jövő év végéig megtörténnek a 
jelentkezési határidőt betartó egyéni csat
lakoztatások, amelyek a munka és a folya
matos fejlesztés egy újabb ütemét jelentik, i

Valamennyi esetben alapelvként keze
li az önkormányzat, hogy a rendszerbe tör
ténő bekapcsolás csak a teljes csatlakozá- i 

si díj befizetése után történik meg.
A mindenkori csatlakozási feltételekről 

továbbra is készséggel adunk felvilágosí

tást.
Pünkösd M.

kig érő diadalíve az melyet 1956 forradal
márai és szabadságharcosai emeltek ha
zaszeretetből, szabadságszeretetből, bátor
ságból, hősiességből és összefogásból.

A második világháború után az ország 
lakossága hatalmas lelkesedéssel látott 
munkához. De nem tartott sokáig, mert a 
szovjet fegyverek árnyékában Rákosiék 
megkezdték a hazánk népének kirablását, 
emberi méltóságában való megalázását. 
Megindult a koholt perek sora, nagy tudá

sú, művelt vezetőinket 
kivégezték, hazájukból 
elűzték, internáltak, föl
dönfutóvá tették a pa
rasztságot. Az egyházak 
vezetőit perbefogták. 
1956-nak törvényszerű
en be kellett következ
nie. 1956 volt az első ha
lálos seb a szovjetrend
szer testén. Jelcin elnök 
szerint is akkor kezdő
dött a kommunizmus 
bukása, mely nemcsak 
magyar, hanem világtör
ténelmi esemény volt.

A harcokat oroszlán
részben a Budapesti Ifjú
ság vívta, a vidék szoli
daritást vállalt és élelem
mel látta el a fővárost. Az 
események a magyar 
nép soha nem látott egy
ségét teremtették meg, a 
harcokban ezrek estek 
el, de legyőzték az erő
szakszervezeteket, meg
futamították a szovjet 
tankokat. Csoda történt, 
Mária szavaival: Világ 
csodája!".

'56-os Szövetség

Óazi Napfény Balatonföldváron 
(Folytatás az előző' lapszámból)

Jókedvű, helyenként jó színészi megöl- , 
dásokat mutató előadásokat a közönség és' 

a zsűri nagyra értékelte.
El ne felejtsem, hogy nyár óta egy ha- | 

todik kategóriában is folyt a verseny, hi
szen művészeti alkotások is szerepeltek a 
Ki Mit Tud? programjában, s most e kate
góriában is eredményt hirdettek.

Nagyatád város polgármestere két díjat 
ajánlott fel - két szép vázát és hozzá ok- ’ 
leveleket - a legjobban szereplő nagyatá
di versenyzők számára, mely díjakat a 
nagyatádi alpolgármester adta át az ered
ményhirdetés során. Kórusunk és Nagy 
Lászlóné versmondónk és keringőtánco
saink még felléptek az esti gálaműsorban, 
így a csoport egy nagyon fárasztó nap után 
csak késő este érkezett haza.

Mindenképpen csodálat és köszönet il
leti meg ezeket az idős embereket, akik a 
fáradságos fölkészülés után most egész na
pos helytállással példát mutattak nekünk, 
akik olykor fásultak vagyunk, hogy együtt, 
egymásért érdemes dolgozni, és ez örömé
re szolgál a résztvevőknek.

A nagyatádi Őszi Napfény Nyugdíjas
klub tagjai által elnyert díjak:

Émile Verhaeren

A SZÉL
A végtelen vad réteken 
novembert trombitál a szél, 

garaboncásan útra kél 
és mindig új haragba fúj, 
zúg-bug a szel, 
a vad novemberi szél.

Fordította: Kosztolányi Dezső

SZENT ANDRÁS
HAVA

A régi magyar naptárban november kap
ta a hónap utolsó szentjének nevét.

Az ősi római naptár csak márciustól de- 
cemljerig jelölte az időt - amíg a mező
gazdasági tennivalók tartottak - utána két 
hónapig pihentek, mulatoztak. Ebben a 
rendszerben november a kilencedik volt. 
(Neve is ezt jelenti.)

Ismert, kedvelt neveket tartalmaz a hó
nap, köztük két Árpád-házi szent: első ki
rályunk fia, az ifjúság példaképe, Szent Im
re (nov. 5.) és Erzsébet. Elsején Minden
szentek napja van, az egyház szerint az 
élő és elhalt hívek közösségének ünnepe. 
Ma is élő szokás, hogy ilyenkor a csalá
dok rendbe teszik halottaik sírjait, virágok
kal díszítik, gyertyákat gyújtanak, amely
nek értelme „az örök világosság fényesked- 
jék nekik". 11 -én Márton püspökre emlé
kezünk, a középkor legnépszerűbb szent
jére. Legendája szerint Pannonhalmán szü
letett 317 táján. A római birodalom kato
nája volt, később a mai Franciaország - 
akkor a gallok - apostola lett. Nagy tisz
telet övezte. Szent István az ő zászlaja alatt 
verte le Koppány lázadását. Szülőhelyén, 
a mai bencés kolostor elődjeként - melyet 
Szent Márton hegyének neveztek - épült 
az első magyar szerzetesi rendház.

Hazánkban emlékét templomok, hely
nevek őrzik. Középkori királyaink a szé
kesfehérvári Szt. Márton templomban tet
ték le az esküt. A Szentmárton nevű he
lyiségek az Árpád-kori magyar nyelvterü
letet rajzolják ki. (Turócszentmárton, 
Csíkszentmárton, Zalaszentmárton, Kismar
ton vagy a közelben Csurgónagymarton.) 
Nevenapjához sok hiedelem fűződik: ek
kor vágták le a tömött libát.

„Aki Márton napján libát nem eszik, 

egész évben éhezik."

A liba mellcsontjából megjósolták az 
időt: ha fehér, száraz, kemény tél, ha pisz
kos színű, csapadékos enyhe idő várha
tó. Enyhe lesz a tél, ha Márton „fehér lo
von" érkezik, mert palástja alatt - amelyet 
egykor megosztott a szegényekkel - meg
olvad a hó.

(Folytatás a 3. oldalon)

Kórus (vezető: Bendurné Fekete Erzsé
bet) megosztott 3. díj; Hagyományőrző 
tánc (koreográfia: Gergő Sándorné) kiemelt 
különdíj; Szólóének: Sülé József különdíj; 
Vers-próza: Vörös Ferencné különdíj; 
id. Czimmerman Béláné saját versei- 
vel(!): különdíj; Nagy Lászlóné 3. helye
zés, Nagyatád polgármesterének különdí- 
ja. Színjátszás: a zsűri helyezéseket nem 
állapított meg, de a nagyatádi csoportot kü- 
löndíjban részesítette (betanító-rendező: 
Beke Pálné); Alkotó kategória: Tóth 
Jánosné különdíj, Violányi Sándorné ki
emelt különdíj.

A zsűri a legeredményesebb és legna
gyobb létszámú csoportnak különdijat aján
lott fel - egy ajándékkosarat -, melyet szin
tén a nagyatádi csoport nyert el. Még egy 
különdijban részesült az egész csoport. Ok
tóber 5-én Bányán műsort adtak a nyugdí
jasfórumon, melyre a megyei szervezet el
nöke kérte fel a szereplőket. A sikeres sze
replésre három napos jutalomüdülésre kap
tak meghívást.

Úgy hiszem, még egyszer meg kell kö
szönnöm minden résztvevőnek, és a fárad
hatatlan szervező-vezető Gergő Erzsikének 
ezt a felejthetetlen és példaadó napot.

Gara István alpolgármester
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Nagyatádi Műhely HÍREK
Nagyatádi 

amatőr képzőművészet
Az 1970-es évek végén a tavaszi Művé

szeti Szemlékhez megyei képzőművésze
ti pályázat is kapcsolódott. A nagyatádi Mű
velődési Ház így adott kiállítási lehetősé
get először a Nagyatád, Barcs, majd később 
a Csurgó környéki amatőr alkotóknak.

A '80-as évek elején megalakítottuk az 
Amatőr Képzőművészek Munkaközös
ségét, amelynek tagjai a rendszeressé vá
ló kiállításainkon szereplő alkotók voltak.

Évente kétszer-háromszor találkoztak a 
munkaközösség tagja. Ilyenkor Tibol Lász
ló nagybajomi rajztanár, festő, az amatőr 
képzőművészek szakbizottságának veze
tője tájékoztatta az alkotókat az éppen ak
tuális képzőművészeti programokról, pá
lyázati felhívásokról, kiállítási lehetőségek
ről, alkotótáborokról. Volt alkalom arra is, 
hogy a legújabban készített festményekről, 
grafikákról kérték ki egymás vagy a meg
hívott művészettörténész véleményét az al
kotók.

A Művelődési Ház fontos feladatának tart
ja a városban és a környékén élő amatőr 
alkotók munkáinak bemutatását, akik nem
ritkán a hivatásos művészet produkcióival 
azonos színvonalon tevékenykednek.

Legutóbb Wágnerné Bukovics Magdol
na ért el szép sikert, az ő munkájának rep
rodukciója szerepelt a XV. Országos Ama
tőr Képző- és Iparművészeti Kiállítás 93 pla
kátján és katalógusán, és ugyanakkor díjat 
is kapott. 1991-ben szerepelt először fest
ményeivel kiállításunkon, azóta is eredmé
nyesen dolgozik. 1994-ben egyéni kiállí
tása volt Kecskeméten a Magyar Naiv Mű
vészek múzeumában. '94-ben és '95-ben 
részt vett a Magyar Művelődési Intézet ál
tal szervezett nemzetközi kiállításon, így 
munkáit Párizs, Lilié, Stuttgart, Thübingen, 
Ulm, Bern és Bécs tárlatlátogató közönsé
ge is láthatta.

A közelmúltban a Budatétényi Galéria 
„Napraforgó" című országos pályázatán ka
pott nagydíjat. Eljutottak munkái San 
Vitoba, Nagyatád olaszországi testvérváro
sába is. Októberben a Nagyatádi Művelő
dési Ház kiállítótermében Wágnerné 
Bukovics Magdolna 32 festményével rep
rezentálta eddigi munkásságát. A festmé
nyeiből sugárzó éteri tisztaság a gyermek-

Repr. fotó: Durgó Tibor

„Bonviván: Az operett hőse, daliás, hó
dító külsejű, diadalmas férfi."

A kötelék, amely az 1848-as szabadság
harc somogyi hőse: Noszlopy Gáspár és 
városunk egykor virágzó társasági életének 
műkedvelő tónvivánja között fennáll - na
gyon közeli. Noszlopy Ottó a szabadság
hős öccsének, Titusznak volt az unokája. 
A család történetén végigvonul a kettős
ség: kard és művészet. Tagjai birtokosok, 
felelős hivatalt viselnek, ha kell, fegyver
rel védik a hazát, szeretik és művelik a mű
vészet valamely ágát. A Noszlopyak már 
a Hunyadiak korában földbirtokosok vol
tak. I. Ferdinándtól 1528-ban nemességet 
kaptak, Szapolyai Györgytől pedig a 
veszprémi Noszlop községre szóló ado
mánylevelet.

Országos és nemzetközi találkozókon 
pontosítanak szakemberek némely produk
ciókat azzal a kifejezéssel, miszerint „a nagy
atádi műhelyből való", jólesően borzonga
tó érzés ezt hallani. Az előkészítők, szerve
zők, „kivitelezők" persze tudják, hogy ez 
nem mindig azonos a „jó teljesítmény" mi
nősítéssel, mégis elismerése a város alkotó 
légkörének, s ezért közügy lehet a feltéte
lek és folyamatok megvilágítása „belülről", 
szubjektiven.

kor felhőtlen szabadságát idézi fel a szem
lélőién. Kiforrott stílusát, egyéni festésmód
ját méltán emelte ki Angyal Mária művé
szettörténész a kiállítás megnyitóján.

Wágnerné Bukovics Magdolna Fotó: Durgó Tibor

Mezey Magdolna olajfestményeivel 
minden eddigi kiállításon szerepelt. Ő tős
gyökeres nagyatádi, virágcsendéletei, táj
képei elválaszthatatlanok a kiállítások han
gulatától. A közös tárlatokon túl egyéni ki
állításai voltak Nagyatádon, Barcson, Ka
posváron, Tapsonyban és Horvátországban 
Eszéken. Jelenleg Tabon láthatók festményei, 
ahol Ligetiné Ackermann Évával rendez
tek közös kiállítást. Aprólékos gonddal meg
festett vásznaiból elmúlt idők nyugodt at
moszférája árad.

Polák Judit ugyancsak rendszeres részt
vevője e tárlatoknak. Francia gobelintech
nikával szőtt miniatűr alkotásait a szakmai 
zsűri évről-évre díjjal is elismeri. 1993-ban 
Szolnokon, a már említett országos kiállí
táson szintén díjat kapott. 1994. októberé
ben Kaposváron önálló tárlaton is bemu
tatta az elmúlt 10 év legszebb darabjait. Mű

Noszlopy Ottó (1898-1966)
Somogyba a tizennyolcadik században

- Berzsenyi Évával kötött házassága révén

- jutott el Sándor elődjük. Antal dédapa 
már megyei táblabíró - mellette szorgal
masan ír: „II József császár élete" és leve
leinek fordítása, „Kérdések és feleletek". 
Szépirodalmat fordít (verseket, színműve
ket) németből és olaszból. Értékes könyv

tárát a császári megszállás 1849-ben fel
dúlta. Három fia közül kettő, Antal és Gás
pár - aki a marcali járás szolgabírója - a 
Jellasics elleni felkelés szervezői, Gáspár 
1849-ben a megye kormánybiztosa. A for
radalom bukása után nem tette le a fegy
vert, bujdosott.

Az emigráció és Kossuth megbízásából 
1852-ben felkelést szervezett, de elárulták, 
a császáriak kéz rekerítették és 1853-ban 
kivégezték. A legkisebb fiú, Titusz 1828- 
ban született, családja később Nagyatád
ra került az újvárfalvai birtokról. Iklódi Sza
bó Terézzel kötött házasságából kettő gyer
mekről tudunk: 1852-ben született Lujza 
(Gyulassy Gézáné), 1857-ben Gáspár, aki 
Ottó édesapja volt és dr. Noszlopy Gás
pár ügyvédként ő építette a későbbi főszol
gabírói lakást az Iskola utcában. (Ma Már
tírok utca, az épület pedig az ÁFÉSZ iro

dája.)

gonddal szőtt, festői árnyalatokban gazdag 
alkotásai meditatív hajlamról tanúskodnak, 
amelyek nemritkán irodalmi ihletettségűek. 
Művészetpedagógiai tevékenysége közis
mert a városban: 10 éve tanít rajztagoza
tos osztályokat a 2. sz. Általános Iskolában.

Ország László hosszú éveken át tanítot
ta a rajzot az Ady Endre Gimnáziumban, 
lelenleg a kaposvári Tanítóképző Főiskola 
rajz tanszékének adjunktusa. Elsősorban 
grafikáival szerepelt csoportos kiállításain
kon, de fotóit is ismerheti a tárlatlátogató 
közönség. Látomásos grafikáin elmúlt pil
lanatok lenyomatait örökíti meg kalligrafi
kus tollvonásokkal. 1991. decemberében 

önálló kiállítását al
polgármesterünk, 
Gara István ajánlot
ta az érdeklődő 
nagyatádiaknak. 
Grafikai munkássá
gát 1994-ben a Ka
posvári Tavaszi Fesz
tivál megyei tárlatán 
Fesztivál-díjjal ismer
tékel. A nagyatádi if
júsági képzőművé
szeti táborok egyik 
művészeti vezetője. 

Dr. Kovács János- 
né Vida Zsuzsanná
nak a közelmúltban 
Kaposváron, a Gyer- 
gyai Albert Kisgaléri- 

ában volt önálló kiállítása és a legutóbbi 
amatőr kiállításunkon a nagyatádi Műve
lődési Ház díját kapta. Festményeinek té
máját nagyrészt úti élményeiből meríti.

Áz elmúlt éviién a nagyatádi alkotók 

munkáiból válogatott kiállítási anyagot négy 
horvátországi városban, Dakovón, Nasicén, 
Eszéken és Kaproncán mutathattuk tó 
Katharina Vracevic eszéki professzor
asszony szervezésében. A már említett al
kotókon kívül Felföldi Barnabás fotóival, 
Pacskó Ferenc kisplasztikáival, Pauska Má
ria, Posta József, Posta Józsefné és Tálosi 
Józseíné gyapjúszövéseikkel képviselték Na
gyatádot Horvátországban.

A nagyatádi kiállítások elmaradhatatlan 
résztvevői a babócsai, barcsi, csurgói és ka
darkúti alkotók, velük együtt alkothatunk 
teljes képet a környék amatőr képzőművé
szeti életéről. Merész Emese

A nagyobb család első otthona ugyan
csak az Iskola utcában volt, az Árpád ut

cai sarokház mellett a túloldalon. Az utcá
ban a mai orvoslakás helyén a múlt szá
zadban épült ház gazdája Lujza néni, köz
kedvelt alakja a városnak. Vidám, nyílt szel
lemű hölgy volt, régi ruháihoz mereven ra
gaszkodott. A műkedvelő előadások női jel
mezei az ő ládáitól kerültek elő. Még a te
metése sem nélkülözte a humoros eleme
ket: 1930-ban, havas januári napon búcsúz
tatták. Sírjánál Kutor kántor énekelt, erős 
hangjától a fagyos föld is megremegett:

„Szállj alá gyarló testem örökös házad
ba!" És a csúszós föld engedelmeskedett, 
megindult, és vele a kántor... Nehéz lehe
tett komolynak maradni. A rokongyerekek 
arcukat eltakarva kuncogtak.

Dr. Noszlopy Gáspár két fia osztozott 
a családi hagyományokon: az idősebb (Ga
zsi bácsi) katona lett, hadbíró ezredes, Ot
tó pedig művész, a színiakadémiát válasz
totta. Apja korai halála végett vetett álma
inak, édesanyját kellett támogatni. Az új 
ház helyett Lujza nénihez költöztek. A ke
nyérkereset volt a fő gond, de művelt em
berként könnyen elhelyezkedett a fonal
gyárban, mint könyvelő. Ez lett volna ami
re vágyott? Soha nem panaszkodott, mun
káját tisztességgel elvégezte.

Nagyatádi Kristály

Megjelent a Nagyatádi Kristály, az 
Amatőr Költők és írók Szövetsége Nagy
atádi Területi Csoportja irodalmi folyóira
tának idei első száma. Szombathelytől 
Pásztóig, Nagyatádtól Pécsig, Kaposvártól 
Kazincbarcikáig, egyszóval az ország 
minden tájáról érkezett írások, válogatott 
versek összeállítása e lapszám. Fotók, gra
fikai munkák, s nem különben gyermek
versek teszik színessé, még hangulatosab
bá a kiadványt. Hozzájutni a könyvesbolt
ban és a Kossuth L. utcai újságos-pavilon
ban lehet.

♦ ♦ ♦

Diáksaláta címmel 6 oldalon lapott indí
tott a Bárdos Lajos Általános Iskola 
diákönkormányzata. A többi között inter
jút olvashatunk új tanáraikkal, tájékoztat 
az iskola életéről, eseményeiről és az alsó
sokat is „megtisztelték" egy kedves oldal
lal.

♦ * ♦

Gazdag tartalommal, 24 oldalon - 
benne a névadó Babay József életrajzával, 
pályázatokkal, rejtvénnyel, no és Mikulás, 
meg a Karácson hangulatával - megjelent 
a Mélázó című' diáklap 3. száma a Babay 
József iskolában.

♦ * ♦

Hangverseny

Sebestyén János oigonaművész hangver
senyét hallhatják az érdeklődők december 
17-én du. 4 órai kezdettel a római katoli
kus templomban. A műsorban Faragó 
Laura énekművész működik közre. Ezúton 
hívjuk fel e ritka és rangos zenei esemény
re városunk lakóinak szíves figyelmét.

ÉVFORDULÓK
1395-ben Zsigmond uralkodása 

idején mindkét Atádot 
Kővágóőrsi Kiss György nyerte 
adományul. (600 éve)

1887-től 1912-ig itt állomásozott 
a székesfehérvári m. kir. mén
telep IV. osztálya. (108 éve)

1930-ban az összes terület 
13 %-a erdő, 64 %-a szán
tóföld volt. (65 éve)

1933-ban a felmérés szerint a 
Rinya nagyatádi, vagyis főága 
36,6 km hosszúságú volt. (62 
éve)

FELHÍVÁS
A Zeneiskola felhívással fordul azokhoz, akik va
lamilyen rézfúvós hangszerrel bánni tudnak, rendelkez
nek annyi ismerettel, amely alapja lehet egy létrehozan
dó városi fúvószenekarban való részvételre.
Kérjük és várjuk az érdeklődők jelentkezését levélben, telefonon vagy sze
mélyesen a következő címen: Zeneiskola, 7500 Nagyatád, Széchenyi tér 7., 
telefon: 351-894. Afentiekkel kapcsolatos bármilyen felvilágosítással szolgálunk.

Nagyatádon abban az időben szeren
csére élt egy jó szervezőképességé peda
gógus: (Surdi) Bognár Sándor, fáradhatat
lan a tehetségek felkutatásában. A vele va
ló találkozás szerencsésnek bizonyult; min
den évben előadásra került egy-egy szín
darab - főként operett -, melyben a kü
lönböző egyesületek fiataljai szerepeltek.

Noszlopy Ottó színiiskolai tapasztalata, 
megjelenése, kellemes bariton hangja ki
válóan alkalmassá tették a bonviván sze
repek eljátszására. (Kálmán Imre Csárdás
királynőjében, Lehár Ferenc Pacsirta című 
művében és még sok más énekes szerep
ben.) Prózát is alakított Herczeg Ferenc: 
A kék róka c. vígjátékában. Rendezett is 
darabokat: pl. Kacsóh Pongrác János vitéz 
c. daljátékát. Próbáin néha sírtak a lányok, 
mert szigorúan ragaszkodott a színpadi tör
vények betartásához, a kulturált szöveg
mondáshoz, énekléshez. A táncokat is ma
ga tanította be rengeteg gyakorlással.

Lehár Mosolyország c. mú'vét a zsidó nő
egylettel adatta elő - kiváló tehetségek vol

Négy felnőtt menekült kíséretében 16 
gyermek utazott el üdülésre három hétre 
Lichtensteinbe a Nagyatádi Menekülttábor
ból. A Máltai Szeretetszolgálat szervezé
sétón a nagyhercegnő vendégszeretetét él
vezik majd a 8 éves bosnyák gyermekek 
abban az üdülőházban, amelyet e nemes 
célokra tart fenn szíves vendéglátójuk.

♦ ♦ ♦

AZ ADÓZÓK FIGYELMÉBE

Jogszabályváltozás miatt a Kereskedel
mi Banknál vezetett adószámláink száma 
1995. december 04-étől megváltozik. 
Kérjük, hogy befizetéseit a változás idő
pontjától e számlára teljesítse.

Új számlaszámaink:
Nagyatád Város Önkormányzat Egye- 

nesadó-beszedési számla: 10403954- 
39511548-49630000

Nagyatád Város Önkormányzat Gépjár
műadó-beszedési számla: 10403954- 
39511548-7973

Tájékoztatásul közöljük, hogy a Keres
kedelmi Bank Nagyatádi Fiókja az 1995. 
december 31-éig a korábban kiadott átuta
lási postautalványon teljesített tófizetése
ket elfogadja.

Hogyan tovább? Nagyatád város 
aktuális közérdekű kérdéseiről Ormai 
István polgármester lakossági tájékoz
tató fórumot tart a Szakképző Iskola 
aulájában (Nagyatád, Baross G. ti. 6.J. 
A rendcvzény ideje: 1995. december 
11. (hétfő) 17 óra. Szeretettel hívjuk a 
város valamennyi érdeklődő polgárát! 
Közérdekű' kérdéseiket előzetesen is vár
juk a polgármesteri hivatal címére 
(Nagyatád, Baross G. u. 9.).

A Zeneiskola növendéke, Plecskó Edina 
volt a három továbbjutó egyike, aki a dél
dunántúli területi válogatón elért teljesít
ményével részt vesz az Országos Koncz 
János hegedűversenyen.

Köjzöntjük
Nagyatád ifjú polgárait

Németh Blanka Laura,

I
Hadi Bettina Loretta,

Vörös Marcell Máté, 
Baumgartner Zoltán Márk, 

Fábián Adrién, 
Angyal Richárd

tak ott! A zsidóegylet tagjai szerepeltek a 
keresztény egyesülettel közösen is több al
kalommal.

Emlékezetes volt a kísérőzenekar: Szilágyi 
Erzsébet zongorázott, Nádor Béla első-, Ja
kab Sándor másodhegedűs. Gordonkások: 
Szetsey István és Fekete Lajos. Minden elő
adás nagy sikert aratott, még tájoltak is Bar
cson és környékén. 1945 után pár évig se
gített az újraéledő műkedvelő mozgalom
nak, aztán más idők jöttek, az amatőrök 
nem a színpadon szerepeltek.

Édesanyja halála után, 1958-ban nyug
díjba vonult örökös munkahelyéről, a cér
nagyártól. Barátjához, Bognárékhoz köl
tözött, ahol Annus néni viselte gondját. 
1966-ban szívroham végzett vele.

Központi temetőnkben, a kápolnával 
szemben, a kút mögött áll egy magas feke
te oszlop a tókerített családi sírbolt fejénél. 
Ott nyugszanak mind: a nagyanya, 
Noszlopy Tituszné, gyermekei: Cecília, Ká
roly, Gáspár és felesége, Salzmann Zsófia, 
Lujza, végül unokája, Noszlopy Ottó.

Nagyné Gyánó Ágota
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Szajkón a nyugdíjasklub
Az Őszi Napfény Nyugdíjasklub nemrég 

a baranyai Szajkón vendégszerepelt. E meg
hívás váratlan volt. Csupán másfél nap állt 
rendelkezésünkre a szervezéshez, felkészü
léshez. Jól szervezett ( söpörtünk megoldot
ta a feladatot, és két-három hiányzóval 
szombaton délután a helyszínen voltunk, 
ahol várt, illetve fogadott bennünket a meg
hívónk, aki Nagyatádról települt oda.

Szajk község, amely Szajkó-ról kapta ne
vét, közel fekszik Mohácshoz. Alakosság 
zöme németajkú. Szép, tiszta, rendezett 
porták a faluban végig. A falunézés után 
egy kis pinceszeren vettünk részt.

A nyugdíjas-találkozó, amelyet a polgár
mester nyitott meg, a művelődési házban

Qimnáziumi értesítő
Örömmel értesítjük Önöket, hogy létre
jött a Pro Futuro Nagyatád Alapítvány, 
amelynek indítását iskolánk tantestüle
te és iskolaszéke kezdeményezte. Az ala
pítvány célja töbtók között az oktatást 
segítő eszközök beszerzése, az iskola hír
nevét öregbítő tanulók jutalmazása, ta
nulóink továbbtanulását, ismeretszerzés
ét bővítő olyan lehetőségek támogatá
sa, amelyeket helyben nem tudunk biz
tosítani. Köszönetét mondunk mindazok
nak, akik az alapítvány létrejöttéhez 
anyagi vagy erkölcsi támogatást nyújtot
tak. A befolyt több mint 160.000 Ft-ot 
a Kereskedelmi és Hitelbanknál helyez
tük el. A számlaszámot a cégbíróság be
jegyzése után - remélhetőleg a követ
kező lapszámban - közreadjuk.

Taritós Józsi bácsi, a bognár
A kovácsok mellett a falu nélkülözhetet

len iparosa a bognár volt. Ök készítették 
fától a gazdálkodás nélkülözhetetlen esz
közeit, alkatrészeket, szerszámokat. A jó 
tógnár a fa megmunkálásának művésze 
volt, hisz az egyes részeket különböző for
májú idomokká kellett alakítani, ez fától 
sem volt könnyű.

Bizonyára már a korábbi századokban 
is szükség volt Bodvicán a bognárokra. De 
akkor ők az uraságok konvenciós meste
reik voltak. Emlék nem maradt fenn mű
ködésükről.

A huszadik század első évtizedeitón a 
Ixxlvicai gazdák még Nagyatádon és a kör
nyező falvak tógnárainál készíttették szük
séges eszközeiket (kereket, ekét, boronát, 
stb.)

Nagyatádon a századelőn már több lx>g- 
nár működött. Papp tógnár a Petőfi utca, 
a Greller ház, Horváth tógnár a ma Pető
fi utca 2. szám alatt, aki egyébként 
Bodvicán lakott. De a Zrínyi utcában Putics, 
a Dózsa Gy. utcában Kalota bognárok tar
tottak fenn ilyen műhelyeket. 

zajlott le. Jó másfél órás műsorunk nagyon 
tetszett a közönségnek. (Azóta is többször 
üzenték, hogy nagyon jól érezték magu
kat.) A szereplés után megvendégeltek ben
nünket. Nagyon ízlett a számunkra szin
te ismeretlen finom túrós rétes. A vacsora 
után együtt énekeltünk, táncoltunk vendég
látóinkkal. Még a polgármester is velünk 
ropta a táncot. Búcsúzóul meghívtuk 
őket Nagyatádra, mi megígértük, hogy más
kor is eljövünk.

Feltétlen meg kell említenünk, hogy a 
napokban egy videokazettát kaptunk 
ajándékba, amely az egész találkozót rög
zítette.

Őszi Napfény Nyugdíjasklub

Iskolánk Pedagógusai november 10- 
én nevelési értekezlet keretében tájékoz
tatást kaptak a drogfogyasztás problé
máiról, következményeiről. Képet kap
tunk a jelenlegi helyzetről országos és 
megyei szinten. Előadóink voltak 
Moldoványi Judit, a Városi Kórház szak
pszichológusa és Kovács Géza, a 
Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 
Bűnmegelőzési Osztályának őrnagya.

Ugyanezen a napon rendeztük meg 
az immár hagyományosnak nevezhető 
Szülők-Nevelők Bálját a Művelődési 
Házban. Reméljük, hogy mindenki jól 
érezte magát és jövőre ismét találkoz
hatunk.

Szabó Erzsébet 
megbízott igazgató

Bodvicára az első világháborút követő
en telepedett tó Horváth József. Simongáti 
cselédember fiaként az ottani uradalom mű
helyében tanulta ki a mesterséget. Felsza
badult, megnősült, de a házasság csak rö
vid életű volt, elváltak. A kistermetű Jóska 
bácsi (140-150 cm magas lehetett) testi fo
gyatékos is volt, meg beszédhibás is. A há
zasság felbomlása után a család többi tag
jával Bodvicán házat vettek (ma Rákóczi 
u. 63.), s ide költöztek. Jóska bácsi meg
nyitotta műhelyét, s csakhamar a bodvicai 
gazdák elismert mestere lett.

1924-ben még egy tógnár telepedett le, 
de ez csak egy évig működött itt. Családi 
okok miatt eladták a házat, s elköltöztek. Jós
ka bácsi a Horváth vezetéknevet viselvén - 
amelyből amúgy is sok volt Bodvicán - ha
marosan ragadványnevet szerzett. Ala
csony termete miatt a „kis" jelzőt, beszéd
hibája miatt a „taritós" nevet ragasztották rár

Az ügyeskezű tógnár a Ixxlvicai gyere
keknek is sok örömet szerzett. Szép csigá
kat tudott esztergálni, boldog volt az a gye
rek, aki a Taritós Józsi bácsi által készített 
csigát kergethette ostorával. Én is részese 
lehettem, mert apám kereket készíttetett a

A musslochi (Németország) szimfonikus zenekar koncertje a Művelődési Házban Fotó: DUr^ó Tibor

Zártkörű versenytárgyalást hirdetett 
az önkormányzat a szennyvízcsator
na-építés III. ütemének (Henész- 
Simongát) generál-kivitelezési mun
káira. Az ajánlatkéréssel 22 vállalko
zót kerestek meg a térségben.

♦ ♦ ♦

Az ön kormányzat megrendelésére 
a Rinya-Dombómenti Vízgazdálkodá
si és Talajvédelmi Társulat kitisztítot
ta a Honvéd köz mögötti, a Táncsics 
utca - Babay Általános Iskola mögöt
ti belsőségi árkot.

bognárral, s amikor érte mentünk, egy csi
gát kaptam ajándékba. Apám csizmasze
get vert a talpába, én meg a tetejét szép szí
nesre festettem, s így büszkélkedtem új szer
zeményemmel.

A harmincas évek derekán újabb tóg
nár költözött Bodvicára, Mi ke György és 
családja itt vélte megtalálni tóldogulását. 
Házat bérelt (ma Rákóczi u. 28. sz.), s az 
udvarban megnyitotta műhelyét.

A két bognár között szakmai versengés 
alakult ki. Jóska bácsinak emlékezetes mon
dása ebből az időből: „a Mi ke nem tud 
olyan »taritós teretet« gyártani, mint én". 
Szinte szavajárása lett e mondat. Vasárnap 
délutánonként a kocsmában fröccsözés 
közben sokszor ugratták is azzal, hogy a 
Mike karikósabb kereket gyárt. Ezért aztán 
nagyon haragudott is a mester.

(Folytatás a következő lapszámban)
Horváth Ferenc, Bodvica

SZENT ANDRÁS HAVA
(Folytatás az 1. oldalról)

II. András királyunk leánya, Erzsébet, 14 
évesen került Thüringiába Lajos őrgróf hit
veseként. Hat év múlva özvegy lett, 24 éves 
korában pedig meghalt. Rövid életét a be
tegek és szenvedő szegények gondozásá
nak szentelte. A rózsacsoda legendája ne
véhez fűződik, mikor télen az éhezőknek 
vitt kenyér kötényétón rózsává változott. 
Kultusza Németországban ma is él. Ha 
nevenapján (19-én) hó esik, a nép nyel
vén „Erzsébet megrázza a pendelyét".

25-én Katalin nap (Alexandriai vértanú 
Kr. u. 305.). Gyakori név hazánkban. Az 
eladó lányok megtudják, hogy közel a férj
hez menés, ha a Katalin-napkor vízbe tett 
gally karácsonyra kizöldül (Katalin-ág). Idő
jóslás: ha Katalin kopog, a karácsony lo
csog. Katalinról még annyit kell tudni, hogy 
nagyon okos volt, ő a tudósok, diákok 
egyetemek védőszentje.

PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS

A honfoglalás 1100 éves évfordulója alkalmából a Millecentenáriumi 
Bizottság nyilvános pályázatot hirdet Nagyatád város számára

honfoglalási jelkép megalkotására

A hónap névadójára, Szent Andrásra no
vember 30-án emlékezünk. Halász volt, 
mint apostol fivére, Szent Péter. Ö is vér
tanú, de az akkori szokástól eltérően a ke
reszt, amelyre fel feszítették, X alakú, ezt 
nevezzük András-keresztnek. Vele kezdő
dik az Advent, amely Jézus születésére va
ló várakozást jelent. Terjedő szokás az ad
venti koszorú készítése fenyőágakból, 
négy gyertyával, melyekből karácsonyig 
minden vasárnap meggyújtanak egyet.

Az András-napi néphagyományok ha
sonlóak a többi jeles naphoz: lányoknak 
rejtelmes szertartások közben megismer
hető a jövendőbeli alakja, ólomöntéskor 
még a foglalk< ,/ása is. A disznó röfögésé- 
nek száma e napon jelzi, hány évet kell 
még pártában tölteni.

Végül mindenkinek: András is fehér lo
von jár - közeleg a tél.

N. Gyánó Ágota

Utolsó méterek
A szennyvízprogram II. üteme

ként május végen megkezdett, kö

zel 9 km hosszú csatornahálózat 
építéséből kb. 200 m-es, az Eper

jesi utcát a Szabó D. utcával össze

kötő szakasz hiányzik.

A magas talajvíz a folyamatos 

víztelenítés ellenére rendkívül 

megnehezíti a Varjas Kft. munká

ját, akik a kivitelezés november 30- 

ai határidőre történő befejezését 

ígérik. Az útburkolatok helyreállí

tása ideiglenes, a végleges megol

dás - a sávos, vagy teljes szélessé

gű aszfaltszőnyeg - 1996. évben 

készül el.

Fotó: Durgó Tibor

Lomtalanítás
Amint az ismeretes, szeptember 

25—27-ig (ez évben második alkalom
mal) lomtalanítási akciót hirdetett a 
Városgazdálkodási Intézmény. A 
hirdetmények és a hangostómondó 
által jelzett időpontot a polgárok egy 
része figyelmen kívül hagyva hét na
pon át helyezték ki feleslegessé vált 
holmijukat. A jelentős többletköltség
gel járó akció során öt gépjárművel 
és tizenöt rakodóval 275 m’ lomot 
gyűjtöttünk össze. A megváltozott kö
rülményekre tekintettel ezúton kér
jük a város lakosságát, hogy a kihe
lyezéseknél ne hagyják figyelmen kí
vül a megjelölt időpontokat, mert a 
jövőben csak évente egy alkalommal, 
s minden utcában egyszer tudnak vé
gigmenni a lomtalanító járművek, a 
költségek csökkentése érdekében.

Városgazdálkodási Intézmény

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
A pályázat célja: olyan grafikai (manuális, számítógépes vagy 
vegyes) technikával készült jelkép (lógó) megalkotása, 
amely alkalmas Nagyatád Város 1996. évi nyomdai kiadvá
nyain, plakátjain (emlékérmén) való megjelenítésre, adott eset
ben a város címerével egyidejűleg.
A pályamű formája: A pályázatot A/4-es méretű műszaki rajz
lapra kell elkészíteni minimum 10x10 cm-es méretben. Le
het grafikus megjelenítésű vagy színes ábra. A pályamű mel
lé lezárt jeligével ellátott borítékban kell elhelyezni a pályá
zó adatait (név, lakcím)
A pályázatot a polgármesteri hivatalba kell beküldeni 1996. 
január 15-éig. A pályamunkák elbírálását az önkormányzat ál
tal létrehozott bizottság J996. január 31-éig elvégzi, s az érin
tetteket levélben tájékoztatja.

A PÁLYÁZAT DÍJAZÁSA:
I. díj 20.000 Ft
II. díj 15.000 Ft
III. díj 5000 Ft

A pályázat kiírója fenntartja az érvénytelenné nyilvánítás jogát
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Szeretettel emlékezve
Ó évfordulók, évfordulók 

Szép elmúlok.
O volt napok, ti nagyra nőttem 
Sorakozók!
Emléktek nem hűl ki

Szívünkben,
Mert égig ért a láng, 
Amiben égett minden 
A Holnapért!

A gyönyörű természet lenyűgöző színpompája emlékeztet az évszakok válto
zására, így az ősz beköszöntével, az elmúlás gondolatébresztő, fájdalmas voltá
ra is. Emlékezni a múltra, amely a jelent táplálja és a jövőt építi, formálja egyé
niségünket, alakítja életünket.

1966-1970. Ady Endre Gimnázium. Nagyatád. Tanulóéveink, a kamaszkor 
soha vissza nem térő felejthetetlen emlékei, szeretett tanáraink odaadó, példa
értékű tudása, egy osztály, amely az eltelt négy esztendő alatt olyan szorosan kap
csolódott össze, hogy az évek múlásával is kereste a másikat, örülni tud egymás
nak.

1995. szeptember. Eltelt 25 év. Feledhetetlen iskolánk kapuja nyitva áll előt
tünk, mint egykoron annyiszor. Huszonhat diák... 16 fős létszámmal a találko
zóra összegyűlt, emlékezni. Kísérőink Varga József igazgató úr, az intézmény hosszú 
időn ál megbecsült irányítója, vezetője volt, Ködmön Imre tancár úr, fiatalon el

hunyt osztályfőnökünk, Harsányi Jenő tanár úr özvegye, Erzsi néni jött el mind 
megannyiszor végtelen szeretettel, felidézni újra a szeretett iskolai éveket.

Az együttlét boldog percei, a meghatottság a kedves arcokon, könnycsepp
jeink csillogó szemeinkben, távol élő társaink szívbemarkoló üzenete, az egy
más közelsége, a kis közösség összetartó ereje és akarata, amely ezeket az órá
kat ismét szorosabbá és kedves emlékké varázsolta, újra és újra emlékeztetni kész
tet bennünket arra, ami egykoron bennünket összekötött.

Hála és tisztelet övezze mindazokat, akik a gimnáziumi éveink alatt a külön
böző tantárgyak tudásanyagát átadták nekünk: TANÁRAINK.

Őket, titeket, évek múlása sem fog emlékezetünkből kitörölni, mert eml>eri ma

gatartásotok, végtelen türelmetek, jóságotok, segítőkészségetek, a diákokhoz tör
ténő hozzáállásotok, jóakarásotok, a tanári hivatás iránt soha meg nem rendült 
akaratotok és nem utolsósorban a tudásotok olyan indíttatást adott számunkra, 
amely életünk meghatározó alapjai lerakását hivatott szolgálni. Köszönet min
denért! Az emlékező gondolatok soha nem tűnő perceiben velünk vannak azok 
is, akik máraz égi hazába költöztek... Ködmön Imréné, Évi néni, Harsányi Jenő 

tanár úr. Meghatottan és végtelen fájdalommal helyezzük örök nyugvóhelyetek
re az emlékezés virágait, akik nagyon korán távoztatok el szeretteitek köréből, 
de szíveinkben együttérző szeretettel emlékezünk reátok.

Nyári Judit élt 17 évet. Ifjúságunk boldog napjai egyikén, a varázslatos fiatal
ság szeretetteljes, sokat ígérő korai hajnalán, eltűnő drága, kedves társunk tragi
kusan rövid élete zárult le, de mi, akik szerettünk téged és szeretünk ma is, szí
vünk feledni nem fog a tovatűnő múlt csodálatos emlékeivel. A jóságos Isten ad
jon neked örök nyugodalmat!

Osztálytársaink között vidéki diákok is gyarapították tudásukat, ők a József At
tila Kollégium lakói voltak. Akkori igazgatójuk, Horváth Pista bácsi is csatlako
zott hozzánk, mert ahogy ő szerette a diákságot, társaink is úgy szerették az örök

ké segítőkész embert.

Találkoztunk egykoron, együtt, egymásért, egymásnak!
Tettük, amit tennünk kellett, egy mindenkiért, mindenki egyért!
Tiszteltük, becsültük, szerettük egymást valamennyien!
Évek mentek, évek jöttek, évek múlnak, emlékek maradnak.

H. Mészáros Ágnes

Eladó a nagyatádi fürdő?
Töbljek között erre a kérdésre is vála

szolt Ormai István polgármester, aki a vá
ros nyugdíjasainak felkérésére november 
13-án tájékoztatót tartott az önkormány
zat eddigi eredményeiről, s további ter
veiről.

Városunk idős polgárai igen komoly 
közéleti aktivitásról tettek tanúbizonysá
got, hisz a kérdések csak úgy záporoztak 
a polgármester felé. Az egybegyűltek meg
ismerkedhettek az idei év munkájának 
eredményeivel, s betekinthettek a város 
gazdasági helyzetébe. Ormai István el
mondta, hogy a város szerelné ezt az évet 
komolyabb adósság nélkül zárni, amely 
megalapozhatja a következő esztendő ter
veinek megvalósítását.

Gazdasági téren továbbra is ösztönzik 
a komoly szándékú munkahelyteremtő 
kezdeményezéseket és folytatódik a bér
lakások elidegenítése. A lakásértékesítés
ből származó bevételt nem éli fel az ön
kormányzat, hanem új beruházásokra, új 
lakások építésére szeretnék fordítani. Jö
vőre nagyobb figyelmet szentel a közte
rületek, középületek állapotának megóvá
sára - ígérte nyomatékosan a polgármes
ter. Örömmel említette, hogy egy koráb
bi hasonló fórum adta az ötletet a piaci na
pok közlekedési problémáinak kezelésé
re, amelyet az időszakos parkolók - úgy 
tűnik - sikerrel oldanak meg. Ugyancsak 
ebből a körből származott a város egyik 
csúfságának, az autóbuszmegálló melletti 
szolgáltatóház elbontásának gondolata, 
amely a bérlők átköltöztetését követően 
megtörténik.

A komoly anyagi problémák mellett 
érezhetően épül városunk: a Kossuth ut
cai beruházások, a kiserdei út, a városi ká
beltelevíziós rendszer és a szennyvízhá
lózat fejlesztése mind ezt jelzi. Nem elég 
építeni, de eredményeinket meg is kell óv
ni - hangsúlyozta az előadó. A közelmúlt
ban létrehozott közterület-felügyelet a vá
ros egyik komoly értékét - a tisztaság és 
a rendezett parkok megőrzését is hivatott 
szolgálni, a rendbontók nem kis elégedet
lenségére.

Az 1996-os év duplán is kiemelkedő je
lentőségű városunk életében, s erre már az 
idén céltudatosan készül az önkormány
zat. A honfoglalás 1100 éves évfordulóján 
ünnepeljük Nagyatád várossá válásának 

születésnapját. A városok sorában fiatal te
lepülés sajnos több területen is jelentős lé
péshátránnyal indul. A termelőüzemek szá
mánál talán csak a betöltetlen állások szá
ma alacsonyabb. A meglévő értékeink jobb 
kihasználásával összességében talán eny
hülhetnek a város gondjai.

Komoly lehetőséget kínál az idegenfor
galom, a környék vadban gazdag erdei, ter
mészeti értékei, a gyógyturizmus és a ke
reskedelem, amely eddig is szép eredmé
nyeket hozott.

A tömegkommunikációban nagy előre
lépést jelent, ha a MATÁV tartja jövőre az 

ígért 2000 új telefonvonal megteremtését 
- folytatta a polgármester a kérdésekre vá
laszolva. „Temetőt a város egy évszázad
ra, s nem néhány évre épít." - így komo
lyan meg kell fontolni a létesítés helyét. Je
lenleg dolgoznak a szakemberek a meg-

REFORMÁCIÓ
Minden évben megünnepeljük a refor

mációt októlaerről-októberre, de vajon 
tudjuk-e valójában, hogy mit ünnepelünk? 
E kérdésre adott válaszunkban két dolog
ra kell figyelnünk! Először, hogy milyen cso
da ment végbe Krisztus eljövetelekor. Be
teljesedtek a prófétai ígéretek, maga az élő 
Isten jött el közénk, emberekhez. Másod
szor, hogy eljövetelével új értelmet nyer éle
tünk és megújul Isten törvénye is, amely 
nem érdemszerző cselekedetekre hajszol 
minket, hiszen Krisztus érdemének, golgo
tái áldozatának javaiból élünk. E két dol
got ismerték fel a reformátorok: Luther, 
Zwingli, Kálvin, kiknek nevei évszázadok 
óta ragyognak.

Az a tűz, amelyet az ő lángoló szívük 
által gyújtott a Lélek, átterjedt hazánkra is. 
Akkor volt ez, amikor a mohácsi csatavesz
tés után bénultan feküdt az ország. Ebben 
a kilátástalanságban, nagy nyomorúságban 
csendül fel a magyar reformátorok ajkán 
magyarul Isten igéje, hogy vigasztaljon, re
ménységet adjon, tettekre serkentsen. Né
hány évtized telik el, és már az emberek 
kezélx?n van a magyarra fordított Szent
írás, hogy az Isten üzenetét a legegysze
rűbb lélek is megérthesse. Szenczi Molnár 
Albert a zsoltárokat fordítja magyarra, hogy 
azokkal mondja el örömét és bánatát né

felelő helyszín kiválasztásán és pillanatnyi
lag egyértelmű, hogy a belvárosban erre 
nincs alkalmas hely. Szóba került a 
Simongáti temető kibővítése, vagy új lé
tesítése a Danuvia melletti területen.

„A városi fürdő komoly érték és nem 
szándékozik eladni az önkormányzat" - 
a felújításhoz azonban megfontolandó tő
keerős vállalkozó segítségének az igény
bevétele - válaszolt egy másik kérdésre a 
polgármester. A fórumon szó esett még a 
leendő Idősek Otthonáról, a Nagyatád új
ságról, helyi autóbuszjárat lehetőségéről, 
a várható önkormányzati adók formájáról 
és más közérdekű kérdésekről.

Ormai István megköszönve a számta
lan hasznos ötletet, tanácsot és javaslatot, 
elismeréssel szólt a nyugdíjasok aktív kez
deményező szerepvállalásáról.

Pünkösd M.

púnk. Hősök támadnak hitünk védelmé
re: Bocskay, Bethlen, Rákóczi. Az ínsége
seket Lorántffy Zsuzsanna gyengéd kezei 
gondozzák. Árva Bethlen Kata imádságo

kat ír. Gályarab prédikátorok, tanítók meg 
nem rendülő hittel mutatnak példát népük
nek.

Sokszor elmondták már a nagy igazsá
got: ha nincs a reformáció, ma már ma
gyarság sincs. És ez valóban történelmi tény.

A múlt drága örökség számunkra, ame
lyet sem megtagadnunk, sem lebecsülnünk 
nem szabad, hanem drága kincsként to
vább kell adnunk az utánunk jövő nem
zedéknek. I la a mi kezünkön elsikkad, mit 
adunk tovább?

Nem feledkezhetünk meg arról, hogy ne
künk is van feladatunk a világban. Ha nem 
tesszük meg, hűtlenek leszünk nehéz, de 
dicsőséges múltunkhoz, és engedetlenek 
Isten iránt: Ő általunk is újból szólni akar. 

A reformáció létjogosultsága ma sem le
het más, mint Krisztustól ka|X)tt világosság
gal világítani.

Isten állandó reformációt, örök megúju
lást akar. És ezt rajtunk akarja elkezdeni 

Igéjével és Szentleikével.

Cseke László 
református lelkipásztor

A nagyatádi Városi Önkormányzat Vá
rosi Könyvtárainak részlegeiben ingye
nesen, helyben olvasásra minden be
iratkozott olvasónak az alábbi felso
rolás szerinti hírlapok állnak rendel
kezésükre:

SZAKFOLYÓIRATOK

(Folytatás az előző lapszámból)

Lyukasóra (irodalmi folyóirat)
Magyar Építőművészet
Magyar Filozófiai Szemle
Magyar Konyha
Magyar Könyvszemle (könyv- és sajtó

történeti folyóirat)
Magyar Közlöny
Magyar Mezőgazdaság
Magyar Napló (irodalmi folyóirat)
Magyar Nők Lapja
Magyar nyelvőr
Magyar Pedagógia
Magyarország (politikai és társadalmi he

tilap)
Marketing & Management
Méhészet
Mérleg (lapok és könyvek szemléje)
Mozgó Világ társadalomtudományi fo

lyóirat
Muzsika
Művelődési Közlöny
Nagyatád
Nagyvilág (világirodalmi folyóirat) 
Nulladik Típusú Találkozások 
Őszidő (nyugdíjasok magazinja)

Pályázatfigyelő
Rádiótechnika
Reform
Rubicon (történelmi folyóirat)
Sakkélet
Somogy (irodalmi, művészeti, kulturá

lis folyóirat)
Somogyi Közlöny
Somogyi Krónika
Sport plusz Foci
Szabad Föld
Századok
168 óra (közéleti hetilap) 
100xSzép (ifjúsági magazin) 
Szép Házak
Tallózó (közéleti lapszemle)
Tanító
Társadalmi Szemle
Természet Búvár
Természet Világa
Természetgyógyász a t
Történelmi Szemle
Turista Magazin
Ufó Magazin
Új Alaplap (számítástechnikai folyóirat)
Új Ember (katolikus hetilap)
Új Pedagógiai Szemle
Valóság (társadalomtudományi folyóirat) 
Videomagazin
Vigília
Világosság (társadalomtudományi folyó

irat)
Világtörténet
Vöila (divatmagazin)
Zsaru (rendőrségi magazin)

IDEGEN NYELVŰ FOLYÓIRATOK

Das Haus (német építészeti folyóirat) 
Elegantissima (olasz divatlap) 
El le (német társasági folyóirat)
Neue Zeitung (német nemzetiségi he

tilap)
Stern (német politikai hetilap)
Zu Hause Wohm (német lakberendezé

si folyóirat)

GYERMEKFOLYÓIRATOK

Bobo-Góliát
Buci-Maci
Donald Kacsa
Dörmögő Dömötör
Garfield
Kincskereső
Kretén
Süni és a Természet
Szia

A hírlapokban megjelent cikkekről kíván
ság szerint a meghatározott díjért fénymá
solatot is készítünk.

A Városi Könyvtár nyitvatartása:
Felnőtt- és gyermekkönyvtárak
(Széchenyi tér 14-16.)

Hétfő 9-12 13-18
Kedd kölcsönzési szünnap
Szerda 9-12 13-18
Csütörtök 9-12 13-18
Péntek 9-12 13-18
Szombat 9-14

Nagyatád Város Önkormányzata

VERSENYTÁRGYALÁSRA 
MEGHIRDETI
AZ ALÁBBI INGATLANAIT

1. A Somogyudvarhelyen lévő 109.674 m2-es bányatelket a beton
kavics kitermelésére jogosító bányászati joggal, és a telken lévő 
- az 1970-es évektől a mai napig folyamatosan üzemelő - 
betonelemgyártó-üzemet az ingatlan- és ingóvagyonával (épü
letek, építmények, gépek, gyártóeszközök, jármüvek stb.) együtt.

A vételi ajánlattétel határideje: 1995. november 30. 14 óra

A versenytárgyalás időpontja: 1995. november 30. 14 óra 30 perc

2. Nagyatádon, a Kiszely utca 11. szám alatti 1141 m2-es telket a raj
ta lévő 524 m2 hasznos alapterületű, kétszintes, irodai és kisebb 
üzemi célra egyaránt használható épülettel.

A vételi ajánlattétel határideje: 1995. november 29. 14 óra

A versenytárgyalás időpontja: 1995. november 29. 14 óra 30 perc

A részletes pályázati feltételekről felvilágosítást a Nagyatád Város 
Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Közgazdasági irodája ad 
(Nagyatád, Baross u. 9. Telefon: 82/352-666).
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Szomszédolás
A Bárdos Lajos Általános Iskola 26 

fős Fürjecske tánccsoportja november 
9-én Ferdinandovácon, a település lét
rejöttének 151. évfordulója alkalmából 
rendezett ünnepségen szerepelt nagy 
sikerrel.

A Faluházban úgy kétszázan gyűltek 
össze, ahol a község polgármestere kö
szöntötte a nézőket, köztük a magyar 
vendégszereplőket.

A bensőséges ünnepséget a gyerekek 
részére szervezett ismerkedési táncmu
latsággal zárták.

A gyermek- 
néptáncosokért

A Bárdos Lajos Általános Iskola „Für
jecske" és a Városi Művelődési Ház 
„Rinya" néptánccsoportjának 70 tán
cosa nyitotta meg november 4-én a 2. 
sz. Általános Iskolában azt a bált, ame

lyen a csoportok támogatói és a gye
rekek szülei - mintegy 200-an - vet
tek részt.

A rendezvény fővédnöke a város 
polgármestere volt. Megnyitóbeszédé
ben hangsúlyozta: a néptánc sajátos 
szépségét a zene ritmusa és a mozgás 
művészi összekapcsolása adja, amely
nek hagyományőrző művelését láthat
tuk a táncosok előadásában. Arra kér
te a gyerekeket és vezetőjüket, Mayer 
Károlynét, hogy a városban gyökerez
zen meg és váljék hagyománnyá a nép
tánc; a táncosok pedig továbbra is ilyen 
jókedvvel, töretlen lelkesedéssel mun
kálkodjanak saját örömükre és nézőik 
szórakoztatására.

A bál bevételét a csoport felszerelé
seinek bővítésére és a táncosok erdélyi 
kőrútjához használják majd fel.

Fellegi Bálint

Gyermekek 
a gyermekekért

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Nagyatádi Szervezete Gyermekek a 
Gyermekekért címmel 1995. novem
ber 26-án 15 órai kezdettel a Nagyatá
di Művelődési Házban jótékonysági 
előadást szervez.

A műsort a Bárdos Lajos, a Babay Jó
zsef és a II sz. Általános Iskola tanulói 
mutatják be. Az előadás lievételét Na
gyatád város ezen iskoláiban tanuló, 
rossz szociális helyzetű gyermekek tá
mogatására fordítják.

Minden érdeklődést és támogatást a 
rendezők szeretettel várnak.

Hálás köszönettel: Máltai Szeretet
szolgálat helyi szervezete.

Egy nemzedék nőtt fel a mai napig, akik 
soha nem látták a nyüzsgő vasúti forgal
mat, mielőtt Nagyatád állomása „végállo
más" lett, akár a mellette fekvő, csendes 
temető.

Százöt évvel ezelőtt létesült a 
Somogyszob-Barcsi szárnyvonal - a ki
egyezés utáni vasútépítési láz eredménye
ként. A fővonal közelsége lehetővé tette, 
hogy a környező községek bekapcsolód
hassanak az ország gazdasági-kulturális 
vérkeringésébe. Gyáraink vonzották a 
munkaerőt, iskoláink a diákokat, felvevő
piacaink (nagy létszámú katonaságot kel
lett ellátni!) az élelmiszer-termelőket, 
gyógyfürdőnk a vidéki vendégeket. Nagya
tád járási székhely, közigazgatási, egész
ségügyi hálózatával, bankjaival fontos köz
pont volt és legkönnyebben vasúton elér
hető.

A féloldalas Állomás utcácskának min
den épülete a vasutat szolgálta: a két bak- 
terház, a vasúti tiszti lakások, az állomás, 
a raktárak és nagy rakterűietek, amelyeken 
szinte az összes ipari anyag szállítása bo
nyolódott. Sürgős vagonkirakásnál egész

A Nagyatádi Diákokért
A Nagyatádi Diákokért Alapítvány ku

ratóriuma immár harmadik éve hirdet pá
lyázatot azon egyetemi és főiskolai kép
zésben résztvevő hallgatók támogatására, 
akiknek továbbtanulása szociális helyze
tük miatt akadályoztatott. Az 1995/96 tan
év I. félévére 64 pályázat érkezett, amely 
duplája a korábbi időszakok kérelmeinek. 
A kuratórium 1995. október 18-ai ülésén 
bírálta el a pályázatokat, figyelembe véve 
a családban az egy főre jutó havi jövedel
met, és a hallgatók tanulmányi eredményét.

Az adott időpontban támogatásra fel
használható összeg 469.OCX) Ft volt. 1995. 
szeptember 1 -jétől 1996. január 31-éig ter
jedő időszakban egyszeri 6000 Ft támo
gatást 7, 5000 Ft-ot 28, 4000 Ft-ot 3 hall
gató kapott. Havi 2000 Ft rendszeres tá
mogatásban tizenöten részesülnek. Tíz pá
lyázó kérelmét a kuratórium pénzügyi le
hetőségének hiánya miatt el kellett utasí

Kápolna épül a bodvicai várodrédzben
Kevesen tudják ma már, hogy századok

kal ezelőtt a középkorban téglából épített 
temploma volt Kivadárnak. Akkor még 
Boda volt a falu neve. A török hódoltság 

idején földig leégették, a templom is kiégett. 
Csak az üszkös falak meredeztek az ég fe
lé hosszú évtizedeken keresztül.

Egy 1733. május 2-án keltezett egyház
látogatási jegyzőkönyv ezt írja: Bodvicán 
kies fekvésű szántóföldek között van egy 
romos kerek templom, falai két helyen erős 
repedést szenvedtek. A déli oldalon még 
látható egy festett kép, de hogy melyik szen
té lehetett, nem lehet megállapítani. A jegy
zőkönyv becslése szerint mintegy 400 
aranyforintba kerülne a felújítása.

Valószínű, ez is - mert nagy pénz volt 
ez akkor -, de inkább az a lény, hogy 
Bodvica a templomtól északra mintegy 
km-re épült újra Atád közeléljen. Földes
urai pedig nem törődtek azzal, hogy a ré
git felújítsák vagy újat építsenek.

Miután megszűntek a földesúri porták 
kialakultak a saját tulajdonú telkek 

Bodvicán, az itt élők többször is tervbe vet
ték kápolna építését, azonban ez valami 
oknál fogva mindig meghiúsult. Legutóbb 
Bodvica történetének kutatása alkalmával 
merült fel a téma 1989-90-ben, de ekkor 
is csak a gondolatig jutottunk el. Ezt kö
vetően az önkormányzati választások 

idején örömmel hallottunk róla: Nagyatád 
városrendezési tervében szerepel a bod- 
vicai városrészben kápolna építése.

Ezévben a szervezést dr. Kisnemes Já
nos esperes plébános úr kezdeményezte. 
Körzetgyűlést hívott össze meggyőződni az 
ittlakók szándékáról. Az egyöntetű szán

UTCÁINK
A

Állomás utca

éjszaka zörögtek a lovaskocsik, csattogtak 
a rakodómunkások szerszámai.

Két világháború élő szállítmánya is in
nen indult: az első az Isonzóhoz, a má
sodik a Don-kanyarhoz. Az utóbbit kisgye
rekként én is láttam, ácsorogva a hosszú 
katonavonatok mellett. Emlékszem a halk 
morajra, a görcsös búcsúzkodásokra, az 
asszonyok némán csorduló könnyeire.

Békésebb időkben kiránduló diákok éne
keltek a vonatablakokban. Akkor még nem 
volt „divat" megdobálni kővel az utasokat, 
falun, mezőn kendővel integettek az elro- 
Ijogó vidám társaságnak.

A háború után eleinte csak katonavona
tok jártak. Egy bolgár „vitéz" hősiességé
nek magam is tanúja voltam: Somogyszob 
felől sípolt a mozdony, a vagonok teteje 
is katonákkal zsúfolva. Egyikük felállt csí

tani. Egy hallgató pályázatához az ülés idő
pontjáig sem küldte meg tanulmányi 
eredményéről szóló igazolását, kérelme 
emiatt elutasításra került. A támogatásra 
összesen 344.000 Ft-ot használt fel a ku
ratórium. A pályázatok évről-évre növek
vő száma azt bizonyítja, hogy az alapít
vány által nyújtott támogatásra nagy szük
sége van a családoknak.

A kuratórium ezúton is megköszöni azon 
vállalkozók és magánszemélyek segítségét, 
akik befizetéseikkel ezideig elősegítették 
az alapítvány céljának megvalósulását. To
vábbi támogatást kér a kuratórium ahhoz, 
hogy a tanév II. félévére is meghirdethes
se pályázatát.

Alapítványunk az APEH által bejegyzett, 
és így a befizetések az adóelszámolásnál 
figyelembe vehetők.

Gara István 
a kuratórium elnöke

déknyilvánítás után a plébános úr és az al
polgármester úr elmondták, hogy az épít

kezést anyagilag is támogatják. Megkez
dődött a városrészben a hozzájárulás gyűj

tése. Az első nekirugaszkodás eredménye 

mintegy 300 ezer forint, ami messze nem 
elég!

Ezért fordulunk kéréssel az egész város 
céljainkat támogató polgáraihoz: lehető
ségeikhez mérten támogassák e nemes terv 
megvalósítását.

Az adományokat a Plébánia Hivatalnál 
készpénzben, vagy csekken átutalással az 
OTP-nél vezetett 11743033-2000 2145 
számlára lehet befizetni vagy átutalni.

Minden kedves adományozónak előre 
is megköszönve a városrész lakóinak ne
vében, tisztelettel:

Horváth Ferenc
Bodvica

Nyertes pályázóink
A Magyar Óvodapedagógiai Egyesü

let által kiírt „A mozgásfejlesztés lehe
tőségei az óvodában" című pályázati 
kategóriában kiemelkedő, második 
helyezést ért el az Alkotmány utcai óvo
da két óvónője. Pályázataik címe: 
Nagycsoportosok mozgásfejlesztése 
az iskolaérett személyiség kialakításá
ért - Ángyán Szilvia

„A víz a barátod" - az úszásoktatás 
megszervezésének lehetőségei az óvo
dában - Kreinerné Németh Ágota

Gratulálunk és munkájukhoz sok si
kert kívánunk!

A szülők nevében:
Stoff Jánosné 

a Szülői Munkaközösség elnöke

pőre tett kézzel, és a póz közben nagy csat
tanás; az állomás előtti villanyvezeték le
sodorta. Hatalmas szaltó után csodálatos
képpen életben maradt.

Aztán megindult a civilforgalom heten
te egyszer-kétszer. A kocsik zsúfoltak vol
tak, sokszor csak a tetőn vagy a lépcsőn 
jutott hely az utazóknak.

Az Állomás utca nagyon csendes. Bal
oldalán, az egykori bozótos helyén - 
amely kiváló játszó-búvóhelyünk volt - ma 
rendezett fasor húzódik a terjeszkedő te
mető kerítése mögött. Jobboldalán pedig 
az enyészet: a takaros, virágos, gyümölcsös
kerttel övezett bakterházak helyett málla
dozó romok.

Vajon mit hoz a jövő? A szomszédos te
mető jeligéje: Feltámadunk.

Nagyné Gyánó Ágota

HÁROM MAGYAR BAJNOK NAGYATÁDRÓL
JUDO
Januári sérülése óta október 21 -én, a Bu

dapesten megrendezett Nyílt Bajnokságon 
lépett először tatamira Domonkos Berna
dett. A hosszú kihagyás ellenére sikeres volt 
a visszatérése, a juniorok mezőnyében a 
44 kg-os súlycsoportban megvédte magyar 
bajnoki címét.

Kilenc versenyző képviselte városunkat 
Ajkán a diák B illetve C korcsoportos Or
szágos Egyéni Bajnokságon, ahol Del Fabro 
Zsolt (B 38 kg) és Húros Tibor (C 32 kg) 
aranyérmes, Horváth Tibor (C 32 kg) pe
dig bronzérmes lett.

Húros Tibor és Del Fabro Zsolt

Taroltak a Városi Sportegyesület Judo 
Szakosztályának sportolói a nemzetközi
vé előlépett nyílt megyei utánpótlás-baj
nokságon is, amelyen 11 első, 7 második 
és 5 harmadik helyezést szereztek. A leg
kiemelkedőbb teljesítményt Szemesi Ger
gő (D 30 kg) nyújtotta, aki öt győzelmet 
aratva végzett az élen.

LABDARÚGÁS
Befejeződött a kispályás labdarúgó-baj

nokság. A torna végeredménye:

A csoport
1.2. sz. Általános Iskola 31
2. Agro-Hobby 26
3. Flamingó 23
4. Fifa 23
5. Tábor 17
6. Herkules 14
7. Henessy 11
8. Chardonay 10
9. Ökörszem 7

B csoport
1. Tűzoltók 35
2. Police 30
3. Konzerv 27
4. Atád-Sped 24
5. Fekete Kutyák 21
6. Bakegér 21
7. Unikum 16
8. 1995 SC 14
9. Kollégium 12
10. DRV 11
11. Hurrikán 5

ÚSZÁS
A Nagyatádi Triatlon és Szabadidő SE 

10.000 m-es CETREND úszóversenyt ren
dezett október 21 -én a Gyógyfürdő 25 m- 
es medencéjében.

Ha a táv nem is, de a rövid medence 
újdonságnak számított, hisz 400 hosszt kel
lett teljesíteni. A versenyen 14-en indultak, 
köztük Várhelyi György budapesti szob
rászművész és dr. Kelemen László orvos 
Kaposvárról. Horváth Tamásnak még 3 óra 
(2:59:26) sem kellett ahhoz, hogy elsőként 
partra szálljon. Öt Dobás László (3:02:22) 
és Pécsi Tünde (3:09:42) követte. Atováb- 
bi sorrend: 4. dr. Tóth Levente, 5. ifj. 
Beleznay Katalin, 6. Beleznay László, 7. 
dr. Zátrok Zsolt, 8. Illés Mónika, 9. 
Szakonyi László, 10. Várhelyi György, 11. 
dr. Kelemen László, 12. Kovács Krisztián.

Ifj. dr. Herr Gyula az Ironman 3800 m- 
es távjának leúszásával segítette a többi
eket, a mindössze 10 éves Horváth Tímea 
pedig 3200 m-t teljesített!

A CETREND tagjainak száma 113-ra 
emelkedett, amelyből 41 úszó nagyatádi. 
Köztük van Ormai István, városunk pol
gármestere is.

Kellő számú jelentkező esetén a Triatlon 
és Szabadidő SE tavasszal megismétli a jól 
sikerült rendezvényt, s ezúton mond kö
szönetét az intézmény dolgozóinak a ver
seny lebonyolításához nyújtott segítségért.

TENISZ
A Somogy megyei Tenisz Szövetség má

sodik alkalommal hirdetett versenyt azok
nak a fiataloknak, akik még amatőr szin
ten, hobbyból űzik a sportágat. A kapos
vári tornán Bakos József és Szakály Gyu

la tanítványai kiválóan helytálltak. Eredmé
nyek:

8 év alatti fiúk: Szakály Dénes 3.
10 év alatti lányok: Borsi Boglárka 1.
10 év alatti fiúk: Papp Márk I., Szakály 

Péter 3.
12 év alatti fiúk: Varjas Péter 1., Bácsai 

Gábor 2.
12 év feletti lányok: Böczkös Barbara 

2., Szécsényi Katalin 3.
12 év feletti fiúk: Bakos Gábor 3.

DUATLON
Debrecen adott otthont október köze

pén a Diákolimpia Országos Duatlon Dön
tőjének. A Nagyatádi Triatlon és Szabad
idő SE-ben sportoló diákok közül 11 -en vív
ták ki az indulási jogot a korábbi megyei 
döntőn. Az eredmények értékét növeli, 
hogy a versenysorozaton országszerte 
több mint 3000 diák vett részt. Verseny
zőinknek nagy érdemük van abban is, hogy 
a somogyi csapat a megyék közötti pont
versenyben az előkelő hatodik helyezést 
szerezte meg. Eredmények:

I. kcs. fiúk: Horváth Dániel 61.
11 kcs. lányok: Göncz Diána 15., Illés 

Mónika 24., Papp Andrea 37.
II kcs. fiúk: Szakos Dávid 28.
III kcs. lányok: Pécsi Tünde 33.
Ili kcs. fiúk: Balazsin Tamás 3.(0, 

Alsecz Gábor 27.
IV kcs. lányok Kovács Marietta 26.
IV kcs. fiúk: Baranyák Zsolt 11., Janota 

Zoltán 19.
V. kcs. fiúk: Kurják Péter 56.

DIÁKSPORT
Diákolimpiái nagypályás labdarúgás 

körzeti eredmények:
Babay - 2. sz. Iskola 1:0
Babay - Bárdos 1:0
Bárdos - 2. sz. Iskola 3:2

A csoport őszi eredménye:
1. Babay 6 pont
2. Bárdos 3 pont
3. 2. sz. Iskola 0 pont

SPORTBÁL
A Városi Sportegyesület 1995. decem

ber 9-én 19 órától sportbált rendez a 2. sz. 
Általános Iskolában. Belépődíj 600 Ft/fő, 
amely a vacsora költségét is magában fog
lalja. A zenét a MAESTRO együttes szol
gáltatja. Jegyek csak elővételben a VSE 
Sportirodájában és a Sport Büfében vált
hatók!

Horváth Lajos
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Tájékoztató a képviselő-testület október havi üléséről
Elismerés és köszönet a Zeneiskola igazgatójának és kollektívájának • Szociális ellátások változó szabályozása • Maradt 

az eddigi bankszámlavezető • Nem emelkedett a távhőszolgáltatás díja • Intézkedés intézményi bérfelhasználás csökkentésére

A képviselő-testület legutóbbi ülését ok- , 
tóber 24-én tartotta. A beszámolókat elfo
gadta. Ezt követően a képviselő-testület két 
lejárt határidejű határozat végrehajtásáról 
szóló jelentést tárgyalt meg, azokat elfo
gadta. A második lejárt határidejű határo
zat végrehajtásáról szóló beszámoló elfo
gadásával egyidejűén módosította a nagy
atádi újság szerkesztésével és megjelené
sével kapcsolatos áprilisi döntését. Az új
ság szerkesztési feladatainak fejlesztése ér
dekében szerkesztőbizottság dolgozik 
majd, amelynek összetételével a testület 
egyetértett. Az újság felügyeletét a helyi TV 
felügyeletére létrehozott bizottság látja el. 
A Nagyatád Önkormányzati Híradó to
vábbra is havonta jelenik meg minden hó
nap 18-2 2-e között.

Ezt követően a képviselők a Jogi, Igaz
gatási és Ügyrendi Bizottság előter

jesztésében áttekintették az önkormányzat 
és jogelődje által alkotott hatályos helyi ren
deleteket. A bizottság tájékoztatóját a kép
viselő-testület elfogadta. A hatályos rende
let felülvizsgálati munka azonban csak a 
döntést követően kezdődik el. A testület 
novemberi ülésére be kell terjeszteni azo
kat a rendelet-módosítási javaslatokat, ahol 
csak egyszerű, koncepcionális döntést nem 
igénylő javításokra van szükség. A Jogi, 
Igazgatási és Ügyrendi Bizottság a testü
let novemberi ülésén javaslatot tesz arra, 
hogy mely rendeleteket kell koncep
ciójában is felülvizsgálni és javaslatot tesz 
annak ütemezésére és a felülvizsgálatban 
résztvevők körére is.

A testület ezután a Kórház-rendelőinté
zet ápolási és gazdasági igazgatói állásai
nak pályázati kiírása kérdéseiről tárgyalt. 
Egyetértettek a képviselők abban, hogy a 
kórház Szervezeti és Működési Szabály
zatát a testület novemberi ülésére kell be
terjesztenie. Előzetesen állást foglaltak ab
ban, hogy a kórházvezetés struktúráját az

„...Takarékos, ésszerű gazdálkodás 
a város pénzével”

(idézet a városfejlesztés programjából)

Kindertojást tojó üzem
Nagyatád város méretéhez viszonyítva 

komoly önkormányzati intézmény rend
szert működtet. Az egyre romló általános 
gazdasági feltételek komolyan elgondol
kodtatták a város vezetőit, képes-e Nagy
atád 18 önkormányzati intézmény válto
zatlan fenntartására?

A válasz szinte magától értetődik - a je
lenlegi formájában semmiképp!

A mostani önkormányzat megalakulá
sa óta folyamatosan törekszik - a lehető
ségekhez képest humánus eszközökkel - 
a meglévő intézményrendszer hatékony, 
költségkímélő átalakítására. A gazdaság ke
mény törvényei a talponmaradás érdeké
ben azonban több fájdalmas intézkedést 
kikényszerítettek. Ha Nagyatád önkor
mányzata szeretné megőrizni működőké
pességét, pénzügyi stabilitását, és komoly 
eladósodás nélkül a fejlődés útját választ
ja, akkor elavult szervezetek toldozgatá- 
sa helyett az intézmények működésének 
racionalizálását folytatni kell.

Az 1995-ös év komoly gazdálkodási 
megszorításokat és a legtöbb esetben ez
zel együtt járó létszámleépítést jelentett va
lamennyi önkormányzati intézményben. 
Az idei év 51 státusz megszüntetését ered
ményezte, amelyből 8 a polgármesteri hi
vatalra jutott. A közeljövőben valamennyi 
intézmény egy jelképes mérlegre kerül, 
amelynek egyik serpenyőjében a költség
vetése, a másik oldalán a hatékonysága áll. 
Ahol a mérleg serpenyőjében az intéz
mény eredményei túl könnyűnek találtat
nak a ráfordított összeghez viszonyítva, a 
város érdekében óhatalanul be kell avat
kozni. Természetesen az első olvasatban 
hideg és lehetetlennek tűnő érvelést mind
addig elfogadja mindenki, amíg személy

SZMSZ-ben úgy dolgozzák ki, hogy az in
tézmény élén egyszemélyi felelős vezető
ként orvos főigazgató álljon. A főigazga
tó mellett két igazgató, gazdasági és ápo
lási igazgató működjön. Meghatározták a 
képviselők döntésükben a három vezető 
feletti munkáltatói hatáskör gyakorlásának 
és a hatáskörök megosztásának szabálya
it is. Az elvi döntést követően, miután az 
ápolási és a gazdasági igazgató vezetői 
megbízása 1996. elején lejár, mindkét ál
lásra, annak feltételeit meghatározva, pá
lyázatot írtak ki. Olvasóink a sajtóból is ér
tesülhettek róla, hogy valamennyi egész
ségügyi ellátást végző szervezettel az Egész
ségbiztosítási Pénztár októberben új finan
szírozási szerződést kötött. Védőnőink a 
város gyermekei mellett Tarany és Bolhás 
község gyermekeit is ellátták. Az eddigi 
rendszert fenntartva a képviselő-testület Bol
hás és Tarany községekkel megállapodási 
kötött a védőnői körzetek közös működ
tetésére és finanszírozására.

testület tagjai ezt követően részle
tes tájékoztatást kaptak a Zeneisko

la helyzetéről és munkájáról, amelyet el
fogadva a Zeneiskola igazgatójának és kol
lektívájának elismerését és köszönetét fe
jezte ki az eddig végzett munkájáért.

A Nagyatádi Városi TV létrehozásának 
és működtetése előkészítésének követke
ző állomásaként a képviselő-testület elfo
gadta a Nagyatádi Városi Televízió műkö
désének feladatait, műsorstruktúráját és fel
ügyeleti rendjét. A televízióról bővebb tá
jékoztatást e lapszámunkban más helyütt 
olvashatnak.

A képviselők az ún. gazdasági stabilizá
ciós törvény helyi végrehajtásaként módo
sították a helyi szociális ellátásokról szó
ló rendelet szabályait. Erre a háztartási tü
zelőolaj-felhasználás költségeinek emelke- | 
dése és annak helyi kompenzálása miatt 
volt szükség. A szociális bizottság javas

szerint érintetté nem válik a megmérette
tésben, hisz a számok könyörtelen logiká
ja ez esetben is emberi sorsokat fed. Nincs 
ez másként a Városgazdálkodási Intéz
ményben sem.

Mint arról a Somogyi Hírlapban már ér
tesülhettek, a polgármesteri hivatal a nyár 
végén vizsgálatot folytatott le a szervezet
nél. (A Hírlap egyes megállapításait az in
tézmény dolgozói sérelmezték, s ezt lapunk 
szerkesztőségének jelezték. A Nagyatád új
ságnak azonban semmiképp sem lehet fel
adata más lapban megjelent írás minősí
tése.) A hivatal álláspontja szerint a város
gazdálkodási intézmény magas költségve
téssel és ehhez viszonyítva alacsony ha
tékonysággal dolgozik. Struktúrájától adó
dóan nehézkesen reagál és a jelenlegi for
májában történő fenntartása indokolatla
nul költséges. Az intézmény teljes költség
vetésén belül aránytalanul magas a bérek
re fordított összeg, s több esetben indoko
latlan pótlékfizetést is megállapított a vizs
gálat. A Városgazdálkodási Intézmény ter
mészetesen több ponton vitatja a polgár
mesteri hivatal megállapításait.

A munkára - amelyet az intézmény vé
gez - szükség van. A kérdés csupán az, 
hogy a jelenlegi működési rend megfelel- 
e a törvényi előírásoknak és a város érde
keinek?

A képviselő-testület éles vita után úgy Ítél
te meg, hogy a vizsgálatot nem tekinti le
zártnak, s megbízta az illetékes önkormány
zati bizottságokat, a polgármesteri hivatal
lal együttműködve, további adatok gyűj
tésére és elemzésére, valamint szükség ese
tén a felelősség megállapítására, s az in
tézkedések megtételére.

Pünkösd M. 

lata alapján az elfogadott rendelet szerint 
átmeneti segélyként egyszeri nagyobb 
összegű támogatás állapítható meg annak, 
akinek a családjában az egy főre jutó jö
vedelem a saját jogú nyugdíjminimum 200 
%-át nem haladja meg akkor, ha a HTO- 
val való fűtését más, gazdaságosabb fűtés
módra váltja fel, de a fűtés-átalakítás költ
ségeit a saját szociális helyzete miatt nem 
tudja viselni.

A megnövekedett I ITO-ár miatt a helyi 
rendelet szabályozta a számításba vehető 
olaj mennyiségét is. Minden háztartási tü
zelőolajjal fűtő családnak részletes tájékoz
tatást a Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda 
munkatársai adnak ügyfélfogadási időben.

Ezután vagyonhasznosítási kérdésben 
döntött a testület. Nyílt pályázati ér

tékesítésre írta ki a somogyudvarhelyi tó- 
tonüzemet és kavicsbányát. A pályázati hir
detések már megjelentek.

A somogyudvarhelyi betonüzem értéke
sítésre kiírásával egyidejűén a testület mó
dosította a lakás- és helyiség-elidegeníté
si rendeletet. A módosított rendelkezés sze
rint ha helyiség elidegenítésére Jiérlővel (la
kottan) kerül sor, nem kell az elidegenítés 
elölt .i bérlő hozzájárulását kérni. A/ ön
kormányzat az 1980-as évek végén lakás
célú hitelt vett fel. A gazdasági stabilizá
ciós törvény előírásai alapján azoknak az 
önkormányzatoknak, amelyeknek hosszú 
lejáratú hitelük van, éves beszámolóikat, 
mérlegeiket könyvvizsgálóval kell ellenőriz
tetni. A könyvvizsgáló megbízására viszont 
törvényi előírás miatt kötelezető a pályá
zat kiírása. A képviselő-testület a feltéte
leket meghatározva döntött a könyvvizs
gálói pályázat kiírásáról.

Ezt követően napirendi pontként az egy
séges önkormányzati vagyonbiztosítási 
és felelősségbiztosítási szerződés kötésé
nek lehetőségeit tárgyalták meg a képvi
selők. Egyetértettek abban, hogy szükség 

A novemtór 15-ei nap újabb meglepe

tést tartogatott az Adria-Exim Bt. dolgozói

nak. A fizetésük helyett csak további ígé

retekkel kedveskedett Horváth József, a tár

saság vezetője. Talán mondanom sem kell, 

hogy szereplése nem aratott osztatlan si
kert a kisüzem dolgozói körében, akik el

keseredésükben a polgármesteri hivatalhoz 

fordultak segítségért.

Képviselőik elmondták, hogy már koráb

ban béremelési követeléssel keresték meg 

a bt. vezetőjét, mert kiderült, hogy napi 8 

órás teljesítményük alapján átlag bruttó 8-9 
ezer forint fizetést vihettek volna haza. A 

komoly figyelmet és precíz kézimunkát 

igénylő munka normáját véleményük 

szerint nagyon alacsony összegben álla

pították meg. Sokak számára az üzem in

Romatalálkozó
Romakörkép Somogybán címmel tartott 

rendezvényt a Nagyatádi Regionális Cigány 
Érdekvédelmi Szervezet. Nagyatádi műve
lődési házi programjukban előadások és 
csoportos foglalkozások keretében a ci
gányság magyarországi és somogyi hely
zetét elemezték. Szombaton Orzsi Zoltán 
barcsi muzeológus tartott előadást a hagyo
mányos cigány kismesterségekről, miköz
ben a kisbajomi Kakas József kosárfonó- 
és a görgetegi Pfeiffer István köszörűs-be
mutatóját szemlélhették az érdeklődők.

Délután nyolc tánc- és néptáncegyüttes 
közreműködésével zajlott a kulturális tó
mutató, amit a gyermekrajzok kiállítása és 
a cigány életképeket bemutató babák tet
tek teljessé.

H.
Kompák György, a Somogy Megyei Cigány
szövetség elnöke. Fotó: Durgó Tibor

van egységes vagyon- és felelősség-bizto
sításra. A hivatalhoz (leérkezett ajánlato- 

I kát elemezve és értékelve a testület novem
beri ülésén kell javaslatot tenni arra, hogy 
mely társasággal kössön az önkormányzat 
szerződést.

egtárgyalták a képviselők a 
szennyvízhálózat 1996. évi III üte

mének előkészítésével kapcsolatos felada
tokat. Az előzetes testületi egyetértés 
alapján megkezdődnek az építőközössé
gek szervezésével kapcsolatos munkák. Sor 
kerül a kivitelezési pályázatok kiírására. A 
kiviteli költségek ismeretében várhatóan a 
jövő év első negyedévében kerülhet sor az 
érdekeltségi egység mértékének meghatá- 

, rozására.

Döntöttek a képviselők a bankszámla
vezető pénzintézet kiválasztásáról. Esze
rint 1996-ban is a Kereskedelmi Bank Rt. 
vezeti az önkormányzat és intézményei 
számláját. Tárgyalták a képviselők a nagy
atádi városkörnyéki közös pénzalap létre
hozását. Várhatóan e közös pénzalap a 
Nagyatádi Térségi Területfejlesztési Önkor
mányzati Társulás közös pénzalapja lesz. 
A Területfejlesztési Társulási Megállapodást 
várhatóan a testület novemberi ülésén tár
gyalja majd.

yílt pályázaton eladásra hirdették 
meg a Nagyatád, Kiszely utca 11.

szám alatti ingatlant. A pályázati hirdetmé
nyek a napilapokban megjelentek. A 
képviselők a vagyongazdálkodási napiren
deket követően a távhőszolgáltatás díjhát
ralékainak kérdését tárgyalták. A Városgaz
dálkodási Intézmény a hátralékok rende
zésével kapcsolatos beszámolóját elfogad
ták. A testület korábbi döntését hatályában 
fenntartotta tehát mindazoknak, akiknek 
2 hónapnál hosszabb idejű hátralékuk van, 
számíthatnak a távfűtés kikapcsolására. A 
távfűtési problémakörbe tartozóan a kép
viselők 1995-re - bár az energiaárak nö-1

dulása a mentő szalmaszálat jelentette, de 

a felvett munkások jelentős része már né
hány nap után otthagyta a céget. Akik tó- 
csülettel teljesítettek és bíztak munkakö

rülményeik javulásában, joggal érezhették 
becsapva magukat, miután pénz helyett 
csak az igazolószelvényeket vehették át.

November 15-én a tervezett fizetés nap
ján csak egy üzenet fogadta a dolgozókat: 
az üzem egy hétre felfüggeszti tevékeny
ségét. Ezzel betelt a pohár. Többen tudni 

vélték, hogy Horváth József a szolnoki köz
pontú RAMEXAKft.-től felvette a fizetésü
ket, de miután számításai nem jöttek t>e, 

a vállalkozó szeretné felszámolni a nagy
atádi telephelyet.

Ormai István polgármester november 16- 

án fogadta a dolgozók küldöttségét, és mi-

vekedtek - nem emelték a távhőszolgál
tatás díját.

ajlik az önkormányzati bérlakások 
értékesítése. A képviselők döntöttek 

az elfogadott rendelet szerint az elővásár
lás-felajánlásról. Pályázati eladásra írta ki 
az önkormányzat egyik külterületi szántó
ingatlanát Kivadáron.

A képviselők rendkívül hosszú, sok ál
láspontot és véleményt megfogalmazó vi
ta és elemzés után a Városgazdálkodási In
tézménynél lefolytatott munkajogi vizsgá
lat alapján egyetértettek abban, hogy a rend
kívül magas intézményi bérfelhasználás 
csökkentése érdekében a polgármester az 
intézmény vezetőjét utasítsa az intézmé
nyi kollektív szerződés módosításának 
kezdeményezésére. A testű let a döntése so
rán meghatározta azokat a kérdéseket, té
mákat, amelyekben a kollektív szerződés 
módosítását az intézményvezetőnek kez
deményezni kell. Egyetértettek a képvise
lők abban is, hogy az intézményvezető ka|> 
jón arra is utasítást, hogy amennyiben a kol
lektív szerződés módosítás a meghatározott 
kérdésekJien nem jön létre, úgy a kollek
tív szerződést az intézmény vezetője leg
később az év végéig mondja fel.

A vagyonhasznosítási döntések során el
fogadták a képviselők a Kossuth u. 18. 
szám alatti (volt Bárány-féle) ház felvonu
lási épületként való hasznosítására készí
tett javaslatot. Az épületet felvonulási épü
let céljára 1996. szeptember 30-áig a Ba
gó és Társa GMK használatába adták.

képviselők szeptemberi ülésükön el
fogadták Kállai Istvánnédr. lemon

dását a Nagyatádi Diákokért Alapítvány ku
ratóriumi tagságáról, helyére Büttnerné 
Bódy Ágnest választották meg.

Változatlan vételáron vásárolta vissza az 
önkormányzat a Zrínyi közben tavasszal 
eladott telket.

Az ülés záró részében a képviselők 
egyetértettek azzal, hogy a Tűzoltó-pa
rancsnokság dolgozói része a társadalom
biztosítási szerv által visszafizetett összeg 
75 %-a személyi javadalmazásként legyen 

| kifizetve. Az ülés zárt részében egy szo- 
j ciális ügyben benyújtott fellebbezést bírál- 
| tak el.

Hoffmanné dr. Németh Ildikó, jegyző

után megismerte a problémáikat, felkeres
te a Dohánybeváltó területén műkíidő üze
met. Időközben előkerült Horváth József is, 

aki fizetési nehézségekre hivatkozva továb
bi haladékot kért az alkalmazottaktól. A két

ségbeesett emberek méltatlanul reményte

len helyzetét látva a polgármester azonna
li segély kifizetését engedélyezte a nagy

atádiaknak, és megígérte, hogy támogatja 
a dolgozók követeléseinek érvényesítését, 
amennyiben jogi útra terelődik a vita. Apol- 
gármesteri hivatal információi szerint a 
RAMEXA Kft. valóban rendszeresen fizet
te az átvett termékek díját, csak ez a dol

gozókig nem jutott el. Szakértői vélemény 
alapján az alkalmazottak munkaszerződé
se ügyesen kikerüli a minimálbérfizetési- 
kötelezettséget. Mindezek tetejébe a Do- 
hánytóváltó új tulajdonosa december 15- 
ei hatállyal felbontotta az Adria-Exim Bt. tór- 
leti szerződését, így az üzem - ha fennma
rad is - kereshet új telephelyet.

Sajnálatos tény, hogy mindez városunk
ban történt, de megesett, és tanulságul szol
gál mindannyiunk számára. A becsületes, 
korrekt üzleti magatartás még nem általá
nos értékmérő, s a rossz anyagi körülmé
nyek a kelleténél kisebb óvatosságot ered
ményez a munkavállalók részéről.

Pünkösd M.
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Hubay Sándor
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Karácsony hava

V. H. Davies

Fehér csend Fotó: Durgó Tibor
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„Kik messze voltak, most mind összejönnek
a percet édes szóval ütni el,
amíg a tél a megfagyott mezőket
karcolja éles jégkörmivel."

(Kosztolányi)

Képzeletbeli naptárunk utolsó lapjai lassan szertefoszlanák. Az idő végte
len folyamán egy új esztendő kapujához érkezünk. December havának jelképes 
kikötőinél - a Karácsonynál és a Szilveszternél - talán nem érdemtelen egy 
percre elidőznünk.Rohanó világunkban a család, a szeretet révje fogadja egy 
rövid időre a megpihenni vágyókat.

Kedves Nagyatádiak!
Az év utolsó napjaiban a hivatalok

ban, munkahelyeken mérleget készí
tenek, s egy pillanatra minden embe
ren átfut a gondolat : "Ismét elröpült 
egy esztendő !"

Napjainkban ha egy felelős politi
kus azt mondja: a következő év 
szebb és könnyebb lesz értetlenül te
kintenek rá. Ha arról beszél, hogy ke
mény időszak áll előttünk - bólinta
nak, hogy ezt már ismerik. Az év vé
ge a számvetés, az új célok kitűzésé
nek időszaka. A közelmúltban több fó
rumon alkalmam nyílt személyesen ta
lálkozni önökkel, beszámolni eddigi 
munkánkról és további terveinkről. 
Megismerhettem azok gondolkodását, 
akik szeretnének tenni lakóhelyünkért, 
akik elmondták véleményeiket, javas
lataikat, s észrevételeikkel segítették a 
város vezetőinek munkáját. A kiala
kult párbeszéd folytatását továbbra is 
nélkülözhetetlennek tartom a város ér
dekében.

Egy esztendeje dolgozik a jelenle
gi önkormányzat, s nyugodt szívvel ál
líthatom nem tétlen sopánkodással töl
töttük időnket. Sikerült megőrizni a vá
ros gazdasági egyensúlyát, megfogal
maztuk hosszú távú elképzeléseinket 
s megkezdtük intézményeink évek óta 
halogatott átszervezését. A munka köz
ben ha szerényen is de tovább épült 
Nagyatád, s folytatódtak a korábban 
megkezdett beruházások. Bár tudom 
könnyebb lenne, ha néhány kényes 
kérdés felett elegánsan átlépnénk, de 
sajnos nem minden esetben a sima út 
a célravezető. Az akadályokat leküzd
ve a konfliktusokat úgy érzem a lakó
helyünk érdekében fel kell vállalnunk, 
ha ezáltal nem is leszünk népszerű
ek mindenki szemében. Kemény és 
következetes munkát ígértem önöknek 
munkatársaim nevében is, s úgy vé
lem tartottam a szavamat.

Az új esztendő tervei között szere
pel a város középületei, útjai, járdái 

felújítása, a közterek, parkok igényes 
rendezése. Kiemelten foglalkozunk a 
szociális gondoskodás, a lakás és mun
kahelyteremtés kérdéseivel, és a tel
jes körű ügyfélszolgálatunk színvona
lának emelésével.

Tovább folytatjuk a szennyvízháló
zat és a kábeltelevíziós rendszer fej
lesztését, valamint a város gazdasági 
stabilizációs programját. Az 1996-os 
évre országszerte a honfoglalás 1100 
éves évfordulójának jegyében ké
szülnek. Az eljövendő esztendő lakó
helyünk életében még egy jelentős 
eseménnyel - Nagyatád várossá nyil
vánításának 25. évfordulójával - is ki
egészül , melyre már most megkezd
tük az előkészítő munkát.

A Képviselő-testület nincs irigylés
re méltó helyzetben mikor egyik ol
dalon látja a város gazdasági helyze
tét, s másik oldalon a lakosság terhe
it. Megtalálni az egyensúlyt az itt la
kók teherbíró készsége és a város leg
fontosabb feladatainak anyagi fedeze
te között a jelenlegi helyzetben nagyon 
kiélezett probléma. Nehéz megterem
teni az összefogást, mikor a napi, egyé
ni érdekeink sokszor mást diktálnak. 
Nehéz kérni a megértésüket mikor 
újabb anyagi áldozatról van szó. 
Egyetlen tényező enyhítheti a kétsé
geket, ha saját maguk is érzékelik mun
kánk eredményét. Mi minden energi
ánkkal ezen dolgozunk.

A közös munka, a közös erőfeszí
tés, a közös cél az egyetlen amely 
megteremtheti az összefogást, s Kará
csonyhoz közeledve nemcsak a ro
konságot tartja össze, hanem nagy csa
ládunkat: Nagyatád városát is egység
be fűzheti.

Kedves Nagyatádiak!

Kívánok Önöknek kellemes kará

csonyi ünnepeket, és békés, boldog, 
sikerekben gazdag új esztendőt!

Ormai István

• •
Onlcöimán yrza ti ízadó

Karácsony

Hatodika a Mikulásna-

régi magyar 
neve kará
csony hava. A 
hónap legked
vesebb ünne
pe karácsony. 
Az előkészüle
tek, az adventi 
időszak no
vember 30- 
ával indul. De
cember 4-én 
Borbála név
ünnepe. Elter
jedt szokás a 
Borbála-ág haj
tatása, amelyet 
cseresznyefáról 
törnek le. Ha 
kihajt, férjhez 
megy a leány, 
pi ajándékozásról ismert, élő szokás a 
falun, hogy a legények riogatják a lányo
kat és gyermekeket. 13-án Luca napkor 
tilos varrni, e napon kezdik ácsolni a Lu- 
ca-széket. l7-én Lázár névünnepe, aki 
a sírásók és bélpoklosok védőszentje. 
Lovagrendjük 1142-ben alakult meg. Is
potályuk még Csurgón is volt. 21-én a 
Tamások tartják névnapjukat. A levágott 
sertés hája a tamásháj, amit kelésre tar
tanak hatásosnak. 24-éhez kapcsolódik

Mozgásfejlesztés az óvodában
Alkotmány utcai tapasztalatok

Újsághír: „A Magyar Óvodapedagó

gia Egyesület által kiírt A mozgásfejlesz
tés lehetőségei az óvodában című pá
lyázati kategóriában kiemelkedő, máso
dik helyezést ért el az Alkotmány utcai 
óvoda két óvónője." A további részle
tekről Mohácsi Andrásné óvodavezetőt 
kérdeztük.

- Munkánkban alapfeladatnak tekint
jük az egészséges életmódra nevelést, 
ezen belül a mozgásfejlesztést. A nagy
csoportos gyermek akkor válik alkalmas
sá az iskolai tanulás megkezdésére, ha 
összeszedetté és harmonikussá válik a 
mozgása. Fejlődésükhöz szükséges a tel
jes testfelület érzékszerveinek aktivizá
lása, az egyensúlyfejlesztés, a téri tájé
kozódás, a jobb- és baloldaliság meg
erősödése, a ritmusérzék kialakulása.

A korosztályok életeleme a nagyfokú 

mozgásigény.
Életterünk a torna- és sporteszközök

kel felszerelt udvar. Sokoldalú képzés
sel a harmonikus fejlesztésre törekszünk. 
A testnevelés mellett megteremtettük az

Fotó: Durgó Tibor 

a kántálás és betlehemezés kedves, ré
gi szokása. Hazánkban Brunszwick Te
réz állított először karácsonyfát 1824- 
ben. 28-a aprószentek, a nap szokása 
a vesszőzés, így kívánnak jó egészséget 
a gyermekeknek. 31 -e Szilveszter, az év 
utolsó napja. Éjjelén gombócfőzéssel, 

ólomöntéssel tudakozódnak a lányok... 
Az időjárás szerint az északi szél hi

deg, a déli szél enyhe telet jósol.

Győré Béláné

úszás, a labda- és változatos játékok le
hetőségét; a közös mozgás, versenyek, 
kirándulások, tornák, korcsolyázás lehe
tőségeit.

- Melyek a nem titkolt céljaik?

A TÉL
Köszöntlek tél! Te szépíted, 
nagy virággá te építed 
ezt a fát, ötven fekete 
karját fehérrel vonva be 
míg a gallyakra millió 
kis fehér kesztyűt húz a hó.

MEGKÉRDEZTÜK
Ormai István polgármestert
- Milyen esélyét látja egy városi múze

um létrehozásának?
- Hosszú évek szorgalmas, kitartó gyűj

tőmunkája eredményeként gazdag anyag 
teszi lehetővé a nagyatádi városi múzeum 
kialakítását. Megalapozott igénye ez az itt 
élőknek, akik szeretnék jó helyen tudni az 
eddig fellelt értékes tárgyakat és megismer
ni azt.

A honvédségtől visszavett volt Mike-ház 
a város főterén alkalmas arra, hogy - egy
előre - több mint 200 m2-en kínálja a lát
nivalókat a helybélieknek és az idelátoga
tóknak. A belső átalakítással a télen végez
nek, hogy a tavaszon, a várossá válás ne
gyedszázados évfordulóján, megnyílhas
son a nagyközönség számára - gazdagít
va ezzel is a nagyatádi látnivalók egyre szí
nesedő palettáját.

- Köszönjük olvasóink nevében is.
(H.)

- Azt szeretnénk, ha az óvodánkba já
ró gyermekek az átlagosnál egészsége
sebbek, szebb mozgásúak, egyszer
smind bátrabb, fegyelmezettebb, kitar
tóbb, együttműködőbb személyiségek
ké válnának.

- Mi a mozgásfejlesztő' programjuk lé
nyege?

(Folytatás a 3. oldalon)

Fotó: Durgó Tibor
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Nagyatádi Műhely HÍREK
Van-e talentum 

a TALENTUM-ban?
HONNAN?
Nem is tudom. Gyermekkoromtól sze

retem a verseket. Olvastam - mondtam - 
írtam - tanítottam: mikor mire volt éppen 
lehetőségem, kedvem. Ez az egyik állan
dósága életemnek. Természetes, hogy fel
figyeltem a jó versmondókra az iskolában, 
ahol dolgoztam. Mivel a tehetséggondo
zás sokadrendű területe az oktatásnak, ezért 
kerestem a lehetőséget, hogy iskolán kívül 
foglalkozhassam e 3M diákkal. Hetekkel, 
sokszor hónapokkal egy-egy versmondó- 
vagy Kazinczy-verseny előtt ők már kemé
nyen dolgoztak, készültek. Péntekenkén- 
ti 3M órás foglalkozásaink nem csupán tár
gyi ismereteiket bővítette, előadói készsé
güket fejlesztette, de szemléletüket, egész 
személyiségüket is formálta - a jelek sze
rint nem rossz irányba.

Hamar felismerték a művelődési házban, 
hogy e kis csoport jól használható az in
tézmény rendezvényeinek kiszolgálására: 
konferálásra, kiállítás-megnyitókon vers
mondásra. Később önálló műsorokat szer
kesztettünk és adtunk elő, s már videofilm 
készítésén törtük a fejünket. Sikerült néhány 
városon kívüli versenyre is eljutni. Ez az 
egy-másfél év volt az elindulás, a szerve
ződés ideje.

1992-től a város különböző műsoraihoz 
már rendszeresen kérték közreműködésün
ket, s a lányok (mert fiú versmondó csak 
elvétve találtatik) e szerepléseket szívesen 
vállalták. A közönség elé állás náluk már 
természetessé lett, a konkrét programra va
ló felkészülési idő egészen lerövidült 
(most kezdett megtérülni a korábbi sok 
„időpazarló" gyakorlás). Ettől az évtől vál
tunk a művelődési ház nyilvántartott, hi
vatalos csoportjává, s vettük fel a Talen
tum Irodalmi Stúdió nevet.

Ám utolért minket is az, ami minden is
kolai bázison ténykedő szakkör, csoport 
sorsa: állandóan jöttek új tagok és távoz
tak a „kiöregedtek". Volt aki Pestre, Csur-

Országos és nemzetközi találkozókon 
pontosítanak szakemberek némely produk
ciókat azzal a kifejezéssel, miszerint „a nagy
atádi műhelyből való". Jólesó'en borzonga
tó érzés ezt hallani. Az eló'készító'k, szerve
zőig „kivitelezők" persze tudják, hogy ez 
nem mindig azonos a „jó teljesítmény" mi
nősítéssel, mégis elismerése a város alkotó 
légkörének, s ezért közügy lehet a feltéte
lek és folyamatok megvilágítása „belülről", 
szubjektiven.

góra ment iskolába, s volt aki ugyan itt ma
radt középiskolában, de „visszavonult". 
1993. őszén megszakadt kapcsolatom az 
iskolával, így onnan „természetes úton" 
utánpótlásra nem számíthattam. Mivel hár-

csoportépítési mód eredményeként az 
1994/95-ös tanév elejétől csatlakoztak cso
portunkhoz Kovács Petra, Kövesdi Zsanett 
és Szécsényi Anikó gimnazisták, később 
pedig Recsek Krisztina és Benke Ildikó a 
Bárdos iskolából. Bővült a tevékenységi kör 
is: a „Lyukasóra" című folyóirat verstani és 
versfelismérő versenyére nevezett csapa
tunk, s erre az akcióra állt közénk Druzsin 
Mónika gimnazista. Megvalósítottuk régi 
álmunkat: Pilinszky János KZ-oratóriurnát 
két ízben is előadtuk a művelődési ház 
színpadán, s a nyári IV. Országos Dráma
pedagógiai Tábor hallgatóinak a szobor
parkban ugyanezt fény-hang-játékként 
feldolgozva. Itt a három szereplő közül az

A csapat
mán maradtunk csupán: Alsecz Anita, 
Hon/árh Anett és én, ezért még a tanév be
fejezése előtt a szokottnál is figyelmeseb- 
l>en hallgattam a városi versenyek szerep
lőit. Sikerült is azonnal beszervezni Kovács 
Zsuzsát, szeptembertől Major Ritát is. E vál
ságot úgy élte meg csoportunk, hogy egyet
len szereplést sem kellett lemondanunk, 
vállalni tudtuk mindazokat a feladatokat, 

i amelyek korábban is ránk hárultak.
HOL?
Ettől az évtől voltak tehát együtt gimna

zisták is az általános iskolásokkal, semmi 
nem indokolta tovább, hogy egy intéz
ményből válogassam a gyerekeket. Ez új

Fotó: Durgó Tibor 
egyik kisfiú, ezért aki legközelebb volt: sa
ját fiam, Ákos játszotta ezt a szerepet. Min

den „bejött" ebben az évben: összesen 
több mint 60 fellépése, szereplése volt a 
csoportnak, városi ünnepeinken (II. világ
háborús emlékmű avatás, október 23., ka
rácsonyi hangverseny, március 15.) épp
úgy ott voltunk, mint a művelődési ház sok
sok rendezvényén, műsorában (Magyar 
Kultúra Napja, Tavaszi Fesztivál, kiállítá
sok, „Caligari kocsmája" jazz-estek, „SZI
PORKA" gyermek ki mit tud stb.). S a mér
hető eredmény?

(Folytatás a 3. oldalon)

A honvédelmi miniszter Tamás Lajos is
kolaigazgatónak a katonai pályairányítás 
érdekében végzett eredményes munkája 
elismeréséül I. osztályú Honvédelemért ki
tüntető címet adományozott.

♦ ♦ ♦

Éjszaka a megvilágítatlan területeken, 
helyszíneken a sötétség megnehezíti a nyo
mozók munkáját, a nyomok felkutatását, . 
rögzítését, biztosítását. Az önkormányzat 
most 100 ezer Ft-os támogatással teszi le
hetővé egy mobil áramfejlesztő beszerzé
sét a rendőrség részére.

* * *

A XII. században épült műemlék jelle
gű barokk Szent Rókus római katolikus ká
polna felújítására is sor kerül a jövő esz
tendőben. A nyárra elkészülő munkákat a 
római katolikus egyház és az önkormány
zat mellett a Somogy Megyei Közgyűlés 
50 ezer forinttal támogatta, amit várhatóan 
az Országos Műemlékvédelmi Hivatal is 
megtold. Terveit, környéke rendezésével, | 
a polgármesteri hivatal készítteti.

♦ ♦ ♦

Gazdagszik a Kossuth utca címmel ok
tóberi lapszámunkban mutattuk be az újon
nan épülő épületegyüttes utcai homlokza
tát, tervét közlésre, kérésünkre készítette 
el a ház tervezője, [Domokos Béla kapos
vári építész, akinek neve akkor sajnálatos 
módon kimaradt közlésünkből, amelynek 
most örömmel teszünk eleget.

♦ ♦ ♦

Menekültek számítógéppel

Sikeres vizsgákon van túl, kezükben a 
kétnyelvű' bizonyítvánnyal az a 15 bosnyák 
menekült, aki a Nagyatádi Szakképző Is
kolában szervezett számítógépes tanfo
lyamra járt. Segítséget a Pécsi Regionális 
Munkaerő-fejlesztő és Képző Központtól 
kaptak a számítógéppark idetelepítésé
vel.Ma már egy újabb csoport kezdte meg 
a tanulmányait, hogy majd a menekülttá
bor elhagyásával könnyebben lioldogul- 
hasson.

A budapesti székhelyű INTERBAU az 
újabb kivitelezője a tűzoltólaktanyának. A 
ma 225 millió Ft értékű beruházás befe
jezési határideje 1996. Október 30-a.

♦ ♦ ♦

Karácsony képeslapokon

A nagyatádi Képeslapgyűjtő Kör kiállí
tása a Művelődési Házban. A kiállítás az 
intézmény nyitvatartási idejélaen látogat
ható 1996. január 7-éig.

* * t

A jelzésekből tudni lehet, hogy a társada
lombiztosítási azonosítási jelzőszámot töb- 
lx?n nem kapták meg vagy hibásan jutott 
el hozzájuk. Ezek valamelyikének pótlásá
ra most a nagyatádi térségben a Nagyatá
di Munkaügyi Ki rendeltségen van lehető
ség. Ezzel azonban - Segesdet kivéve - igen 
kevesen élnek, pedig január 1 -je után már 
körülményesebb módon, Kaposvárra be
utazva lehet mindezt rendezni.

♦ ♦ ♦

Úszó ÓVODÁSOK

Több mint öt éve veszünk részt az úszás
oktatásban. A gyermekek úszásoktatásának 
támogatására 40.000 Ft-ot nyert az Árpád 

utcai óvoda a Nemzeti Ifjúsági és Szabad
idősport az Egészséges Életmódért Alapít

vány pályázatán. Ezúton köszönjük I tor- 
váth Gyula úszóoktatónak és a fürdő dol
gozóinak a segítségét, amiért biztosítják a 
lehetőségét annak, hogy óvodásaink folya
matosan hozzászokjanak a vízhez, meg
tanuljanak úszni, egészségesen élni.

Tóth Anita Ágnes óvónő
♦ ♦ *

A novemberi lapszámban Kápolna épül 
a bodvicai városrészben című' írásban ter
mészetesen Bodvica értendő. Az elírásért 
elnézést kérünk. És megismételjük: adomá

nyokat a Plébániahivatalba vagy csekken, 
átutalással az OTP-nél vezetett 11743033- 
2000-2145 számlaszámra lehet befizetni 
vagy átutalni.

Repr. foró: Durgó Tibor

Kisatádon született, családja tősgyöke
res helyi eredetű. Teréz nénit özvegy fér
je 1892-ben vette feleségül, hogy árva kis
fia édesanyát kapjon. Egymás után szület
tek közös gyermekeik: Mária 1893-ban, 
Anna 1895-ben, Rozália 1898-ban és La
jos 1900-ban. Az ötgyermekes családot 
Valcsics bácsi fuvarozásból tartotta el. A 
nagy család 1905-ben árván maradt, mi
vel az édesapa 43 évesen meghalt. A gyer
mekek egy-egy közeli jó rokonhoz kerül
tek, akik vállalták neveltetésüket. Mivel a 
családban dinasztikusán szülésznők is vol
tak, a fiatal, 31 éves özvegy is e hivatást 
választotta. Elvégezte a bábaképzőt, de 
hogy hol szerzett oklevelet, erről hivata
los irat nem maradt fenn. Akkoriban az Or
szágos Bábaegyesület Budapesten a Vili, 
kerületi Rökk Szilárd utca 33. szám alatt 
működött. 1908-tól már mint képesített 
községi szülésznő működött Nagyatádon, 
így már negyedikként volt e hivatás kép-

Valcsics Vendelné Szani Terézia

ÉVFORDULÓK
1802-ben Czindery Donátné 1000 frt 

alapítványt tett a felállítandó atá
di kórházra. (193 éve)

1930-ban 652 kát. hold volt Nagya
tádon az erdőterület. (65 éve)

1932- ben 454 db lovat tenyésztettek. 
(63 éve)

1933- ban az elszállított gabona 200 va
gont tett ki. (62 éve)

Ködzöntjük

Nagyatád ifjú polgárait

Jáger Janka,

Gó'bölös Vanessza Szemira,

Juhász Dávid

(1874-1950)
viselője a családban. Ismert és hihetetlen, 
hogy a réges-régi időkben a dédanyák a 
robotos munka közben egy fába kapasz
kodva a mezőn hozták világra gyermeke
iket. A század elején a csecsemőhalálozás 
nagyon ingadozó volt. 1930 óta 100 
élveszületésre 26,7 egy éven aluli halálo
zás esett, és csak a későbbi években mu
tatott csökkenő irányt ez a számadat. Az 
országban, így Nagyatádon is, tombolt a 
tüdővész, mely anyát és gyermeket egy
aránt támadott. Sajnos a kisbölcsőt várat
lanul felváltotta a koporsó. A Petőfi utcai 
otthonában sokszor kopogtak Teréz néni 
ajtaján vagy ablakán e szavakkal: „... si
essen, mert eljött az óra!".

Nagyanyáink és anyáink otthonukban 
szültek. A jómódú családok kocsit küld
tek érte, a szegényekhez azonban gyalog 
kellett kimennie. Jó időben ez nem oko
zott gondot, de lucskos, sáros, zimankós 
időben veszélyes volt a közlekedés. Ha fa
gyos, csúszós volt a Henészbe, Simongátra 
vezető út, rongyot kellett kötnie a cipőre. 
Táskája a szükséges felszereléssel mindig 
készen állott a hívásra. Felkészültsége, tu
dása, precizitása orvosi köröktien is elis
mert volt. Egy életen át együttérzően csil
lapította az édesanyák fájdalmát, kínját és 
megosztotta a felejthetetlen pillanatot is ve
lük.

Sok-sok atádi gyermeket „vett fel" mű
ködése során. Ezt a népies szólást őrizte

meg a szájhagyomány a születéssel kap
csolatban. Ha fizettek, ha nem, minden
kit elhivatottan látott el. Aszülés után egy 
vagy két hétig is eljárt gondozásra a fiatal 
anyákhoz hasznos tanácsokat is adva az 
újszülött gondozásához: a fogás, fürdetés, 
öltöztetés, táplálás mikéntjéhez. Végtelen 
nyugalma, emberi humánuma, gyermek
szeretete révén megbecsült egyén volt. A 
szegénység erényei: a türelem, a tanulás 
vágya és a munka szeretete jellemezték, 
hisz az embereknek néha erényt kell csi
nálnia a szükségből.

Példás és kiemelkedő munkáját felsőbb 
szinten is értékelték. 1943-ban a Bábakép
ző Intézet egyesületi díszérmével tüntet
ték ki 35 éves jubileumán.

Áldozatos és nehéz volt családi élete is. 
Elvesztette felnőtt korú Mária, Anna és Ro
zália lányát, fájó édesanyai szíve szünte
lenül gyászolt. Hat éves árva leányunoká
ját felnevelte és férjhez adta.

1946-ban szülőotthont létesítettek Na
gyatádon az egykori Lelbach-kastélyban, 
így Teréz néni 1949-ben nyugdíjba vonult 
és hamarosan meghalt.

Az idei év, 1995., a Nők Éve, a decem- 

lx?r ünnepköre pedig arra emlékeztet, hogy 
a legcsodálatosabb dolog a születés.

„Minden halandó.
Az öröklét csak az anyáknak

adatott meg."
Iszaak Bábel

Győré Béláné Sípos Ilona

A nagyatádi Szent Kereszt 
római katolikus plébániatemplomban 

december 22-én 18 órakor

„AZ VOLT AZ ÉJEK ÉJE”
zenés karácsonyvárás

Közreműködnek:
Bárdos Lajos Általános Iskola 

Kicsinyek Kórusa, 
ének-zene tagozatos kórusa 
és 8. osztályos vegyeskara,

*
a 2. sz. Általános Iskola 

és Csirip Népdalköre,
*

az Őszi Napfény Nyugdíjasklub Dalköre,

**
a Nagyatádi Vegyeskar,

* 
a Talentum Irodalmi Stúdió,

*
Birkás Csaba hegedű, 
Kováts Péter orgona, 

és Tóth Anita ének

A műsor díjtalanul megtekinthető.
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MOZGÁSFEJLESZTÉS AZ ÓVODÁBAN
Alkotmány utcai tapasztalatok

Közel 1100 éve talált hazára a magyar
ság a Kárpát-medencében. Ha a Világ
kiállítás anyagi terheit a kormányzat nem 
is vállalhatta fel, a millecentenáriumra egy 
ország készül. Lakóhelyünk életében kü
lönösen jelentős az 1996-os esztenck'5, mert 
egyidejűleg ünnepeljük a honfoglalás 
1100 éves - és Nagyatád várossá nyilvá
nításának 25. évfordulóját. A méltó meg
emlékezés előkészítésén természetesen az 
önkormányzat is céltudatosan dolgozik.

Az 1996-os tervek között szerepel töb
bek között a város köztereinek igényes ren
dezése, a Rókus-kápolna felújítás utáni át
adása, egy hangulatos szökőkút kialakítá
sa a Művelődési Ház előtti téren, valamint 
a városi múzeum átadása 1996 áprilisá
ban.

A Millecentenáriumi Bizottság javasla
ta alapján a Képviselő-testület elfogadta a 
város 1996. évi ünnepi rendezvénytervét. 
A programok egyrészt az immár hagyomá
nyos állami ünnepekre épülnek másrészt 
új rendezvények is helyet kapnak. Alakos
ság pontosabb tájékoztatását szolgálja a jö
vő évijen 3 alkalommal megjelentetésre ter
vezett programfüzet, amelyet az újságunk
kal egyidejűleg valamennyi háztartásba el
juttatunk. Több éves hiány pótlására is sor 
kerül, mikor várhatóan ősszel megjelenik 
egy színes kiadvány városunkról, amely
ből ugyancsak valamennyi olvasónknak 
szeretnénk küldeni egy példányt. Remél
hetően eredményes lesz a legutóbbi lap
számunkban közzétett pályázat és a hon
foglalás városi jelképe együtt szimbolizál
hatja címerünkkel a többszörös ünnepet.

A kiemelt városi rendezvények sorát a 
Tavaszi Fesztivál keretében zajló március 
15-i ünnepség nyitja meg. Erre az alkalom
ra - korabeli dokumentumokból - Petőfi 
emlékkiállítás nyílik a Művelődési Házban, 
és történelmi előadásokat hallgathatnak az 
érdeklődők „Történészek Magyarország 
1100 évéről" címmel. Az esti díszünnep
ségen a Somogy Táncegyüttes nagysike
rű „Szabadság, Szerelem" című műsorát 
láthatják, amelyről már televízió-felvétel is 
készült.

Nagyatád várossá avatásának 25. évfor
dulóját április 26-27-én ünnepeljük. Bár az 
esemény egészen pontosan 1971. április 
25-én történt, de a célszerűség a péntek
szombati programot diktálja. Ezen a napon 
az önkormányzat munkaszüneti napot ren
del el és hasonló kéréssel fordul a város más 
munkáltatóihoz. Katonai tiszteletadás mel
lett ünnepélyes zászlófelvonást tervezünk 
a városháza melletti téren, s ezen a napon 
nyitja meg kapuit a városi múzeum. A prog
ramokon magas állami vezetők megjele
nésére is számítunk. Természetesen gondo
lunk az ifjúságra és az idősebb korosztály
ra is. A városszerte rendezett tömegsport 
programokon túlmenően az ifjúság számá
ra egy népszerű előadó koncertjét 
(Republic, Demjén) rendezzük meg, míg 
az idősebeknek operett-estet ajánlunk.

Barátság a zene Jegyében
A Bárdos Lajos Általános Iskola ének-zene tagozatos kórusa december 16-án kö

zös karácsonyi hangversenyt adott Budapesten a vendéglátó Hunyadi János ének-ze
ne és nyelvi tagozatos általános iskola kórusával.

A nagyatádi gyerekek a tavaszi Bárdos-hét alkalmával már vendégül látták a bu
dapesti iskola kicsinyek kórusát Czimbalekné Bankó Erika vezényletével. így a bu
dapesti diákok közül már sokan barátként várták a kórus tagjait. A megérkezés izgal
mas percei után vendégszerető családoknál helyezték el őket. A koncertre a főváros 
különböző pontjairól együtt érkeztek a két kórus tagjai.

A hangverseny első részében a vendéglátók mutatkoztak be nagyon szép program
mal. A kórusok és hangszerszólók meghitt karácsonyi hangulatot teremtettek.

A műsor második részében iskolánk kórusa mutatkozott be dr. Vargáné Zag Ágo
ta és Pauker Zoltán vezényletével. Műsorunk a karácsony hangulatát idézte, főleg Bár
dos Lajos, Kodály Zoltán, Farkas Ferenc, Bach-Gordn. műveket szólaltatott meg. Is
kolánk volt tanítványa, Kováts Péter, hatalmas sikert aratott zongorajátékával. A 8. A 
osztály vegyeskórusa szintén elnyerte a budapesti közönség tetszését. A műsor befe
jezéseként a két iskola kórusai közösen énekelték a népszerű karácsonyi dalokat, amelybe 
a meghatódott közönség is bekapcsolódott. A közös program befejezéseként vasár
nap az Operaházban Csajkovszkij Diótörő című balettjét tekintették meg a diákok.

A szívélyes vendéglátást, a két kórus közötti barátságot szeretnénk folytatni. A gyö
nyörű programhoz az utazás feltételeit és kényelmét az ATÁD-SPED utazási iroda te

remtette meg. Bárdos Lajos Általános Iskola
ének-zene munkaközössége

A pedagógus nap szintén jeles évfordu
lót hoz. Az oktatás egy évezredes múltra 
tekinthet vissza a jövő éven. Erre a nap
ra baráti találkozóra hívja a szervező-bi
zottság az egykor Nagyatádon tanító va
lamennyi pedagógust. A helyi oktatás tör
ténetét ónálló kiadvány és kiállítás is fel
dolgozza.

A kissé kötöttebb programok mellett a 
felhőtlen szórakozás perceit kínálja a nép
szerű televíziós vetélkedő mintájára szer
vezett „Játék Nagyatádon - határok nélkül" 
rendezvénysorozat, melyre testvérvárosunk 
csapatát várjuk a jövő év júliusában.

Országszerte augusztus 20-ához kötő
dően várható a honfoglalási és államala
pítási ünnepségek túlnyomó többsége. 
Nem lesz ez másként városunkban sem! 
Az immár hagyományosnak tekinthető ün
nepi programok mellett várható a Rókus- 
kápolna felújítás utáni átadása, a kápolnát 
övező tér rendezésével és keresztelőjével 
együtt. A millecentenárium tiszteletére a 
Dózsa György utca l>evezető szakaszán a 
„Honfoglalás-tere" gyarapíthatja Nagyatád 
kellemes parkjai sorát. Ebben az időszak
ban a szabadtéri rendezvények a Szent Ist
ván parkban, a Széchenyi téren és a Hon
foglalás terén zajlanak.

A nagyatádi Szoborpark alkotói sem pi
hennek a nyári időszakban. Július végén 
zárul a Nemzetközi Faszobrász Szimpo- 
zion és augusztusban nyílik a „Népi fara
gások a Dráva mentén" kiállítás.

A szeptemberi búcsú idejére várjuk visz- 
sza városunkba az „elszármazott" nagy
atádiakat egy oldott légkörű baráti találko
zóra, s a rendezvénysorozatot egy szerény 
nemzetközi vásárral is szeretnénk színe
síteni. Erre az időszakra tervezzük a Na
gyatád kiadvány megjelentetését, amelyet 
korábban már említettem.

Az 1956-os fórra dalom és szabadságharc 
valamint a köztársaság kikiáltásának ha
gyományos évfordulós programjaihoz il
lesztve egy kopjafa felállításával tiszteleg 
a város a forradalom áldozatai előtt.

A fentiekljen említett néhány program 
természetesen nem azt jelenti, hogy ez a 
város teljes programkínálata az 1996-os év
re. Pusztán .1 figyelemfelkeltés érdekében 
emeltem ki néhány ajánlatot és tervet a vá
ros hivatalos rendezvénytervéből - azzal 
a szándékkal, hogy még ebben az évben 
nagyvonalakban ismertté váljanak az ön
kormányzat törekvései a lakosság előtt. A 
programjainkhoz örömmel fogadjuk az ok
tatási- és kulturális intézmények valamint 
a társadalmi szervezetek csatlakozását.

A rendezvények költségeinek egy részét 
az önkormányzat biztosítja, de a szerve
ző bizottság számít a különböző pályáza
tok és segítőkész szponzorok támogatásá
ra is.

Az 1996 évi programjainkra - csakúgy 
mint az idei évben - szeretettel várunk min
den érdeklődőt!

Pünkösd M.

(Folytatás az 1. oldalról)
- Az 5-6 éves korú gyermek intenzív 

fejlesztés, játékos, kedvükre épített moz
gástapasztalás, zenével összekapcsolt 
gimnasztikái gyakorlatok végzése, után
záson alapuló gyakorlatvezetéssel. A fej
lesztőfoglalkozásokat heti két alkalom
mal szervezzük 25 gyermekkel 2 cso
portban. Mezítláb jó alkalom nyílik a láb
torna- és tartásjavító gyakorlatok beépí
tésére is. A gyakorlatok végzése közben 
fontosnak tartjuk a pedagógus vonzó sze
mélyiségét és a mozgásos feladatok 
együttes kivitelezését.

- Milyen a gyermekek reakciója?
- Szeretik, örömmel végzik a gyakor

latokat és igénylik a foglalkozásokat. Elő
nyükre válik az egymáshoz való viszo
nyuk, figyelmesebbek, engedékenyeb
bek, megértőbbek egymás iránt. Nőtt az 
önuralom, a feladattudat, a kitartás, az 
önbizalom, a figyelem, az önfegyelem.

TÚL AZ ÖTVENEN
Történelem képeslapokon

A képeslapgyűjtéssel a Ijélyeggyűjtésen keresztül került kap
csolatba. Növényeket, majd gyógynövényeket ábrázoló bélye
geket gyűjtött az amúgy agrármérnök nagyatádi Steiner Józsefné. 
Hazai és nemzetközi kiállításain elismerések, különdíjak jelzik 
következetes, kitartó és igényes munkáját, nemkülönben hoz
záértését.

A 21 bélyegkiállítást 34 képeslap-kiállítás követte, benne 15 
önálló, amiből 14 Baranya, Pest, Bács-Kiskun, Fejér, Vas, Tol
na, Zala és Borsod-Abaúj-Zemplén megyékljen vagy az Auszt
riai Tarcsafürdőn voltak.

Gyűjteményében külön csoportokat alkotnak és ritka kincs
nek számítanak a történelmi személyiségekhez kötődőek. így 
Kossuth Lajos, akinek lapjaival nyolc helyen önálló kiállításon 
mutatkozott be. Erzsébet királyné anyagát az Erzsébet-kultusz 
legjelentősebb helyszínén, a gödöllői kastélyban 28 ezren(!) lát
ták a közelmúltban.

Gyűjtőmunkájának széles palettáján gazdag anyagot őriz a 
pápáról, Lisztről, Beethovenről vagy Európa színházairól, a szá
zad eleji magyar városokról. Művelődési házak, klubok, szál
lók, galéria, zeneiskola vagy könyvtár voltak kiállításainak mél
tó színterei. És a közös kiállítások új élményhez vezettek. Ilyen 
volt a Liszt-emlékek bemutatása is, ahol más művészetek al
kotóival találkozhatott úgy is, hogy ők érem, vagy kisplasztika 
formájában jelenítették meg ugyanazt. Az ismereteket felfrissí
tő és gazdagító, esztétikai élményt nyújtó kiállításait - amelyek 
egyszersmind az ismeretterjesztésnek is forrásai - neves szak
emberek minősítik. Örömére szolgálhat, hogy mára jeles cso

Van-e talentum a
(Folytatás a 2. oldalról)

A már említett „Lyukasóra"-versenyen 
(Alsecz Anita, Druzsin Mónika és Major 
Rita volt a csapatban) megyei 3. hely, 
ugyanennek regionális elődöntőjén (három 
ilyent rendeztek az országban) szintén 3. 
hely; a Ratkó József verseny nagykállói és 
a - szintén országos - Öze Lajos verseny 
budapesti döntőjébe jutott Alsecz Anita, 
s harmadik lett a balatonszemesi megyei

Szeretetszolgálat
A kórházban második alkalommal 

készülünk a karácsonyi műsorunkkal, 
amely ismét örömteli várakozással és 
boldogsággal tölt el bennünket.

Az emberi segítőkészség, a végte
len türelem, az egymás iránti tisztelet 
és jóakarás, a szép ünnepi hangulat 
előkészítése sokakat egymás közelsé
gébe vonz.

A karácsonyi szent énekek, a szívet 
melengető, kedves versek mind és 
mind meghatottságot és bizonyára em
lékeket ébresztenek, de így együtt a vá
rakozás pillanataiban adja meg a va
lódi szeretetet, amit ember embernek 
adhat: ez a szolgálat, ami belülről jön 
és semmi mással nem helyettesíthető.

H. Mészáros Ágnes

- A programról mára már nagy sike
rű oktatófilm készült. A programfüzet mi
korra készülhet el?
- Támogatókat keresünk a kiadásához

TALENTUM-ban?
Latinovits-versenyen; a győri országos 
Kazinczy-versenyen különdíjat kapott 
Horváth Anett, s megnyerte a középisko
lai kollégiumok közötti megyei versenyt; 
megyei 4. lett Recsek Krisztina (ez volt éle
te első versmondóversenye), a városin 2., 
s korosztályának területi versenyét nyerve 
Budapesten Kazinczy-jelvényt vehetett 
át; az erdőkertesi „Anyám fekete rózsa" or
szágos verseny döntőjébe jutott Kövesdi 
Zsanett és Szécsényi Anikó, megyei 3., vá
rosi 1. helyezést ért el Kovács Zsuzsanna, 
s első lett a megyei Latinovits-versenyen, 
arany minősítést kapott a „SZIPORKA" ver
senyében.

Ezeknél is fontosabb, hogy már nem 
csupán magányos, egymással is folyton 
vetélkedő versmondók csoportja a Talen
tum, hanem egymást elfogadó, együttmű
ködésre kész, a másik sikerének is örül
ni tudó közösség van kialakulóban. Ezt 
a célt szolgálta nyári táborunk is, mikor 
8 napig Kőszeg és környékének hegyeit 
jártuk, s természetesen a tagok közötti kap
csolat is merőben más volt, mint mikor 
a színpadon álltak egymás mellett. Most 
ősztől tovább bővült tagságunk: Káplár Ka
ta jött a 2. sz. iskolából és Szécsényi Ka
talin a 6 osztályos gimnáziumból.

HOVÁ?

Tucatnyi fiatalt kell úgy versenyeztet
ni, hogy a megye és az ország legjobb
jaival összemérhessék tudásukat, s ezek
re készülve előadói készségük töretlenül 

és szeretnénk, ha minél előbb eljuthat
na az érdeklődőkhöz.

- Köszönöm a beszélgetést.
Fotó: Durgó Tibor Hubay Sándor 

dátokat tudhat tisztelői között. Nem volt sértő, ha gyűjtemé
nye egy-egy szegmensére vételi ajánlatot tettek; viszont szülő
városának, Dombóvárnak adományozta régi dombóvári teljes 
lapgyűjteményét. „Kicsit a szívemet hagyom itt ezzel Dombó
váron" - mondta.

A kedvező sajtóvisszhang további kitartó munkára biztat. Jö
vőre - eddig - 12 kiállításra szóló előjegyzése van már. Köz
ben 1996. tavaszán Nagyatádon múzeumot avatnak!

(Hubay S.)

fejlődjön. Mint eddig is, továbbra is a 
komplexitásra törekszünk, ezért nem csu
pán az előadó-művészetben, hanem a 
szélesebb körű irodalmi ismereteket 
igénylő versenyekben is indítunk csapa
tot, versenyzőt. Számítunk a csoport köz
reműködésére a város és a művelődési 
ház által rendezett legkülönfélébb prog
ramokban is. 5 éves lesz a Stúdió, orszá
gos versmondó verseny kiírásával szeret
nénk ünnepelni - ha erre sikerül az anya
gi feltételeket megteremtenünk. S még 
hosszan sorolhatnám a terveket, de inkább 
ezekről is csak a megvalósulás után szó
lok.

Valamennyiünk nevében köszönöm a 
művelődési ház, az Agrokémia, az 
Agrivál, az Oktatási Bizottság, a Somogy 
Megyei Közgyűlés, a Nemzeti Kulturális 
Alap, a Prolog Ifjúsági Alapítvány anya
gi támogatását, a szülők áldozatvállalá
sát és megértő, elnéző magatartását.

S bár a végén írom, de elsőként kellett 
volna: hálás vagyok a Talentum Irodalmi 
Stúdió minden volt és jelenlegi tagjának 
kemény, lelki ismeretes munkájukért, ki
tartásukért, példamutató akaratukért, bi
zalmukért és barátságukért, s a sok szép 
élményért és a csodáért, amelynek gya
korta élvezője lehettem - a közönséggel 
együtt.

A címben feltett kérdés megválaszolá
sa a Kedves Olvasó - mint közönség - 
joga.

Fejér Zoltán
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„...meleg emberi érzéseket tükröz"
A Gyermekek a gyermekekért című mű

sor egy résztvevőjének véleménye:
„Nagy élmény volt mindnyájunknak a 

Máltai Szeretetszolgálat által szervezett TÁ

TIKA (Mini Play Back Show). A közel há
rom óra alatt rendkívül jól éreztük magun
kat. Az a gondolat, hogy gyermekek segít
senek a gyermekeknek, meleg emberi ér
zéseket tükröz. A műsorban szereplő va
lamennyi tanulón látszott, különös gond
dal készült a szereplésre. A produkciók ki
válóan sikerültek. Örömújongással fogad

Sebészvendégek a régióból

dr. Nagy Gábor interjút ad

Tíz év után novemberben ismét városunk 
adott otthont a Magyar Sebésztársaság Dél
dunántúli Szakcsoportja soron következő 
tudományos ülésének a Nagyatádi Kórház 
Sebészeti Osztályának szervezésében. Az 
eseményről dr. Nagy Gábor seljész osztály
vezető főorvostól érdeklődtem.

- Örömünkre szolgál, hogy a területhez 
tartozó Baranya, Tolna és Somogy sebész
vendégei a vártnál is nagyobb számban jöt
tek el. Ormai István polgármester köszön
tötte az ülés résztvevőit, majd megnyitot
ta azt. Segédletemmel a szakcsoport elnö
ke, dr. Kett Károly professzor úr az ülés el-

„Nincsen olyan beborult ég, amely ki ne derülne egyszer”
Ez a lassan szállóigévé váló mondat fo

gadta az iskolánkba érkező meghívott ven
dégeket, ünneplőbe öltözött diákokat és pe
dagógusokat november 28-án, Babay Jó
zsef születésnapján. A nagyatádi szárma
zású író munkái a század közepén főleg 
a középosztály rétegeiben voltak népsze
rűek, de életszerű ábrázolását minden mai 
korosztály be tudja fogadni.

Mosoly című elbeszélése mosolyra fa
kasztotta a kisdiákokat édesanyjáról szó
ló visszaemlékezések meghatották a felnőt
teket az ünnepi műsor irodalmi összeállí
tásán. Ez volt a hetedik alkalom, hogy is
kolánk névadójának tiszteletére Babay- 
napot rendeztünk. Az ünnepség szerves ré
sze volt már hagyományosan e keretek kö
zött megtartott cserkészavatás is, ahol az 
egyenruhába öltözött kiscserkészek tisztel
gésre emelve ujjaikat elmondták a cserké
szek fogadalomtevő pontjait, s ezáltal tag
jaivá váltak a Hunnia Cserkészcsapatnak.

A délelőtt további részében megosztott 
helyeken folyt a munka és a játék. A ki

talmas és szórakoztató időtöltésre. A leg
ügyesebb gyerekek munkáiból kiállítást ren

ták a szereplők és a szülők is az egy he- i 
tes balatoni nyaralást, amelyet Vugrinecz 
Istvánné, a helyi szervezet vezetője aján
lott fel a Máltai Szeretetszolgálat nevében.

Külön elismerés illeti a műsorvezető
jét, Szabó Gyulát és segítő technikusait. 
Az érdem azonban a főszervezőé és a 
szervezésben résztvevő máltai csoport 
tagjaié.

Remélem, hogy e nemes célért szerve
zett rendezvénynek folytatása, hagyomá
nya lesz." Lukács Lászlóné

Fotó: Dnryó Tibor 

ső részét, dr. Horváth Örs Péter egyetemei 
tanár a másodikat vezette.

- Milyen témák tették különösen izgal
massá az összejövetelt?
- Kiemelkedőek voltak a transzplantá

cióval, az érsebészeti témával foglalkozó 
előadások.

- És a szervezés?
- Önzetlen segítőink közreműködésé

vel és a szakképző iskolában a szereplők
höz méltó környezet járult hozzá a 
plenáris ülés színvonalas és zavartalan le
bonyolításához.

- Köszönöm a tájékoztatást. H.S.

sebbek számára játék- és bábkészítés, já
ték- és daltanulás adott lehetőséget a tar

A Máltai Szeretetszolgálat nevében kö
szönöm a résztvevők kedvező hozzáállá
sát. Én, és minden segítőtársam nagy öröm

ben és élményben részesültünk, amelyhez 
a gyermekek segítettek hozzá. Igazán zse
niálisak voltak. Elismerésem mindnyájuk
nak. Köszönöm a támogatóknak, akik hoz
zájárultak a sikerhez. A rendezvény elér
te célját, nem volt hiábavaló, s szeretettel 
átnyújthatjuk az adományt azoknak a kis
gyermekeknek, akiknek nagy szükségük 
van rá.

Vugrinecz Istvánné 
a nagyatádi csoport vezetője

Ka mcs o n yva ró s
A Karácsonyt minden évlx?n moz

galmas készülődés előzi meg a Bár
dos Lajos Általános Iskolában. Advent 

első vasárnapját megelőző hét végé
re elkészül az adventi koszorú.

A tanulócsoportok a Mikulás-járást 
követően - amikor a testvérosztályok 
műsorral és csekély ajándékkal lepik 
meg egymást - a karácsonyi ünnepek
re készülnek.

A szünet előtti utolsó napon a ját
szóház a karácsony hangulatát vará
zsolja. Ekkor értékelik a terítési ver
senyt és készülnek a karácsonyfadí
szek, amik esetleg az otthoni fenyő
fák díszei is lesznek. Az osztályokban 
feldíszített fenyőfáknál karácsonyi 
népszokásokat adnak elő a gyerekek, 
ennek jegyében zajlanak a vetélke
dők, játékok és a dalok betanulása.

Az énekkar karácsonyi hangverse
nye örömteli hangulatot varázsol. Ré
gi hagyomány: a város mindenki ka
rácsonyfájára gyerekeink készítik a dí
szeket - örömmel.

Fellegi Bálint

Babay József
deztünk. A nagyobbaknak képzőművésze
ti műhely, bábukészítés és játéktermek áll

tak rendelkezésre, hogy ki-ki igénye és ked
ve szerint vehessen részt a programokban. 
A tornateremben osztálycsoportok közöt
ti játékos műveltségi vetélkedő zajlott, ahol 
a hétköznapi tanár-diák viszonyt felváltot
ta az osztályfőnökeikkel együtt küzdő gye
rekek zsibongása és felszabadultsága. 
Szíwel-lélekkel töltötték a Babay-totót, raj
zolták asz író portréját, ügyességi felada
tokon nevették ki vagy tapsolták meg egy
mást.

A hangulat délutánra érte el tetőpontját, 
a napot lezáró iskolai Ki mit tud?-on, ahol 
bemutatkozhattak a szerepelni vágyók, és 
több mint két órán át szórakoztatták pro
dukcióikkal a hálás közönséget, akik fe
szült figyelemmel, a szereplőkkel való 
egyiitténekléssel, tapsviharokkal fejezték ki 
tetszésüket az ifjú előadók műsorainak el
ismerésére.

dr. Herrné Nagy Erika

RIPORTER 
KERESTETETT

A múlt hétvégén a formálódó nagyatá
di televízió stábjába ri|x?rter és bemondó 
jelölteket hallgatott meg az üzemeltető Kft. 
felkérésére szerveződött bizottság. A fel
hívásra 24 fő jelezte részvételi szándékát, 
de a meghallgatáson már csak 15-en je
lentek meg. A vállalkozó szellemű jelöl
tek az előre kiadott szempontok szerint gya
korlati feladatokat oldottak meg a televí
zió meglévő stábjának közreműködésével. 
A szóbeli ismertetés és a próbafelvételek 
tapasztalatai alapján - a megjelent pályá
zók közül - a bizottság egy teljes napot fel
ölelő munka után 6 személyt ajánlott az 
üzemeltetést végző leendő munkáltató 
figyelmébe. Reményeink szerint a legered

A DRV Rt. Nagyatádi Üzemvezetősége 1995. december 4-étől végzi a vá
ros egész területén az elavult és korszerűtlen tolózárak cseréjét, amely 35 db 
korszerű tolózárcserét jelent. A munkálatok várhatóan 1996. január végére fe
jeződnek be. A munkákat átmeneti vízhiány, nyomáscsökkenés, a tolózárak cse
réje után zavaros víz kísérheti, amelyért Tisztelt Vízfogyasztóink szíves türel
mét és megértését kérjük. A csere után a csőtörések esetén és a házi beköté
seknél nagymértékben javul a vízhálózat szakaszol hatósága, rövidebb szaka
szokat kell a hibaelhárítások idején kizárni. Gócza Antal üzemvezető

Taritós Józsi bácsi, a bognár
(Folytatás az előző lapszámból)

A két mester versengése közben érke
zett el a háborús időszak, amikor már nem 
igen készíttettek, javíttattak kocsikat, szer
számokat. A négy gyermeket taníttató Mike 
bognár kénytelen volt - előbb csak maga, 
majd az egész családdal - elköltözni. A 
mester Budapesten a fegyvergyárban ka
pott állást.

Jóska bácsi Bodvicán vészelte át a há
borús időt. Utána annyi munkája lett, hogy 
alig bírta erővel. Az elhurcolt kocsik he
lyett előkerültek a már rég kimustrált esz
közök, s ezeket mind javítani kellett, hasz
nálhatóvá tenni, ha csak rövid időre is, hisz 
akkor még újra nem futotta.

A mind jobban öregedő mester még va
lahogy csak bírta a sok munkát, de mire a 
tsz-ek alakultak, már munkaképtelen volt. 
1956-ban 79 évesen távozott az élők so
rából, s vele kihalt e mesterség Bodvicán. 
Pedig igazán csak ekkor volt szükség bog

„Mert nem csak húszéveseké a világ...” 
Őszi napfény - tél időben

„Jókedvű, helyenként jó színészi meg
oldásokat mutató előadásokat a közönség 
és a zsűri nagyra értékelte..." olvashattuk 
többek között az Őszi Napfény Nyugdíjas

klub balatonföldvári szerepléséről előző lap
számainkban. És 1995. december 2-án, 

most már itthon, értő és szerető közönsé
ge előtt is bemutatkozott. Sikerrel. Ezúttal 
a méltán kijáró taps, a fel-felzúgó vastaps 
jelezte az elismerést.

Mindvégig testközelben maradtak, a zsú
folt nézőtérről vonultak a szereplők a ri
valdafény elé a színpadra. A már ismert, 
kellemes orgánummal, a szereplők mon
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ményesebben szereplőkkel hamarosan ta
lálkozhatnak a nagyatádi televízió műso
raiban. PM.

nárokra. A gazdák igyekeztek a jó alkatré
szeket elrejteni, s csak a már alig használ
hatókat adták a közösbe. Bognárok híján 
fúró-faragó embereket állíttatott a szövet
kezet ilyen munkára. így lett Ixjgnárhelyet- 
tesítő Bakos László, Beleznai György, 
Rezsonya Pál Bodvicán, ők javították a tönk
rement kocsikat, ekéket, meg miegymást, 
még kereket is gyártottak, ha nem is olyan 
„karikósat" mint a kis bognár.

Az 1960-as évtized a mezőgazdaság gé
pesítésének időszaka. A motorizálás kiszo
rította a mezőgazdaságból is a hagyomá
nyos eszközöket, a lovaskocsikat.

Ma már emlékként is alig látható egy- 
egy kocsi, eketaliga. A fát az enyészet is 
hamarabb pusztítja. A még találhatókat 
meg kell menteni az utókornak.

A bognárok nagyrészt kihaltak, környé
künkön már hírmondójuk sem található.

Horváth Ferenc
Bodvica

dandóját előtérbe helyező, gördülékeny 
műsorközléssel peregtek a műsorszámok. 
Jól megkomponált jelenetek, ének- és tánc
kar váltották egymást, amelyeket nem egy
szer saját versek előadói tettek színessé, vál
tozatossá. Hangulatosan, nagy természe
tességgel és magabiztosan.

Csodálatos volt önfeledt szórakoztatá
sunk. Ilyentájt is napfényt hoztak a szívek
be. Jó volt látni a záró színpadképet, a 
korosztályok összetalálkozását, az óvodást 
és a nyolcvanhárom éves karitagot. Kará
csonyi ajándéknak is gyönyörű volt. Kö
szönjük az élményt! (Hubay)
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A költő lelkipásztor
Szükség, hogy szép dal, szép ének 

szülessék!
Mindegy az aztán, mikor és ki írta!... 
S az is mindegy, hogy ki adja elő; 
ember, csalogány, vagy szálló pacsirta!

Boda Ferenc (1901-1989)

Nyugdíjazása után 20 évig volt városunk 
lakója Boda Ferenc református lelkipász
tor. Megemlékezésünk célja, hogy megszó
laltassa az ünnepi lelkű embert, aki papi 
hivatása mellett művészi eszközökkel te
remteti kapcsolatot környezetével. Atádi ba
rátai segítségével 1983-ban - Hulló lom
bok alatt címmel - válogatott versgyűjte
ménye jelent meg, amelyet önéletrajzi so
raival maga ajánlott.

Kábán született egy debreceni szűrsza
bómester családjában. „Nagyanyám, még 
iskolás korom előtt, estelente térdére vett 
és megtanított imádkozni, néhány zsoltár 
és dícséreténekre."

Gimnáziumot, teológiát Debrecenben 
végzett, később egy évig a skóciai 
(Aberdeen) egyetem ösztöndíjasa volt. Fia 
szerint kiváló tanulóként szerezhetett vol
na doktorátust, de ő ezt hiúsági kérdésnek 
tekintette. Szellemi felkészültségét paptár
sai is elismerték. Latin idézeteire ma is em
lékeznek, járatos volt többek között az ógö
rög és héber nyelvben. Több Tisza mellé
ki állomáshely után Bucsára került, ahol 
megismerkedett későbbi feleségével, Vá
sárhelyi Erzsébettel. így vall erről: „Első vá
laszlevelével fogott meg, bilincselt le egé
szen. Nem csalódtam benne. (A stílus az 
ember!) Feleség volt, a szó teljes értelmé
ben és mindenkor szolgálatkész, lelkes pap- 
né! Még a versírás terén is: első hallgatóm 
kritikusom."

Aztán a veszprémi Csetény lett szolgá
lati helye. Fia szeretettel emlékszik erre az

NEM VAGYUNK VÉDTELENEK
Cyermekrajz-kiállítás

A polgári védelem elődje megalakulá
sának 60. évfordulója tiszteletére Nem va
gyunk védtelenek címmel gyermekrajz-pá- 
lyázatot hirdetett a Nagyatád körzeti pol
gári védelmi parancsnokság az általános 
iskolai tanulók részére. Kiváncsiak voltunk, 
milyen kép él a gyerekekten a PV-ről és 
feladatairól. Kíváncsiságunk nem öncélú 
volt. Nagymértékben segítheti propagan
damunkánk fejlesztését, ha tudjuk, mit gon
dolnak rólunk.

152 alkotás érkezett be, amelyek közül 
a szakmai zsűri százat talált méltónak a ki
állításon való bemutatásra. A művelődési 
házban rendezett kiállítást Boros Bálint, a
képviselő-testület Oktatási és Kulturális Bi
zottságának elnöke nyitotta meg, aki egy-

Átéli hónapok legfontosabb eseményei 
a tanulmányi versenyek. Iskolánkból kb. 
130 tanuló indul 8 különböző tantárgyból 
(magyar irodalom, angol és német nyelv, 
biológia, kémia, fizika, matematika, egész
ségügy). Ezek a versenyek komoly felké
szülést igényelnek és amellett, hogy tanu
lóink felmérhetik tudásukat, tapasztalato
kat is szerezhetnek az írásbeli vizsgázás
sal kapcsolatban. Iskolánkat 12 tanuló kép
viselheti a megyei versenyeken. Agimná- 
ziumba érkező tanulóknak gyakran okoz

Nagyszentmiklóson született Torontál 
megyében. Szülei pedagógusok voltak, 4-5 
éves korában kezdett el zongorázni, majd 
komponálni. Pozsonyban Erkel László, Bu
dapesten pedig Thomán István és Koessler 
János növendéke volt. 1907-től zongora
tanár volt a Zeneakadémián. Stílusa kez
detben a német romantika hatása alatt állt, 
de a népzene és főképp a francia törek
vések iránti érdeklődése teljesen eredeti, 
egyéni stílus kialakításához vezette. Mint 
zeneszerző és zongoraművész a XX. szá
zad első felének egyik legnagyobb nem
zeti és modern komponistája. 1906-tól 
rendszeresen gyűjtött népzenét, magyart 
és szomszéd népekét is.

Színpadi művei A kékszakállú herceg vá
ra, A fából faragott királyfi, A csodálatos 

időre: 1947-től 1952-ig éltünk ebben a kis 
református közösségben. Édesanyánk itt 
érezte magát legteljesebben papnénak, mi 
gyerekek pedig papcsaládnak. A hívek ál
landó résztvevői voltak a bibliaóráknak, 
még aratáskor is késő estébe nyúlva zsol
tárokat énekeltek.

Dombóváron volt az utolsó lelkészi ál
lomás, egészen az 1967. évi nyugdíjazá
sig. Talán a közömbösebb városi környe
zet miatt érezték gyermekei a család „más
ságát". Szelíd nosztalgia élt bennük a 
csetényi meleg, összetartó közösség után.

Verseit már a gimnáziumi önképzőkör
ben ismerték. 1922-ben diáktársaival 
megalapították az Ady-asztaltársaságot. Kö- 
riikten gyakran megjelent a költő öccse, 
Ady Lajos. Első írásai a református teoló
gus ifjúság országos lapjában, a Közlöny
ben jelentek meg. Nagy hatással voltak rá 
a múlt század költői, de szívesen olvasta 
Radnótit, Váci Mihályt is.

- Milyen volt a szeretet ünnepe ott, ahol 
pap a családfő?
- Csodálatos karácsonyaink voltak! La

kásunk egyetlen nagyobb helyiségében állt 
a feldíszített fa, alatta szerény, de kedves 
kis csomagok. Apánk a nagy karosszékben 
ült, mi körülötte megilletődötten várakoz
tunk. Legelőször felolvasta Lukács evan
géliumának második részét jézus születé
séről. Utána együtt énekeltünk. Az ablak 
alatt csilingelő gyermekhang szólalt meg: 
Jaj, de pompás fa... Legfőbb ajándékul fel
olvasta az ünnepre írt saját versét:

„Karácsonyest, karácsonyéj,
Benne a csillag, s holdkaréj. 
Bűnöktől ment, tiszta a szív, 
Krisztussal, ki magához hív."
Aztán megszólaltatta a kis csengőt, meg

gyújtotta a gyertyákat. A család közben éne

ben a verseny fő
védnöke volt. 
Megnyitójában rö
vid áttekintést 
nyújtott a polgári 
védelem hat évti
zedes múltjának 
lényeges fejezetei
ről és megköszön
te a gyerekek vára
kozáson felüli akti
vitását.

ezren tekintették meg. A legjobb alkotá
sok a megyei versenyen szerepelnek.

Végezetül köszöntötte a polgári véde
lemben dolgozó valamennyi vezetőt és be
osztotta, akiknek sok munkasikert kívánt.

A versenyzőket négy korcsoportban ér
tékeltük illetve díjaztuk. A kiállítást közel 

Qimnáziumi értesítő
gondot, hogy az általános iskola után új 
tanárokkal, új követelmény- és értékelési 
rendszerrel találkoznak. Hogy a beillesz
kedést megkönnyítsük, általános iskolai kol
légáink kezdeményezésére több tantárgy
ból (magyar, matematika, német és angol 
nyelv) munkaközösségi találkozókat szer
veztünk. A kötetlen megbeszéléseken 

UTCÁINK NÉVADÓI
Bartók Béla (1881-1945)

mandarin. Zenekari művei a Cantata Pro
fana, Táncszvit, Divertimento, Concerto, 
továbbá zongora- és hegedűversenyek, kó
rusok, dalok szerzője. 1940-ben Ameriká
ba emigrált, ott halt meg 50 éve. 1988. jú
lius 8-án a Farkasréti temetőben helyez
ték örök nyugalomra Bartók hamvait. „Cso
dálatos üstökös volt." (Solti György)

1989-től utcát neveztek el tiszteletére la
kóhelyünkön. A Kiszely utcán végighalad
va az Árpád utcából nyílik a Bartókról el
nevezett rövid utca. Fekvése Észak-Déli irá

kelt, bontogatták a csomagokat és a leg
kisebb unokáig mindenki köszönetét 
mondott.

Tisztelték, báró soha nem igényelte, hi
szen köszönésben nem lehetett megelőz
ni. Udvarias volt a nőkkel, barátságos az 
idegenekkel. Békét és nyugalmat árasztott. 
Szerette az élő és élettelen világot, tárgyai
hoz is hűséggel ragaszkodott.

Családja koréten szerény, de mindig elé
gedett:

„Ferkó négyéves. Pötty. Az én fiam. 
Magamhoz szorítom boldogan.
Nincsen több fiam. Ez egyetlenegy. 
S éltem szekere lassan völgybe megy. 
Van két leányom. Van jó hitvesem." 
Aztán jöttek a súlyos csapások. Leányá

nak elvesztése, tetegség - az élet kará
csonyfáján lassan kihunyó gyertyalángok. 
Kórházi ágyán írta búcsúzó sorait:

„Hárfám elhagyom. El, és hallgatok... 
A dal oly szép volt,olyan gyönyörű!
Nemcsak elalszom. Meg is halhatok."

Nagyné Gyánó Ágota

Csendes József
pv. őrnagy, körzeti parancsnok

megismertük egymás munkáját, a gondo
kat, nehézségeket, amikkel mindkét isko
latípusban küszködünk. Pedagógusaink na
gyon hasznosnak találták ezeket az össze
jöveteleket és remélik, hogy ilyen tapasz
talatcserére a továbbiakban is sor kerül.

Szabó Erzsébet 
mb. igazgató

nyú a Városi Sporttelep közelében. Sorhá
zai tetőtér-beépítésűek, ésszerűen tervezet
tek és kényelmesek. Az előkellek gondo
zottak, sudár fenyők, tuják, cserjék adnak 
árnyékot a pihenőknek. Atulajdonosok ott
hon- és városszeretet ét bizonyítja a nagy 
tisztaság, ami városunk más részeire nem 
jellemző. Nem elég tetekinteni az utcá
ba, érdemes kellemes, gyönyörködtető sé
tát tenni a megragadóan szép városrész
ben.

Győré Béláné Sípos Ilona

A képviselő-testület novemter 28-ai ülé
sén elfogadta Nagyatád város 1996. évi 
költségvetési koncepcióját egyetértve az
zal, hogy a településen működő sportszer
vezeteket legalább az 1995. évi szinten tá
mogatja. A testnevelés és a sport céljait szol
gáló önkormányzati támogatások 1996. évi 
keretösszegének meghatározására a 
dr. Bóta László által vezetett Ifjúsági és Sport 
Bizottság a következő ülésen tesz javasla
tot.

VERSENYSPORT
Az NVSE valamennyi szakosztályánál 

megtörténtek az év végi értékelések. An
nak ellenére, hogy a labdarúgócsapat a ta
tellát vezető Kaposfüred mögött csupán 
két ponttal lemaradva áll a M. I. oszt, baj
nokság 3. helyén, az elnökség összessé
géten mégsem elégedett az őszi teljesít
ménnyel.

Aminél eredményesebb tavaszi szerep
lés érdekében nagyon rövid pihenő után 
már január 3-án megkezdődik az alapo
zás. A tehetséges fiatalok együtt edzenek 
majd a nagycsapattal és formájuktól füg
gően bizonyítási lehetőséghez jutnak. A 
szakvezetés az erősítés érdekéten egy-két 
új játékos igazolását is fontolgatja, erre 
azonban csak a szponzorok támogatása 
esetén nyílik lehetőség.

A felkészülés feltételeinek javítását szol
gálja az edzőpálya megvilágítása, amely 
250 ezer forintos költséggel hamarosan el
készül. A foglalkozások így a korai söté
tedés időszakában is zavartalanul folyhat
nak.

Ugyancsak két pont a hátránya a Pos
tabank Kupáért vívott M. I. oszt, kézilab
da-bajnokságban vezető Siófok együttesé
vel szemben női kézilabdacsapatunknak, 
amely az őszi szezon után a 3. helyen áll.

A lányok az őszi mérkőzéseken mind
végig lelkesen küzdve - különösen a vé
dekezésben - jeleskedtek, s ennek köszön
hetően a legkevesebb találatot kapták a me
zőnyben. A góllövés azonban még koránt
sem megy ennyire... Az alapozásnak - 
sportcsarnok hiányában - a gimnázium tor
naterme ad helyet, míg a formába hozást 
a Somogy megye más városaiban rende
zendő felkészülési tornák biztosítják.
A megyei női kézilabda-bajnokság élme
zőnye
1. Siófoki VSE 13 pont 132-98
2. Kaposvári KG 12 pont 148-93
3. Nagyatádi VSE 11 pont 93-78

Az elmúlt időszakban újabb szép sike
reket értek el a judoszakosztály verseny

zői, akik számára még nem ért véget az 
idény, sőt még a hétvégén is tatamira lép
nek. A junior korú Domonkos Bernadett 
(44 kg) a Tatán megrendezett I. oszt, fel
nőtt bajnokságon - amelyen a teljes ma
gyar élvonal részt vett - remek versenyzés
sel az 5. lett. A Budapesten lebonyolított 
országos csapatbajnokságon Húros Tibor 
(C 32), Treier Péter (B 28) és Del Fabro Zsolt 
(B 30) az UTE színeiten indulva aranyér
met szereztek.

SZABADIDŐSPORT
TEKE
Befejeződött az 1995. évi városi teke

bajnokság. Az utóbbi évek legszínvonala
sabb és legeredményesebb bajnoksága volt. 
A Holsten csapata harmadszor lett első, így 
végleg elnyerte a kupát.

Az 1995. évi bajnokság végeredménye
Csapat

1. Holsten 29 pont
2. Dózsa 28
3. Stari 26
4. Ajax 24
5. Mercedes 23
6. Fortuna 17
7. Tüzép 15
8. Hunyadi 8
9. Alfa 6

10. Csarnok 4

Egyéni
1. Balaskó László 604 fa

2. Kállai József 601

3. Gyergyák Miklós 590

4. Láng József 588

5. Balaskó Imre 584
6. Vékony Ferenc 581

7. Vargyas István 580

8. Gyócsi Róbert 578
9. Nagy Zoltán 577

10. Geszti József 560

11. Kovács Tibor 551
12. Kovili Attila 544

A VSE NB lll-as tekecsapata befejezte az 
őszi fordulót. Az újonccsapatnak a tisztes 
helytállás volt a cél, amit teljesített is. A kö- 
zépmezőnyten fejezte te az őszi fordu
lót. Február végén kezdődik a tavaszi for
duló.

Jakapovics László, aki a kezdetektől szer
vezője volt a versenysorozatnak, leköszönt 
tisztéről. A városi tekebajnokság irányítá
sát Kovács Gyula veszi át. Jakapovics Lász
ló az NVSE NB lll-as tekecsapatának ve
zetőjeként tevékenykedik tovább.

KOSÁRLABDA
A sörcentrum Kupáért kiírt városi kosár

labda-bajnokságba 7 csapat nevezett. A 
mérkőzéseket szombatonként 9 órától a 
Szakképző Iskola tornatermében játszák. 
A tabella élén két fordulót követően a 
Bárt ha SE áll.

HAJÓS ALFRÉD EMLÉKÚSZÁS, DEBRECEN
Hajós Alfréd, a magyar sport első olim

piai bajnoka az 1896. évi olimpián a 100 
m-es és az 1200 m-es úszásban is győzött. 
Győzelmének centenáriumára készülve 
1996 perces emlékúszást rendezett a Del> 
receni Demokratikus Ifjúsági Szövetség 
úszószakosztály<i. A meghívott csapatok 33 
óra és 16 percen keresztül folyamatosan 
úsztak, méghozzá 1200 m-es váltásokban. 
A verseny decemter 2-án, szombaton 
20:00 órakor kezdődött és hétfőn hajnal
ban 5:16-kor ért véget.

A Nagyatádi Triatlon és Szabadidő SE 
versenyzői az 1994-es évi eredményük 
alapján meghívottként vehettek részt az 
emlékúszáson, ahol (talán a centenárium
ra gondolva) 100 x 1200 m-t és ráadás
ként még 750 m-t teljesítettek. Ezzel a 
120,75 km-es úszással az elmúlt évi tel
jesítményüket több mint 5 km-rel megja
vították és - akárcsak 1994-ben - a részt
vevő csapatok között az előkelő harma

dik helyezést szerezték meg.

Acsapat tagjai voltak: Török Csaba, Ko
csis Péter, Kurják Péter, Janota Zoltán, Soós 
Olivér, dr. Herr Gyula, dr. Gál Károly, 
Balazsin Tamás, Horváth Tamás, Boros 
Krisztián, Pécsi Tünde, Nezdei Zoltán, 
dr. Tóth Levente, dr. Zátrok Zsolt, Baranyák 
Zsolt, Beleznai László, Fisli Edit.

Az egyesület ezúton is köszöni mind
azon cégek támogatását, amelyek nélkül 
ez a nagy kaland és szép kihívás nem jö
hetett volna létre.

SZILVESZTERI NIKE-FUTÓPARTY
A Nagyatádi Triatlon és Szabadidő 

Sportegyesület decemter 31 -én 12 órai rajt
tal utcai futóversenyt rendez. A táv 3000 
m (négy kör a parkot megkerülve). A ver- 
senytávot egyénileg és 3 fős csapatokkal 
váltóban lehet teljesíteni.

Nevezni 11 órától a Széchenyi téri par
kolóban lehet. A futóverseny fő támoga
tója a NIKE Jordán Sport. Az indulók kö
zött értékes díjakat sorsolnak ki!

A nagyatádi sportszervezetek vala
mennyi támogatójának eredményekben 
gazdag Boldog Új Esztendőt kívánnak!

Horváth Lajos
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Tájékoztató a képviselő-testület november havi üléséről
Folytatódik a szennyvízhálózat építése • Az eddigi kettő helyett egy költségvetési szerv végzi a szociális egészségügyi 

számviteli feladatokat • Január 1 -jével megszűnik a Szent István parki bölcsőde, 
amelynek szerepét az Árpád utcai veszi át • Előkészületben az intézményi vagyon- és felelősség-biztosítás ügye

A képviselő-testület november hónap
ban két alkalommal tartott ülést, novem
ber 21-én rendkívüli és november 28-án 
munkaterv szerinti ülést. A rendkívüli ülé
sen a város anyagi helyzetét mérlegelve 
módosították a képviselők az 1995. évi vá
rosi költségvetési rendeletnek az ún. ruha
pénzre vonatkozó rendelkezését. A város 
intézményeiben dolgozó közalkalmazot
tak és a polgármesteri hivatal köztisztvise
lői 11.000 Ft ruhapénz-juttatásban része
sültek. A november 28-ai munkaterv sze
rinti rendes testületi ülésen 30-nál több na
pirendet vitattak és tárgyaltak meg.

Első napirendi pontként tájékoztatót 
hallgattak meg a polgármester, a jegy

ző és a polgármesteri hivatal két ülés kö
zött végzett tevékenységéről, amelyet el
fogadtak. Ezt követően a város 1996. évi 
költségvetési koncepcióját tárgyalták meg, 
amelyet elfogadtak. A koncepció megha
tározza az 1996. évi városi költségvetés 
összeállításának rendező és a tervezést 
meghatározó szempontjait. A koncepció 
alap rendező elve - mivel állami támoga
tás növeléssel számolni nem lehet - a sa
ját bevételek növelése és a kiadások op
timalizálása, csökkentése. A bevételek nö
velése érdekében elviekben egyetértett a 
képviselő-testület a vállalkozókat érintő 
adórendelet módosításával és egy, a ma
gán személyeket érintő és a város infrast
ruktúrájának fejlesztését és fenntartását 
(utak, járdák építésének és felújításának for
rását képező zöldterület-fenntartás, közvi
lágítás fenntartását és fejlesztését szolgá
ló) kommunális adó bevezetésével.

Az ülésen elhangzottakat és a bizottsá
gi ülésen megfogalmazott javaslatokat a 
rendelettervezetek összeállításakor figye
lembe kell venni. Az adórendelet-terveze
teket várhatóan a decemberi ülésen tárgyal
ják a képviselők. A saját bevételek másik 
fontos eleme a város meglévő vagyonának 
mobilizálása, a hatékony vagyongazdál
kodás. Ennek körében ki kell dolgozni, 
hogy melyek azok a ma meglévő és ha
tékonyan nem hasznosított vagyontárgyak, 
amelyek hasznosításával (ez nem feltétle
nül eladást jelen) többletbevételekhez le
het jutni. A jövő évi költségvetés másik sar
kalatos pontja a város működési kiadásai
nak tervezése. A működési kiadások csök
kentése érdekében létérdek a város ellá
tási feladatainak megfelelő, de gazdaságo
san működtethető intézménystruktúra ki
alakítása. A testület a koncepció részeként 
feladatokat határozott meg az intézmény

hálózat felülvizsgálatára és átszervezésé
re. Új szemléletű intézményi költségvetés 
tervezésére vonatkozó szempontokat is 
meghatározott. A kiadások másik fő cso
portja a fejlesztési és felújítási kiadások. A 
testület a koncepció részeként egyetértett 
azzal, hogy folytatódjék a szennyvízháló
zat építése. Szükségesnek tartotta, hogy kö
vetkezetes önkormányzati ingatlan-felújí
tás follyon.

eghatározta a további fejlesztési fel
adatokat is (strandbővítés, kábel

televíziós-rendszer teljes kiépítése, városi 
múzeum létrehozása, egészségügyi alap
ellátás épületeinek felújítása, átalakítása). 
Az állami költségvetés elfogadása után a 
konkrét költségvetési támogatási mértékeket 
is megismerve folyik tovább a költségve
tés tervezése, amelyet a képviselő-testület
nek az állami költségvetés kihirdetését kö
vető 60 napon belül kell elfogadnia. A költ
ségvetési koncepció elfogadását követően 
a képviselők áttekintették a város három
negyed éves gazdálkodását is, a beszámo
lót elfogadták. Az ez évi utolsó költségve
tési rendelet-módosításra várhatóan a de
cember 19-i testületi ülésen kerül sor.

A városi rendőrkapitánynak évente be 
kell számolnia a város közrendjének és 
közbiztonságának helyzetéről. A rendőr
kapitány részletes és alapos bes/ámolóban 
adott képet a kapitányság munkájáról, ame
lyet a képviselő-testület elfogadott. A 
rendőrség szakember-ellátottságának elő
segítése érdekében vizsgálni fogja és lehe
tőségeihez képest segíti a lakáshoz való ju
tást. Ezen felül a testület 100 ezer forint tá
mogatást biztosított a rendőrségnek a szol
gálatot segítő eszközök beszerzésére.

Az ülés ezt követően rendelet-módosí
tási napirendekkel folytatódott. Kisebb je
lentőségű módosítást fogadtak el a képvi
selők az önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatában, majd a hiva
tal szervezeti változásával is összefüggő 
rendelet-módosításokban döntöttek. Ez 
utóbbi alapvetően technikai jellegű módo
sítás volt.

testület korábban hozott döntése 
alapján a Jogi, Igazgatási és Ügyren

di Bizottság tételes javaslatot adott a kép
viselő-testületnek a hatályban lévő, de fel
tétlenül felülvizsgálandó önkormányzati 
rendeletek felülvizsgálati határidejére és a 
felülvizsgálatban közreműködők körére. A 
testület a bizottság javaslatát elfogadta.

Ezután módosították a gépjárműparko
lók üzemeltetésére kötött szerződést, to

vábbá a közterületi parkolók üzemelteté
séről és a parkolási díjakról szóló önkor
mányzati rendeletet. Erre azért volt szük
ség, mert az eredeti szerződéshez képest 
módosult a Temesvári utca forgalmi rend
je és a vállalkozóval kötött szerződés és a 
rendelet ezzel nem volt összhangban.

Tájékoztatjuk Kedves Olvasóinkat arról 
is, hogy a testület a novemberi ülésén el
fogadta a Városkörnyéki Közös Pénzügyi 
Alapra vonatkozó, a volt nagyatádi járás 
községeivel kötött együttműködési megál
lapodást. A várható területfejlesztési törvény 
miatt a térségi különböző területfejleszté
si állami források lehívhatósága érdekében 
a jövőben nem közös alapként, hanem a ; 
Rinyamenti Települések Területfejlesztési 
Önkormányzati Társulása Pénzügyi Alap
jaként fog működni. A pénzügyi alapba 
minden résztvevő település évente lakó- : 
sai után 100 Ft-ot fizet be. A társulási meg
állapodás lehetőséget nyújt közös fejlesz
tési elképzelések megvalósítása érdekében 
pl. közös pályázatok benyújtására.

Ismert, hogy ez év októberétől megvál
tozott az egészségügy finanszírozásának 
módja és rendje. A képviselő-testület a ko- : 
rábbi ellátási rendet fenntartva együttmű
ködési megállapodást kötött Ötvöskónyi 
községgel a védőnői körzet működtetésé
re és finanszírozására. Ezt követően a kép
viselők a város Millecentenáriumi Rendez
vénytervét vitatták meg, amelyről a lap más 
helyén olvashatnak.

A testület napirendjén egészségügyi kér
désként nemcsak a védőnői szolgálat sze
repelt. Megvitatták a képviselők a Kórház , 
Szervezeti és Működési Szabályzatát, ' 
amelyet kisebb módosításokkal elfogadtak. | 

E napirend keretében pályázattal meghir
dették a kórház-rendelőintézet intézmény
vezetői orvos-igazgatói állását is. Apályá
zat ki írásakor természetesen a testület meg
határozta a pályázati feltételeket.

Módosította a képviselő-testület az Ifjú
ság-egészségügyi Szolgálatra vonatkozó ko
rábbi testületi döntését azért, mert a jog
szabály, a szolgálat pénzügyi finanszíro
zási rendje megváltozott. Az iskola-egész
ségügyi feladatokat a testület döntése alap
ján a gyermekorvosok és az ifjúság-1 
egészségügyi orvos a régi rend szerint lát
ja el.

Az ülésen soron következő napirend
jeként intézményalapító okiratokat 

módosított a képviselő-testület. A Zeneis
kola költségvetési feladatait januártól a Bár
dos Lajos Általános Iskola látja el, a 4. sz. I

Általános Iskola az étkeztetést január 1- 
jétől maga oldja meg. Módosult a Műve
lődési Ház intézményi megnevezése. Új 

neve: Művelődési Ház és Nemzetközi Fa
szobrász Alkotótelep.

Az oktatási intézmények alapítóokirat
módosítását követően a képviselők szoci
ális és egészségügyi intézmények átszer
vezésében döntöttek. A szociális és egész
ségügyi intézmények gazdálkodását eddig 
két önkormányzati költségvetési szerv vé
gezte, az Egészségügyi Gazdasági Ellátó 
Szervezet (GESZ) és az önkormányzat 
Egészségügyi Alapellátói Intézménye. Az 
egészségügyi gazdasági ellátó szervezet- . 
ben öregségi nyugdíjazás miatt feladatel
látó személy nincs. Az egészségügyi alap
ellátó intézmény költségvetési feladatai [Ki
dig csökkentek, ugyanis a városban dől- j 
gozó háziorvosok többsége az ellátási fel
adatát vállalkozási formában végzi. Mind
ezek miatt indokolt volt az eddig költség
vetési szemponttól két szervezetet egy költ
ségvetési szervként összevonni. Január 1- 
jétől igya szociális és egészségügyi intéz- I 
mények pénzügyi számviteli feladatait a 
Népjóléti Gazdasági Ellátó Szervezet né
ven végzi a költségvetési szempontból 
összevont Intézmény. Az egészségügyi in
tézmények átszervezésének napirendjén 
belül döntött a testület a Szent István par
ki 20 személyes tólcsőde január 1 -jei meg
szüntetéséről.

január 1 -jét követően valamennyi, ed-
Jdig a Szent István parki bölcsődében 

elhelyezett kisgyermeket az Árpád utcai 
Bölcsődében helyezi el az önkormányzat. 
Az Árpád utcai 60 személyes bölcsőde 
jobb kihasználtság mellett változatlan fé
rőhelyszámmal működhet. Az átszervezést 
a rendkívül magas egy gyerekre jutó ön
kormányzati fenntartási költség indokolja. 1 
Egy kisgyermek 1 éves költsége majdnem 
400 ezer forintjába kerül a városnak.

Az átszervezést megelőzően a szülők és ‘ 
az intézmény alkalmazottjainak vélemé
nyét is kikérte a testület. Az intézménytón 
dolgozók egy része áthelyezéssel munká
ját az Árpád utcai Bölcsődétón folytatja, 
míg a másik része a 4. számú Általános ' 
Iskolához lesz áthelyezve. Az önkor
mányzat igyekezett a város egészségügyi 
intézményeiben minden dolgozó részére 
munkahelyet találni.

Az ellátásszervező testületi intézkedése
ket követően a képviselők jóváhagyták a 
Somogy Megyei Temetkezési Kft.-vei kö
tendő üzemeltetési szerződést és visszavon

ták egy korábbi, 1993. évi testületi dön
tés egy pontját. A megkötött üzemeltetési 
szerződés alapján a Somogy Megyei Te
metkezési Kft. gondoskodik 1999. decem
ber 31 -éig az önkormányzat által fenntar
tott temetők üzemeltetéséről.

Másodízben foglalkoztak az intéz
ményi vagyon- és felelősség-biz

tosítás ügyével. További előkészítő felada
tokat határoztak meg. Abban döntés még 
nem született, hogy melyik biztosítóval köt 
az önkormányzat szerződést.

A testületi ülés ezt követően lakáskérdé
sek tárgyalásával folytatódott. Egyik napi
rendi pontjaként az elfogadott helyi ren
delet szerinti ütemezésben lakások értéke
sítésére felajánlásáról, eladásáról született 
döntés, továbbá az eddig is a kórház ál
tal használt és időközben üressé vált la
kásokra (2 lakás) biztosított bérlőkijelölé
si jogot Az ülés további hat napirendi [pont
jaként vagyongazdálkodási döntéseket 
hozott.

Visszavásárolta a meghiúsult építke
zés miatt a Széchenyi tér 19-20. 

szám alatti ingatlan-tulajdonosoktól az in
gatlanokat változatlan eladási áron és egy- 
tón értékesítésre meghirdette.

Meghatározta a Kossuth u. 13. szám alat
ti üressé vált önkormányzati helyiség bér
beadásának feltételeit. Döntött egy kivadári 
külterületi szántó 1/2 önkormányzati tu
lajdoni hányadának értékesítéséről. Egyet
értett azzal is, hogy 1000 Ft/mtós áron a 
jelenlegi henész-simongáti MOL-kút bő
vítésére az önkormányzat a MÓL részére 
telket adjon el.

Várhatóan tovább folytatódik a Kossuth 
u. keleti oldalának beépítése. A testület 
újabb építési telket jelölt ki értékesítésre. 
Értékesítette a Dél-Dunántúli TÜZÉP rész
vényeit 30 %-os áron. Rendezték a kép
viselők a Kossuth u. 12. számú ingatlan tár- 
sasház-bejegyzésének jogi akadályát is, 
hozzájárultak a tulajdonjog átadásához.

Már korábbi lapszámainkban is informál
tuk Önöket arról, hogy a nem Nagyatád 
környéki településekkel, így Csurgóval és 
városkörnyékével együttműködik ónkor
mányzatunk a kórházi gép-műszer beszer
zésben. A képviselők e tárgyban most 
együttműködési megállapodást hagytak jó
vá.

Döntöttek az elmúlt üléseken vissza
vásárolt Zrínyi közi telek értékesí

téséről. A nyilvános ülés végén számos in
terpelláció hangzott el. Zárt ülésen egye
di szociális ügyekben benyújtott fellebbe
zéseket bíráltak el. A testület decembertón 
várhatóan két ülést tart: 12-én és 19-én. 
Az ott hozott döntésekről a januári lap
számban tájékoztatjuk olvasóinkat.

Hoffmanné dr. Németh Ildikó jegyző

ZÖLDTERÜLETEINKRŐL
Az elmúlt évek hagyományát követve 

1995. őszén is kerültek facsemeték, örök
zöldek Nagyatád utcáira, közterületeire. A 
Munkás utcába díszcseresznyét, az Alkot
mány utcába díszalmát és vörösjuhart, a 
Koch Róbert utcába díszgalagonyát, a Már
tírok utcába díszalmát ültetett a Városgaz
dálkodási Intézmény a közhasznú mun
kások segítségével. Az Aradi, Dózsa 
György, Baross Gábor utcákban a meglé
vő fasor hiányzó fáit pótoltuk.

Örökzöldek kerültek a Söröző elé és a 
Hunyadi utcai tízemeletes házakhoz, a 
Simongáti temető É-i oldala pedig íagyal- 
és hamisciprus-sövénnyel lett lezárva.

A Nagyatádi Parkerdő játszóeszközeit, 
berendezéseit 1996. tavaszán újítja fel a 
lábodi Erdészet és a Városgazdálkodási In
tézmény. A pénzügyi lehetőségek nagyon 
szűkösek, emiatt érdemel külön köszöne
tét <i Megyei Erdőfel ügyel őség, amelynek 
segítségével támogatáshoz jutott a város.

Kismozdony, colopvár, padok, asztalok, 
új szalonnasütő készül a kirándulóknak. 
Reméljük, nem csak pár hétig, hónapig 
örülhetünk a megszépült parkerdőnek, hisz 
a sérült játékok csak évek múlva újulhat
nak meg ismét.

Csicskár Edit
Városgazdálkodási Intézmény

Kedves olvasóink! Gazdasági kapcsolatok

További piaci térnyerés a cél
November 21 -étől, az igazgató felmen

tése óta, ügyvezető igazgató irányítja a 
Nagyatádi Konzervgyárat. Mészáros 
László személyében December 16-ától 
van új igazgatója a gyárnak. A termelés 
jó ütemben halad, zajlik a gyümölcs, 
zöldség, a csemegekukorica kiszerelése. 
A nagy nyugati kiszállítókkal való kap
csolata mellett egyre nő az oroszorszá
gi piaci térnyerés, a korábbi kapcsolatok 
felelevenítése. Elhatározásuk: stabilizál
ják a léLszámot. Jövőre, eredményük ará
nyában, a minőség további markáns ja
vítását biztosító fejlesztést végeznek, ami 
már a világ minden tájára való kijutást 
teszi lehetővé - tudtuk meg a LIMPEX Rt. 
ügyvezető igazgatójától. (-y)

November végén San Vito Al Tagliamento gazdasági küldöttsége járt Nagy
atádon. Testvérvárosunk olasz gazdasági szakemberekből, vállalkozókból álló 
delegációja megismerkedett lakóhelyünk munkaerő-piaci helyzetével, adottsá
gaival, befektetési és üzleti lehetőségeivel. Az önkormányzat közvetítő szere
pet vállalt a helyi és az olasz vállalkozók találkozóján. Az esetleges új munka
helyek teremtése városunk elemi érdeke, s így lehetőségei szerint minden segít
séget megad az önkormányzat az ilyen célú befektetésekhez. Nagyatád igazi 
vonzerejét az olasz szakemberek a gyógyturizmusban és a pihenést, kikapcso
lódást célzó idegenforgalomban látják, bár ezen a téren is akadnak komoly inf-
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