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Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, 
hisz zuzmarás a város, a berek, 
fagyos kamrák kilincsét fölszaggatni 
és rakni, adjon sok-sok meleget.

Azt a tüzet, ó jaj; meg kéne rakni, 
hogy fölengednének az emberek!

AMERIKAI TISZTEK A VÁROSHÁZÁN BABÁK NÉPVISELETBEN
Ormai István polgármester meghívá

sára Edward D. Murdock ezredes a me
gyeházán működó' összekötő iroda 
vezetője és munkatársai jártak január 
elején a polgármesteri hivatalban. A ta
lálkozóra azt követően került sor, hogy 
a magyar honvédségtől a hivatal nem 
kapott tájékoztatást a várossal kapcso
latos esetleges katonai elképzelésekről. 
Az amerikai ezredes készséggel adott 
felvilágosítást csapataik helyzetéről és 
a lakosságot érintő kérdésekről.

Murdock ezredes elmondta, hogy az 
amerikai haderő béke-missziójához a je
lenlegi kaposvári és taszári fogadó bá
zis elegendő. Jelenleg több mint hatezer 
amerikai katona állomásozik a két lak
tanyában. A folyamatosan érkező állo

A NAGYATÁDI TEHETSÉGEKÉRT
Negyedik esztendeje hozták lét

re a Nagyatádi Diákokért Alapít
ványt. Ezzel - természetes és jogi 
személyek támogatásával - olyan 
pénzalapot sikerült létrehívni a vá
rosban, amellyel a felsőoktatási in
tézményekben tanuló nagyatádi 
diákokat segítik, mert önhibájukon 
kívül kerültek olyan helyzetbe, 
hogy akár továbbtanulásuk lenne 
veszélyben.

A további részletekről Gara István 
alpolgármestert, a kuratórium elnö
két kérdeztük.

- Már az alapításkor abból indul
tunk ki: a város felelős polgáraiért, 
így a szorult helyzetbe kerülőknek 
akár joga van elvárni sorsuk mél
tánylását, a város egésze segítségét. 
Az önkormányzat támogatása mel
lé - ami az éves költségvetés 2-3 
ezrelékét teszi ki - érkeztek az ön
zetlen támogatók pénzei. Talán a 
személyes felkeresés és a céljaink 
megismerése miatt is, a múlt év má
sodik felében, nagy-nagy örömünk
re kiugróan megnőtt a pénzalapunk.

- Az egyre több alapítvány nem 
von el támogatókat? Melyek az oda
ítélés alapelvei? 

FELHÍVÁS
Nagyatád Város Önkormányzatának Szociális Bizottsága és a település 
karitatív szervezetei 1996. március 2-án 20 órai kezdettel Jótékonysági 
Báli szerveznek a 2.sz. iskola aulájában. A bál bevételét a szervezők a 
nehéz körülmények között élő gyermekek nyári üdültetésére fordítják.

A vacsorával egybekötött rendezvény belépő díja: 1000 Ft/fő. 
A zenét Húros Tibor szolgáltatja.

Jegyek korlátozott számban igényelhetők a Gondozási Központban 
(Bajcsy u. 1/B fszt.).

A bál fővédnöke: Ormai István polgármester.

Adományokat és tombola díj felajánlásokat a Gondozási Központnál 
köszönettel fogadnak.
A Pro Família Alapítvány bankszámla száma: 11743033-20224482. 
A befizetet adományok 30%-a a helyszínen átvehető igazolások alapján 
az adóból leírható. .. ,

RENDEZŐSÉG

mány rövid pihenés és felkészítés után 
indul a boszniai állomáshelyére. A ka
tonai konvojok áthaladása közvetlenül 
érinti városunkat. Az esetleges problé
mák miatt a lakosság megértését és tü
relmét kérte az amerikai katonai veze
tő. A menetoszlopok útbaindítását úgy 
tervezik, hogy lehetőleg reggel és az es
ti órákban haladjanak át a magyar te
rületen. A jelenlegi fokozott átmenő for
galom még várhatóan két hónapig ne
hezíti a régió közlekedését. Ha a külde
tés a terveknek megfelelően sikerrel jár, 
már szeptemberben megfordul a kon
vojok haladási iránya, és az IFOR erők 
elhagyják a területet. Az amerikai köz
lekedési morálról ellentmondó hírek lát
tak napvilágot. Tény az, hogy sajnos

- Addig, amíg más alapítványok 
egy-egy iskolát vagy táncosokat, kó
rusokat stb. segítenek, a Nagyatádi 
Diákokért Alapítvány a város diák
ságának egészét támogatja, különö
sen a család jövedelmi helyzetére, 
s még inkább a diák jó tanulmányi 
előmenetelére, na és lehetőségeink
re is tekintettel. Ebből az is követ
kezik, hogy tehetségekről van szó.
- A támogatásnak milyen formái 

vannak?
- Egyszeri segélyek differenciált 

odaítélése (pl. az elsősök támoga
tása) valamint a havi rendszeres tá
mogatás. Tavaly ősszel 53-an kap
tak ezek valamelyikéből segítséget, 
természetesen valamivel keveseb
ben mint ahány kérelmező volt. Azt 
reméljük, támogatóink segítségével 
tovább nőnek lehetőségeink, s így 
tovább bővülhet a támogatottak kö
re, az odaítélt összegek nagysága.

- És ennek mi lesz, mi lehet a ho- 
zadéka?

- Hisszük: a kiművelt nagyatádi 
diák bárhova kerül is, hasznára lesz 
a társadalomnak. Na és ha még Na
gyatádra kerül vissza...!?

így legyen. Köszönöm a beszél
getést.

Hubay S. 

több baleset is történt. Természetesen az 
amerikai fél - a vétkesség megállapítá
sa esetén - vállalja a kártérítési felelős
séget. A hasonló jellegű problémák meg
oldása az összekötő iroda egyik felada
ta - közölte a küldöttség vezetője.

Az amerikai hadsereg nyílt kártyák
kal játszik, nincs szükség titkolózásra - 
hangsúlyozta a magas rangú katona. 
Határozott szándékuk, hogy a magyar 
lakosság minél jobban megismerje 
munkájukat, céljaikat. Ennek jegyébe az 
iskolák számára videó filmmel össze
kötött technikai bemutatókat szeretné
nek tartani, ahol az amerikai hadsereg 
TV képernyőről már megismert terep
járóját a gyerekek közelről birtokba ve
hetik. Ugyancsak az összekötő irodá
hoz fordulhat az a vállalkozó aki 
konkrét ajánlatra épülő üzleti kapcso
latot kíván létesíteni az amerikai had
erővel.

A Solar Szállóban nem az amerikai 
hadsereg katonái állomásoznak, hanem 
a kiszolgálásukat végző texasi építő
munkások, tudtuk meg a későbbiekben. 
A nagyatádi fegyelmező zászlóalj egy
kori laktanyájának a hasznosítását 
egyelőre nem tervezi az amerikai had
sereg válaszolt egy másik kérdésre 
Murdock ezredes. A megbeszélésen a 
tárgyaló felek biztosították egymást a to
vábbi együttműködési szándékukról.

Pünkösd M.

Felsőfokú szakképzés 
a 4. sz.

Általános Iskolában
A csurgói Önkormányzati Gimnázium 

és Pedagógiai Szakközépiskola 1995. 
szeptemberétől - minisztériumi enge
déllyel - felsőfokú gyógypedagógiai 
asszisztens-képzést indított.

A nappali tagozatos jellegű oktatásba 
érettségizett, pedagógiai asszisztens kép
zettséggel rendelkező hallgatók kapcso
lódhattak be. A szakközépiskola veze
tői iskolánkat tisztelték meg azzal, hogy 
szakmai bázisintézményként bekapcso
lódjon az országban egyedülálló képzé
si formába.

Heti két alkalommal a hallgatók óra
rendi beosztás szerint gyógypedagógiai 
pszichológiát és sérülés-specifikus tan
tárgy-pedagógiát tanulnak iskolánkban.

Az elméleti anyag elsajátításán kívül 
a gyakorlati munkába is bekapcsolódnak, 
hospitálnak, asszisztensi feladatokat vé
geznek. Február-március hónapban 
összefüggő szakmai gyakorlaton vesznek 
részt, majd szakdolgozat írásával és ál
lamvizsgával szereznek felsőfokú szak
képzettséget tanúsító bizonyítványt.

Az iskola gyermek- és felnőtt
közössége szeretettel fogadja jelenlétü
ket.

Laklia Piroska 
megbízott igazgató

Három hétre babaországgá változott 
a nagyatádi művelődési ház kiállítóter
me. A látogató belépve e birodalom 
mesebeli kapuján, egy időre elfeledke
zik mindennapi gondjairól, s elbűvöl- 
ten nézi az eladó leányt, a módos gaz
dát, a cigányzenészt, a juhászt, a nap
számost, a gyászoló asszonyt. Ezen a 
kiállításon békésen megfér egymás mel
lett az erdélyi szász, a sokác, a palóc, 
a kalotaszegi, a torockói, a sváb, a ka
locsai, a buzsáki, a matyó, a somo- 
gyudvarhelyi és még sokan mások.

A babasereg öltözetei, a népvisele
tek színes kavalkádja a hajdani bú
csúkra, nagyvásárokra emlékeztetik a 
szemlélődőt. A szakavatott rendezés
nek köszönhetően elénk tárulnak az 
egyszerű ember életének jeles alkal
main, az ünnepeken és a dolgos hét
köznapokon viselt ruhadarabok.

Gondos és ügyes kezek csodálatos 
teremtményei ezek a babák. Valaha 
ezen a szép dél-somogyi vidéken ne
velkedett egy leány, kit az élet viha
ra Németországba sodort. Christiné 
Dániel, bár hazát cserélt, szívében 
mindvégig magyar maradt. Hogy 
szűnni nem akaró honvágyát enyhít
se, először megírta kedves faluja, 
Rinyabesenyő történetét. S utána jöt
tek a babák. Dániel Jánosné, Fini né
ni, annyira megszerette „gyerekeit", 
hogy kicsiny babaországa már közel 
120 „babapolgárt" számlál. S hogy a 
babák készítése nem öncélú foglala

A mozgáskorlátozottak
közlekedési kedvezményeiről

A kormány a súlyosan mozgáskorlá
tozott személyek közlekedési kedvezmé
nyeit újraszabályozta. A rendeletben fog
laltak szerint a súlyosan mozgáskorláto
zott személyek 1995. évben megállapí
tott kedvezményeihez benyújtott - a sú
lyos mozgáskorlátozottság tényét meg
állapító - orvosi szakvélemények helyett 
újat kell csatolni a kérelemhez. Az I. fo
kú orvosi szakvéleményt a háziorvos, 
vagy beutalása alapján szakorvos állít
ja ki. A kérelemhez az előzőekben leírt 
orvosi szakvéleményen kívül csatolni kell 
mindent, amit az 1995. évben benyúj
tott kérelemhez is mellékelni kellett, de 
ezek más okmányokkal is kiegészülnek. 
Változott a közlekedési kedvezmények 
mértéke is. A szerzési támogatás mérté
ke a vételár, illetve a vám- és általános for

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nagyatád Város Millecentenáriumi Bizottsága a várossá nyilvánítás 
25. évfordulója alkalmából nyílt publicisztikai pályázatot hirdet.

A pályaműveket gépelve, maximum 3 A/4-es oldal terjedelemben legkésőbb március 25-éig kell 
benyújtani az önkormányzati és intézményirányító irodához jeligével ellátva. A pályázat mellett 
lezárt borítékban a pályázó azonosítási adatait (jelige, név, lakcím) kell feltüntetni.
A pályázaton a város életéről, lakóiról, nevezetességeiről, közéletéről, jelenéről vagy múltjáról 
egyaránt várunk cikkeket, amelyek közül a legsikeresebbeket a Nagyatád újság különszámában 
megjelentetjük.

A pályázat díjazása: 1. d íj 6000 Ft
2. díj 4000 Ft
3. díj 2000 Ft

A pályázat elbírálását a bizottság 1996. április 15-éig elvégzi és az eredményről a pályázókat értesíti. 
A bizottság az érvénytelenné nyilvánítás jogát fenntartja.

tosság, annak ékes bizonyítékai a né
metországi (Hannan, Frankfurt, Berlin) 
és magyarországi (Zalaegerszeg, Mis
kolc, Nagyatád) kiállítások, amelyek 
a közönségsikeren túl komoly szakmai 
elismerést is jelentenek az alkotónak.

Foto: Durgó Tibor

A babakollekció folytatja magyaror
szági bemutatkozását. A „családot", 
Christiné Dánielt és „gyerekeit", hama
rosan Barcs, Szeged, Budapest majd 
Szombathely látja vendégül.

Szőke József 
népművelő

galmi adó együttes költségének 60 %-a, 
legfeljebb azonban 250.000,- Ft. Az át
alakítási támogatás értéke az átalakítás 
költsége, de legfeljebb 30.000,- Ft. A köz
lekedési támogatás mértéke 5.000 -tői 
12.000 Ft-ig terjed, az alapösszeg 5.000 
Ft.

A közlekedési kedvezmények iránti ké
relmeket - az átalakítási és parkolási en
gedély kivételével, amelyet a tárgyév
ben bármikor be lehet nyújtani - éven
te április 30-ig kell eljuttatni az önkor
mányzat jegyzőjéhez. Az érintettek a 
közlekedési kedvezményekkel kapcso
latban bővebb felvilágosítást a polgármes
teri hivatal 3. számú irodájában kapnak, 
ahol a kedvezmény igényléséhez szük
séges nyomtatványok is átvehetőek.

Vucskics Anna
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Nagyatádi Műhely j HÍREK
Tehetséggondozás a zeneoktatásban
Munkámmal és hivatásommal kapcso

latban régóta foglalkoztat az a kérdés, iga
zunk van-e akkor, amikor meggyőződé
sünk szerint a művészeti nevelés fontos
ságának hangsúlyozásával az emlieri hu
mán szféra, a lelki, érzelmi kultúra kiala
kításának és ápolásának ekkora jelentő
séget tulajdonítunk. Nem lehetünk biz
tosak afelől, hogy ezek a tulajdonságok 
a jövő emberigényének megfelelnek és 
számára feltétlen előnyt jelentenek, kü
lönösen, ha egyre többször azt látjuk, 
hogy a világ folyamataiban sokasodnak 
az ilyen erőfeszítéseinket megkérdőjele
ző tendenciák.

Az előbbiekkel induló hosszú gondo
latsor főiskolás és kezdő tanáréveimben 
elsősorban elméleti kérdésnek tűnt. Ma 
már egyáltalán nem. Persze, ha igazol
ható is egyfajta szkepticizmus, akkor is, 
bár meggyőződés nélkül, a hosszú gya
korlatból eredő megszokás tehetetlensé
gi ereje vinne tovább a választott úton.

Van azonban egy tény, amit érdemes 
súlyának megfelelő módon kezelni. 
Hozzáértők állítják, hogy az emberi pszi
chikum több ezer éve nem változott és 
még nagyon sokáig nem is fog. A világ 
annál inkább. Az ember pedig - úgy fi
zikailag mint lelkileg - egyre nehezeb
ben képes alkalmazkodni az általa 
fenntartott, irányát tekintve fejlődésnek 
nevezett mozgási folyamathoz. Meggyő
ződésem szerint itt kell keresni a meg
oldást, ami elsősorban az érzelmi oldal 
fejlesztésével és karbantartásával, az em
ber és ember valamint ember és világ kö
zötti viszony rendezésén keresztül segí
ti megkönnyíteni az említett alkalmaz
kodást. Talán könnyebb lenne elviselni, 
netalán megoldani ma még megoldha
tatlannak látszó dolgokat.

Repr. foto: Durgó Tibor

Babay József „Istenem, így élünk" cí
mű regényében név szerint emlékezett 
meg Jakab Sándorról, aki Nagyatád is
mert közéleti embere volt. Foglalkozá
sát ma nehéz volna meghatározni, ak
kor törvényhatósági útbiztosnak hívták. 
A közigazgatási rendszeriben - vármegyei 
központtal - mint önálló műszaki tiszt
viselő tevékenykedett a járásban. 
Tordatúron született, iskoláit Kolozsvá
ron végezte. Erdélyből mint huszár ke
rült a monarchia különböző részeibe. 
Morvaországtól a K. U. K. nagyatádi 
méntelepéig 10 év telt el és még kettő 
a magyar honvédségnél, míg megkapta 
az obsitoslevelet.

A bodvicai Rezsonya családból szár
mazó feleségét mint huszárőrmester is
merte meg. Leszerelését követően - pá
lyázat útján - előbb Igáiban, majd 1911- 
től Atádon lett útbiztos. Dinamikus 
építkezések kezdődtek a századelőn vá
rosunkban. Takarékpénztárak alakul
tak, közhivatalok, kisebb gyárak létesül
tek. Megindult a gyógyfürdő terveinek ki
vitelezése, a Dohánybeváltó építése. A 
központban megszüntették a vásárteret, 
helyette díszfákat, virágokat telepítettek; 
ez ma a Széchenyi téri park (kivétel volt 
két vadgesztenyefa, amelyet 1896-ban

Országos és nemzetközi találkozókon 
pontosítanak szakemberek némely pro
dukciókat azzal a kifejezéssel, miszerint 
„a nagyatádi műhelyből való". Jólesően 
borzongató érzés ezt hallani. Az előké
szítők, szervezők, „kivitelezők" persze tud
ják, hogy ez nem mindig azonos a „jó tel
jesítmény" minősítéssel, mégis elismeré
se a város alkotó légkörének, s ezért köz
ügy lehet a feltételek és folyamatok meg
világítása „belülről", szubjektiven.

E célhoz érdemes erőnket és minden 
rendelkezésre álló eszközünket mozgó
sítani, munkánk közvetlen napi céljait pe
dig ennek alárendelni. Azt, hogy isko
lánk munkájára nézve jellemző és azt 
fémjelző sajátosságok kialakulásának 
kezdetei mikorra tehetjük, nehéz meg
mondani, már csak azért is, mert sok ap
ró feltétel együttesét jelenti szemben a 
hagyományos műhelymunkaként defi
niálható és jól behatárolható, általában 
egyfajta tevékenységgel.

Érdekes módon a zeneiskolák státuszá

nak bizonyos rendezetlen kérdései na
gyobb mozgásteret hagytak új dolgok ki
próbálására és megvalósítására azzal az 
előnnyel, hogy szabadon építhettünk a 
helyi adottságokra és sajátosságokra, amit 
mi is kamatoztattunk.

A 70-es évek vége felé, az akkor még 
fiatal iskola részére az első saját neve
lésű zeneiskolás generáció hozta meg az 
első szakmai eredményeket. Egyre töb
ben és egyre színvonalasabb produkciók
kal léptek közönség elé. Az iskola a he
lyi zenei közélet nélkülözhetetlen részé
vé vált. Közben növendékeink egyre több 
zenei versenyen vettek részt és értek el 
helyezést. Több - zenei pályára készü
lő - növendék került közép- illetve fel

ELŐDEINK
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Jakab Sándor (1868-1935)
a millennium tiszteletére ültettek). Ter
mészetes igény volt, hogy az új házak
hoz ne a poros utakon közlekedjenek.

Jakab Sándor a városépítők egyike volt: 
társadalmi munkában szervezte és vezet
te a belső utak, járdák építését. Hivata
li munkájához csak az állami utak tar
toztak és nemcsak a nagyatádi, de a bar
csi járás is. A húszas évek végére elké
szült vezetésével a Kápolna, a Zrínyi ut
ca, a Széchenyi tér, majd az Iskola és az 
Árpád utca. A két járás területének ellá

tása igen nagy feladat volt; Szigetvárig 
kellett bejárni az utakat. Állandó karban
tartásra útőröket alkalmaztak. (A népnyelv 
„útkaparóknak" hívta őket.) Biztos meg
élhetést jelentett, családi pótlékkal - fe
lesége után is - lakbér-hozzájárulással, 
betegbiztosítással, értékálló nyugdíjjal. Ta
lán ez is oka volt hűségüknek. Az öre
gek közül még én is emlékszem Széli Pis
ta bácsira, Fellai Sándorra, akit nagy ba
jusza miatt „szárnyas Fellai bácsinak" ne
veztünk. Feladatuk volt az utak kátyú
zása, makadám kőpálya lefedése, pad
karendezés, árokvágás, az útmenti ejoer- 
fák gondozása, tekintettel a selyemher
nyó-tenyésztésre. Nagyobb munkák 
idején, út- és hídépítéskor, alkalmi mun
kásokat foglalkoztattak.

Jakab Sándor eleinte bérelt, majd sa
ját lovasfogattal látta el munkáját. Hiva
talában sok-sok nyilvántartást, számadást 
vezetett. Rengeteg anyagot kezeltek: út
építési anyagokat, amelyek vagonszám 
érkeztek, kirakásukról, szállításukról és 
elszámolásukról is gondoskodni kellett. 
A műtárgyakról havonta kimutatások ké

sőfokú intézménybe, ahol jó felkészült
ségük nyomán felfigyeltek iskolánkra. 
Ezen túl tanáraink rendszeres és színvo
nalas fellépései valamint az iskolai 
szakmai munkát értékelő szakfelügyelői 
vélemények alapján intézményünkről 
egy pozitív kép alakult ki.

Különösen jó eredményeket produkált 
az iskola vonós tanszaka, amelyre szük
ség is volt, hiszen az akkor még kevés mű
ködő hangszeres tanszak között úgy jel
lege mint szakmai színvonala alapján is 
az egyetlen volt, amely kamara-összeál
lításra alkalmas és amelyre a közszerep
lések épülhettek. A vonós tanszakon foly
tatott kísérletező és állandóan újabb, jobl) 
módszerek alkalmazását kutató munka 
valamint e tevékenység eredményeinek 
elismeréseként iskolánkra esett a válasz
tás, amely szerint a megyei zeneiskolák 
hegedű-szakfelügyelőjét adhatta.

Amikor a 80-as évektől, a növekvő kö
vetelményrendszer miatt, a zeneoktatás 
általános igénye lett a zenei tanulmányok 
- főleg a hangszer - minél korábbi élet
korban történő megkezdése, rendszeres
sé tettük a zeneóvodai előképzősök be
iskolázását és oktatását. Ezzel kapcsolat
ban és a következő osztályok e koráb
bi kezdésnek megfelelő követelmény
rendszere kidolgozásában saját elképze
léseink szerint jártunk el. Ezen szinte 
azóta sem kellett változtatni. Az optimá
lis életkorban való kezdés előnye, az ala
pos előképzés és az időben megkezd
hető hangszertanulás rövidesen minden 
tanszak munkáján érződött. Figyelemmel 
széleskörű, egyéb előnyeire is, nem túl
zás ebben keresni az elmúlt 6-8 év ki
magasló eredményeit de több, ma ze
nei pályán lévő tehetséges növendék sor
sának alakulásában is meghatározó 
volt.

(Folytatás a 4. oldalon)

szültek és mellette bérelszámolás, beteg
biztosítási jelentések, amelyeket mére
tük miatt csak „OTI-lepedőnek" hívtak. 
Ások írásbeli munkához családja segít
ségére is szükség volt. Tíz gyermeke kö
zül ma már csak Sándor fia él, aki kán
tortanítóként kezdte pályafutását a csur
gói képző elvégzése után és több más 
beosztást követően mint kollégiumi ve
zető ment nyugdíjba. Ma arany- és gyé
mántdiplomás pedagógus. Másik fia, 
László, Pécsre került, iskolaigazgató 
lett. Kiváló muzsikusként zenekart szer
vezett, zeneműveket szerzett, hangsze
relt. A fiúk édesanyjuk muzikalitását örö
költék.

Jakab Sándort beosztottjai - a munká
sok - szerették. Fegyelmet követelt, de 
soha nem bocsátott el senkit. Sokat se
gített embereinek saját otthonuk megte
remtésében.

Nyugdíjas korában feleségével kettes
ben kártyázgattak. Társaságba szívesen 
járt, szerette a magyar nótát, a vidám ba
rátokat, akik - ha megjelent körükben - 
rázendítettek a „Befújta az utat a hó" kez
detű nótára.

1935-ben, mint egyházi képviselő-tes
tületi tag, még részt vett az úrnapi kör
meneten. Ez volt az utolsó közéleti sze
replése halála előtt.

Atádon mindenki ismerte. Végső út
jára szinte az egész lakosság elkísérte. Fá
radhatatlanul dolgozott életében, de a 
gondtalan nyugdíjaséveket csak rövid 
ideig élvezhette.

Nagyné Gyánó Ágota

Lakossági vízdíj

1996-ban az infláció és a növekvő 
előállítási költségek miatt országosan 
átlag 20 %-nál magasabb mértékben 
emelkedett a vízdíj. Nagyatádon a költ
ségek leszorításával sikerült elérni, hogy 
az emelkedés mértéke 7 %. Köb
méterenként 66 Ft lett a víz és 47 Ft a 
csatornadíj. * * *

A Magyar Ebtenyésztők Országos 
Egyesülete Nagyatádi Szervezete január 
28-án 10 órai kezdettel tartja a 
művelődési házban tisztújító köz
gyűlését. A vezetőség minden kutyabará
tot szeretettel hív és vár!

♦ ♦ ♦

Január 11-én nyílt Budapesten a 
Vígadó Galériában „Vigh Tamás és 
tanítványai" címmel kortárs szobrásza
ti kiállítás. Atanítványok között szerepel 
Petrovics Józsa USA-ban élő szob
rászművész, akinek a tárlaton látható 
Menedék című szobra az 1995. évi 
Nagyatádi Nemzetközi Nyári Faszobrász 
Szimpozionon készült.

♦ ♦ ♦

A Bodvicai Hegyközség évi köz
gyűlést tart 1996. február 17-én délután 
17 órakor a bodvicai kocsma különter
mében. ♦ ♦ ♦

Értesítjük a Tisztelt Állampolgárokat, 

hogy a Megyei Egészségbiztosítási 
Pénztár 1996. I. félévében az alábbi 
időpontokban tart Nagyatádon (Baross 
G. u. 5. II. e. tanácskozóterem) ügyfél
fogadást 8 órától 16 óráig: január 10., 
február 7., március 6., április 10., május 
8., június 5.

ÉVFORDULÓK
1598-ban Pethő Kristóf volt a 

földesúr Atádon. (397 éve)
1722-ben 964 lélek lakott Atádon. 

(273 éve)
1869-ben az első hivatalos nép

számlálás 4025 főt jegyzett. 
(126 éve)

1914-ben a nagyatádi tartalékosok 
a kaposvári 44-es közös és a 
pécsi 19-es gyalogezredhez 
vonultak be. (81 éve)

• A Vállalkozói Központ által támogatott
• szaktanfolyamok

Az eddigi hagyományoknak megfelelően a Somogy Megyei Vállalkozói Központ 
Nagyatádi Irodájának oktatási projektjén belül nagy hangsúllyal szerepel a 
tanfolyamok szervezése. Jelenleg is folyik egy vállalkozási ismereteket felölelő 
és ezt számítástechnikai ismeretekkel is kiegészítő 76 órás kurzus. Mód nyí
lik a közeljövőben (1996. jan.- febr.) olyan tanfolyamokon való részvételre, 
amelyek a mezőgazdaságban speciális ismeretek elsajátítására adhat módot 
az érdeklődőknek. A Pannon Agrártudományi Egyetem szakemberei 
BIOGAZDÁLKODÁS illetve GYÓGYNÖVÉNYTERMESZTÉS címmel 50-50 

órás tanfolyamukra várják a jelentkezőket. Kellő érdeklődés esetén Nagyatádon 
vagy nagyobb községekben is mód nyílik a helyben történő ismeretszerzésre. 
A tanfolyam részvételi díja a Somogy Megyei Vállalkozói Központ által mint
egy 90 %- bán támogatott.

Jelentkezni lehet: Az SMVK Nagyatádi Irodájában Nagyatád Baross G. u. 9. 
(Polgármesteri Hivatal) 212. sz ir. Tel.: 82/ 352-000)

1996. február- márciusában az iroda olyan számítástechnikai ismereteket felölelő 
tanfolyam megszervezését is tervezi amely a számítástechnikában való jár
tasságon kívül már ezirányú képesítést is ad.

MIKRO-hitel megváltozott feltételekkel
Továbbra is rendkívül népszerű a vállalkozók körében 
a Magyar Vállalkozásfejlesztési, Alapítványfejlesztési, -beruházási hitele, 
amely megváltozott feltételeivel méginkább igyekszik igazodni a vál
lalkozók igényeihez.
Paraméterei: 25%-os éves kamat

3 éves futamidő (ebből fél év türelmi idő) 
maximum 850.000 Ft felső összeghatár

Érdeklődni lehet a Somogy Megyei Vállalkozói Közjront helyi irodáiban.

A 8. sz. választókerület lakossága 
részére Ormai István polgármester 
képviselői fogadóórát tart 1996. február 
5-én hétfőn 17 órakor a gimnáziumban, 
ahová minden érdeklődőt tisztelettel 
meghív.

* * *

Küldj egy szívet vagy virágot 
Magyarországnak!

Ez a mottója annak a Folton-folt 
(Patchwork) kiállításnak, amelyet a nagy
atádi közönség a hónap végéig láthat a 
művelődési házban. A napjainkban 
nagyon divatos patchwork kedvelői 
egy gyönyörű kollekciót láthatnak. A 
művelődési ház nem titkolt szándéka az, 
hogy ezzel a kedvcsináló bemutatóval 
elindítsa egy folton-folt-készítő tan
folyam szervezését.

♦ ♦ ♦

A NAGYATÁDI MŰVELŐDÉSI HÁZ tisztelet
tel meghívja Önt és kedves családját 

Leitner Sándor kaposvári képzőművész 
kiállításának megnyitójára 1996. február 
16-án 17 órára. Akiállítást Ormai István 
polgármester nyitja meg. Kö
a Talentum Irodalmi Stúdió.

♦ ♦ ♦

Több mint féléves kényszerszünet után 
most új kivitelezője van a félbenmaradt
nagyatádi tűzoltólaktanya építésének. A 
munkaterület átvételével mii lel

- ami az építkezés folytatását hátráltat
ná - elhárulni látszik. Az előkészületek 
a munkák folytatásához máris elkezdőd
tek, hiszen a 226 millió Ft-os beruházás
nak ez év október végére kell elkészül 
nie.

Ködzön tjük Nagy a tád 

ifjú polgárait

Gelencsér Judit 
Márkus Dávid Csaba
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Qimnáziumi értesítő
Hagyományainknak megfelelően az 

elmúlt év utolsó napjaiban negyedikes 
diákjainké volt a főszerep az iskolai élet
ben. Tanítási órákat tartottak, a szünetek
ben pedig műsorokat adtak alsóbbéves 
társaiknak. Az utolsó két napban a Mű
velődési Házban és az iskolában szóra
koztatták a többieket tanáraink közremű
ködésével. A sok készülés, próba meg
hozta a várt eredményt: együtt játszva és 
vidáman búcsúztattuk el a '95-ös évet.
Köszönjük, negyedikesek!

Az új év új feladatokat, újra komoly
át jelent. Közeledik a félév vége,

Az előadások kezdete este fél nyolc, 
a más időpontban vetített filmeknél a kezdési időpontot külön jelezzük.

I. hely (6-16. sor): 120 Ft II. hely (1-5. sor) 80 Ft 
Az ettől eltérő helyárakat a filmeknél külön jelezzük 

A MŰSORVÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

1. 
csütörtök

APOLLÓ 13.
Színes szinkronizált amerikai film

4. 
vasárnap

A LÉNY
Színes feliratos amerikai sci-fi—thriller ©

5. CONGO
hétfő Színes feliratos amerikai kalandfilm

8. 
csütörtök

GOLDENEYE - ARANYSZEM
Színes szinkronizált amerikai akciófilm

I. hely 140 Ft II. hely 100 Ft

11. A HÁLÓZAT CSAPDÁJÁBAN

vasárnap Színes feliratos amerikai film

12. PÁR LÉPÉS A MENNYORSZÁG
hétfő Színes feliratos amerikai film

15. SZÁGULDÓ ERŐD ©csütörtök Színes feliratos amerikai akciófilm

18. POCAHONTAS 17
vasárnap Színes szinkronizált amerikai rajzfilm ÓRAKOR |

19. SEGÍTSÉG, CSALÓ!

hétfő Színes szinkronizált francia filmvígjáték

22. KESERŰ MÉZ ”©■csütörtök Színes feliratos francia film

25.
BÉRGYILKOSOK

Színes feliratos amerikai film ©vasárnap I. hely 140 Ft II. hely 100 Ft

26. HIRTELEN HALÁL ohétfő Színes szinkronizált amerikai akciófilm

29. BABÉ
csütörtök Színes szinkronizált amerikai filmvígjáték

„Szép város Kolozsvár" - szól a dal, 
de bizonyára nem az operettszöveg 
miatt választották elődeink az utca ne
vét. Nagyatádon 14 olyan város szere
pel utcanévadóként, amelyeket a triano
ni békeszerződés után csatoltak el ha
zánktól. így kívántak emlékezni a magyar 
történelemről tanúskodó helységekről.

Kolozsvár különösen gazdag a múlt 
emlékeiben. Itt született Hunyadi Mátyás. 
Szülőháza ma is látható. A Szent Mihály 
templom (14. század) déli homlokzata 
előtt áll nagy királyunk lovas szobra, 
Fadrusz János alkotása, amelynek alap
kövét a millenniumi évfordulón, 1896- 
ban rakták le. 1902-ben a szoborcsoport 
avatásával egy időben nyitotta meg ka
puját a kolozsvári egyetem központi épü
lete, a néprajzi múzeum és az igazság
ügyi palota. A város már az Árpádok ide

jétől Kolozs vármegye központja, a 14. 
századtól fallal körülvett szabad királyi 
város, 1890-től a nagyfejedelemség 
székhelye. Messze földön híres a 
Házsongárdi temető, ahol évszázadok 

a felvételi jelentkezések időszaka. Ezúton 
szeretnénk ismét felhívni a figyelmüket 
arra, hogy az 1996/97-es tanévben in
duló hatosztályos gimnáziumba a jelent
kezési lapok a gimnázium gondnoksá
gán vehetők át. Egyúttal tájékoztatjuk 
önöket, hogy az érdeklődésre való tekin
tettel az 1996/97-es tanévben megfele
lő számú jelentkező esetén német spe
ciális nyelvi osztályt/csoportot is indítunk.

Várjuk a jelentkezőket.

Szabó Erzsébet 
megbízott igazgató

UTCÁINK
Kolozsvári utca

óta nyugszanak nemzeti nagyjaink, 
közöttük Apáczai Csere János, Szenczi 
Molnár Albert, Jósika Miklós, Brassai Sá
muel, Misztótfalusi Kis Miklós, Dsida Je
nő, Reményik Sándor, Kós Károly.

Nagyatádnak ez az utcája korábban 
másként volt forgalmas, mint napjaink
ban. A piactér és a kollégium helyén állt 
a kaszárnya, lovarda, lő- és gyakorlótér 
- zöld sövénnyel bekerítve. Sok-sok ka
tona töltötte itt idejét jó vagy rossz kedv
vel, de hosszú ideig. A rácsos ablakok 
mögött kíváncsi újoncok lesték az arra 
járó lányokat. A lányok pedig a réten gya
korlatozó fiúkat tüntették ki figyelmük
kel. Az utca jobboldalán, a temető mö
gött, nem voltak házak, ott teniszpálya 
húzódott.

Néptáncovi
A tudatos mozgáskultúra megalapo

zásához és a harmonikus személyiség ki
neveléséhez adott lehetőséget a Nagy
atádi Művelődési Ház. Tavaly a Nagy
atádi Önkormányzati Híradó októberi 
számában közzétettük, hogy „Néptánc- 
ovi"-ba járhatnak a néptáncot tanulni vá
gyó nagycsoportos óvodások. A hirde
tésre november 16-ától heti egy alkalom
mal a város minden óvodájából mintegy 
hatvanan színpadon próbálhatnak.

Mit fejleszt a táncos mozgás? A moz
gásszervek közül legfeltűnőbb az izom- 
zat gyarapodása. Valamennyi mozgás
kvalitás: az erő, gyorsaság, ügyesség és 
az állóképesség kifejlődik. A néptánc 
élénk, gyors, lendületes mozgásformái
nak hatására a szív munkája megnő, a 
vérkeringés felgyorsul, a légzés fokozó
dik. A kezdő kis táncosok merev, této
va, bizonytalan mozdulatai a táncpró
bák során mind harmonikusabbá, szeb
bé válnak. Új feltételes reflexek alakul

nak ki és szilárdulnak meg. Ezek össze
kapcsolódva dinamikus sztereotipet ké
peznek. A folyamatos képzés alatt a gyer
mek ismereteket szerez, fejlődik akara
ta, figyelme, észlelése, gondolkodása. 
Olyan értékes személyiségbeli sajátos
ságra tesz szert, mint az önbizalom, az 
akaraterő és a határozottság. Rendkívül 
fontos, hogy a kicsik a foglalkozások és 
a szereplések alatt örömben és sikerél
ményben részesüljenek, küzdjék le gát
lásaikat és szorongásaikat.

Hogyan folynak a foglalkozások?
A Budapesti Néptáncosok Szakmai 

Háza által összeállított Kísérleti Szak
anyaggal dolgozunk, amelyben a szer
zők figyelembe vették az 5-6 éves gyer
mekek alkati sajátosságait. Az összeál
lítás keretét az évszakok, a hónapok és 
az időjárás változása adja. A tematiká
ban fontos helyet kap a ritmus, a szöveg 
és a dallam kapcsolata és érzékelése test
mozgásokkal. Az élményt nyújtó gyer
mekjátékok mellett a magyar néptáncok 
igen gazdag és változatos típusaiból az 
ugrós táncot tanulják az óvodások. 
Lüktetését, zenéjét, egyszerű ritmusát 
könnyen elsajátíthatják alapfokon.

A nemes kezdeményezés kettős célt 
takar: az 5-6 éves gyermekekkel meg
ismertetni és megszerettetni a magyar né
pi játékkincs egy-egy szép változatát és 
megszerettetni a néptáncot és a népze
nét valamint utánpótlást kinevelni az is
kolás korú gyermekek generációja szá
mára.

Végül a tapasztalatokról. Az óvodás 
korú gyermekek sokkal nagyobb terhe
lést tudnak elviselni, sokkal intenzívebb, 
összetettebb mozgás végzésére képesek, 
mint gondoljuk. Sőt, ezt a fokozott ter
helést örömmel és a fizikai kielégülés bol
dogságával élik át.

Mayer Károlync

Napjaink Kolozsvári utcája már túlnőtt 
városunkon. A forgalmas autóbusz-pá
lyaudvar is óvatos közlekedésre int, de 
a piaci napok nyüzsgése elképesztő! A 
szomszédos országok látogatói 
távol keletiekkel találkoznak itt. A fedett 
vásárcsarnok oltalmat nyújt rosszidőben, 
de nem véd meg a zsebtolvajoktól.

Mégis, szeretjük ezt az utcát, a mi „fó
rumunkat", itt mindig akad ismerős és tör
ténik valami. A Szent István Parkban nő
nek a fák, szobrok között pihenhetünk. 
Épül, szépül az üzleti negyed, parkolói

ban pompás új autókat csodálhatunk 
meg. Az év egy napján, november 1 -én 
pedig majd minden atádi polgár elsétál 
ide, hogy a gyertyafényes temetőben el
helyezze az emlékezés virágait.

Nagyné Gyánó Ágota

Del Fabro Zsolt átveszi a kitüntetést

DIÁKSPORT
Kiemelkedő tanulmányi munkája ill. 

a sportban elért sikerei elismeréseként Del 
Fabro Zsolt, a Babay József Általános Is
kola 5. b. osztályos tanulója "A Magyar 
Köztársaság jó tanuló - jó sfjortolója" ki
tüntetésben részesült. Az elismerő cím
mel együtt járó díszoklevelet és emlék
plakettet 1995. december 20-án Buda
pesten Fodor Gábor, az akkori Művelő
dési és Közoktatási Miniszter, valamint 
Gallov Rezső, az Országos Testnevelé- 
si és Sporthivatal Elnöke adta át.

Zsolt 5 éves korában kezdett el rend
szeresen sportolni. A különböző lehető
ségek közül a judora esett a választása. 
Későbbi sikereinek kovácsa Harcos Zol
tán és Séra József ismertette meg vele a 
sportág rejtelmeit. Bár Zsolt még mindig 
csak 11 éves, már komoly eredménylis
tát mondhat magáénak. 1994. február
jában Budapesten a Magyar Köztársaság 
Kupáért kiírt országos versenyen I. he
lyezést ért el, majd néhány héttel később 
a Diákolimpia Debrecenben megrende
zett döntőjén ismét a dobogó legfelső fo
kára állhatott. Az 1995. évi Magyar Baj
nokságon sem talált legyőzőre, s így súly
csoportjában aranyérmes lett. Az NVSE 
judo szakosztályának sportolójaként 
számtalan további versenyen ért el elő
kelő helyezéseket, ill. nyert szebbnél 
szebb trófeákat. Teljesítményével nem
csak sportegyesülete, hanem városunk 
hírnevét is öregbítette.

A szakági versenyzésen túl a diáksport 
életből is kivette részét. Oszlopos tagja 
volt iskolája csapatának, amely 1995-ben 
megnyerte a „Játékos sportvetélkedőt" a 
Diákolimpia Országos Döntőjén. Elsős 
korától fogva kitűnő tanuló, s ma is ki
emelkedő tanulmányi munkát nyújt. Ked
venc tantárgyai a földrajz és a testneve
lés. A fentiek ismeretében tett javaslatot 
a Babay Általános Iskola vezetése a ki

tüntető cím odaítélésére. Somogy megyé
ből a 32 felterjesztett tanuló közül 5 ál
talános és 3 középiskolás részesült eb
ben az elismerésben. Zsoltot büszkeség
gel tölti el a „Magyar Köztársaság jó ta
nuló - jó sportolója" cím elnyerése, s to
vábbra is szorgalmas tanulással, eredmé
nyes sportolással szeretné bizonyítani, 
hogy méltó erre a kitüntetésre!

Szilágyiné Dorcsi Gabriella

ÚSZÁS
Mikulás-Kupa 1995. december 15. 
Kaposvár, 326 induló, 27 versenyszám 
PS66 Úszósuli 1. helyezett versenyzői

25m hát Stoff Dóri (90) 36:66
25m hát Szíjártó Orsi (89) 30:10
25m hát Herr Gyuszó (87) 25:18
PS66 Úszósuli 2. helyezett versenyzői 
25m gyors Stoff Dóri (90) 
25m hát Szíjártó Anita (89) 
25m gyors Szíjártó Orsi (89) 
25m hát Orbán Csabi (87)
PS66 Úszósuli 3. helyezett versenyzői 

25m gyors Szíjártó Anita (89) 
25m hát Szabadkai Béla (87)

Reméljük, a '96-os évben a haladók 
versenyében is ilyen szép eredményt 
érnek el.

Valamennyi úszópalánta felkészítő 
edzője Egyed Viktória.

ASZTALITENISZ
Általános iskolások körzeti asztalitenisz 

versenyének eredményei:
II. korcsoportos leányok:
I. Hetesi Mária Babay, 2. Borsi Bog

lárka Babay, 3. Ruzics Bernadett 
Háromfa

II. korcsoportos fiúk:
1. Radák Zoltán Háromfa, 2. Fonyó 

Gergő Háromfa, 3. Koósz Erik Babay
III. Korcsoportos fiúk:
1. Molnár Zsolt Bárdos, 2. Pintér Kor

nél Bárdos, 3. Dani Lajos Bárdos
Általános iskolások játékos sportvetél

kedője, körzeti döntő.
Végeredmény:
1. Babay József Általános Iskola Na

gyatád, 2. 2. sz. Általános Iskola Nagya
tád, 3. Kutasi Általános Iskola, 4. Bárdos 
Lajos Általános Iskola Nagyatád, 
5. Lábodi Általános Iskola, 6. Háromfai 
Általános Iskola, 6. Somogyszobi Álta

lános Iskola
A városkörnyéki diáksportkörök köz

gyűlése ismét Tamás Lajost, a Babay Jó
zsef Általános Iskola igazgatóját válasz
totta a Körzeti Diáksport Bizottság elnö
kévé. A Magyar Diáksport Szövetség or
szágos elnökségét képviselő Sótonyi Lász
ló kiemelte, hogy szervezettségét tekint
ve a nagyatádi székhellyel működő 
KDSB a legelső Somogy megyében.

SAKK
Új évet kezdtünk és ekkor mint min

den helyen, végiggondoljuk az elkövet
kezendő időszak feladatait. így tesszük 
ezt a sakkozók háza táján is. Pillantsunk 
tehát az 1996-os versenynaptárba egy ki
csit. A legnagyobb erőpróba előtt az NB. 
II Asztalos Lajos csoportjában szereplő 
csapat áll, amelynek sikeresen kell meg
birkóznia a tavaszi szezon még hátralé
vő ellenfeleivel. A csapat eddig is vára
kozáson felül teljesített, hiszen a már le
játszott két mérkőzésből ötöt megnyert. 
A jó helyezés eléréséhez azonban továb
bi összpontosításra lesz szükség. Után
pótlás csapatunk a Somogy megyei I. oszt, 
bajnokságban szerepel. Náluk a szám
szerű eredmény csupán másodlagos. Sok
kal fontosabb cél a tehetséges fiatalok ver
senyzési lehetőségének, ill. a sakk klub 
utánpótlásának biztosítása. Immár hagyo
mányossá váló rendezvényünk a Bagoly 
kupa 24 órás verseny, amit augusztus 20- 
a tiszteletére már negyedik alkalommal 
írunk ki az idén. Házigazdái leszünk to
vábbá a Diákolimpia megyei döntőjének 
is, amelyen a nagyatádi diákok mindig 
jól szerepeltek. A fentieken túl verseny
zőink több rangos egyéni sakktornán is 
indulnak majd. Bízunk abban, hogy a 
Nagyatádi Sakk Klub az idén is sikere
sen zárja a versenyévadot.

Kiss Attila
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Tájékoztató a képviselő-testület 1995. december havi üléséről
A képviselő-testület az elmúlt évi utol

só ülését december 19-én tartotta. A 
nyilvános ülésen 22 napirendet tárgyal
tak meg a képviselők, majd zárt ülésen 
szociális ügyekben benyújtott fellebbe
zéseket bíráltak el. Az ülés első napi
rendjeként a testületet a polgármester 
és a jegyző tájékoztatta a két ülése köz
ti időszakban végzett tevékenységéről, 
amit elfogadtak. Az ülés ezt követő ré
szében a képviselők a vállalkozók he
lyi iparűzési és kommunális adójáról 
szóló rendelet módosítást, a magánsze
mélyek kommunális adója bevezetésé
ről szóló rendelet-tervezetet, valamint 
a gépjárműadóról szóló rendelet terve
zeteket tárgyalták meg. A helyi adó
ügyekben hozott döntésekről e lapszám
ban másutt részletes tájékoztatást olvas
hatnak. A tárgyalás eredményeként a 
képviselő-testület két helyi rendeletet al
kotott. Módosította a vállalkozók kom
munális és iparűzési adójáról szóló ren
deletét, és megalkotta a magánszemé
lyek kommunális adójáról szóló rende
letet. A gépjárműadóban nem hozott 
rendeletet. A városban a törvényi köte
lező legkisebb mértékű adót kell fizet
ni 1996-ban.

z adórendelet-tervezetekben ho
zott döntéseket követően a kép

viselők az adófelderítésben, behajtás
ban közreműködő polgármesteri hiva
tali dolgozók érdekeltségi rendszeréről 
szóló rendelet-tervezetet vitatták meg, 
de nem fogadták el. A tervezetet az ülé
sen elhangzott észrevételek alapján át

HELYI ADOK
Az elmúlt év lakossági fórumainak leg

izgalmasabb kérdései közé tartoztak a he
lyi adó bevezetésének feltételei. A taka
rékossági intézkedéseknek is köszönhe
tően gazdasági szempontból eredményes 
évet zárt az önkormányzat. Az 1996-os 
év tervezése kapcsán azonban egyértel
művé vált, hogy a növekvő kiadások fe
dezetének egy részét a bevételi forrá
sok emelésével kénytelen előteremteni 
a város.

Az 1990. évi C. törvény értelmében 
az önkormányzatnak - saját forrásai nö
velése érdekében - már korábban lehe
tősége nyílt a helyi adók bevezetésére. 
Ezzel az eszközzel eddig a magánsze
mélyek irányában nem kellett élni. 
1996-ban a város működőképességének 
fenntartása azonban szükségessé tette a 
lakosságot közvetlenül érintő helyi adó 
bevezetését. A képviselő-testület hosszas 
vita után - új adónem - a magánszemé
lyek kommunális adója bevezetése mel
lett döntött. A törvény adótárgyanként 
12.000 Ft-ban állapítja meg a kivethető 
legmagasabb mértéket. Az önkormány
zat ettől lényegesen alacsonyabb összeg
ben: évi 3000 Ft-ban állapította adótár
gyanként a kommunális adó mértékét. 
Alakosságnak ilyen összegű adót kell fi
zetnie a saját tulajdonában lévő, vagy bé
relt lakása, üdülője és beépíthető belte
rületi építési telke után . A kommunális 
adó tárgyai közé sorolja a rendelet az ön
kormányzat illetékességi területén lévő 
garázst, zártkerti és hobbykerti építményt. 
A fizetendő adó mértéke ebben az eset
ben: 1500 forint évente.

A kommunális adó a város infrastruk
túrájának, a zöldterületek, utak, járdák, 
közterek és a közvilágítás fenntartását és 
fejlesztését szolgálja. A befolyt összeg fel
használásáról az önkormányzat rendsze
resen tájékoztatja a lakosságot.

A fizetendő adó mértékének megál
lapításához 1996. február 29-ig adóbe
vallást kell benyújtania valamennyi 
érintett személynek a polgármesteri hi
vatal adócsoportjához. A szükséges 
nyomtatványokat a kitöltési útmutatóval 
együtt a hivatal legkésőbb február ele
jén eljuttatja a háztartásokba.

Az önkormányzat adóügyintézői a be
vallás kitöltésével kapcsolatos bármilyen 

kell dolgozni és a javított, pontosított vál
tozatot a januári testületi ülésre kell be
terjeszteni. Ezután a képviselők a pia
cok és vásárok tartásáról szóló rendelet
tervezetet vitatták meg. Új piaci rend

re vonatkozó helyi rendelet előkészíté
sére azért volt szükség, mert a Konnány 
35/1995. áprilisi rendeletével újrasza
bályozta a piactartás, -rendezés feltétel
rendszerét. A városban bérlő működte
ti a piacot. A korábbi piacokról szóló 
rendelet e kormányrendelettel ellenté
tes rendelkezéseket tartalmazott. A 
rendelet-tervezetet a testület elfogadta.

A képviselők a DRV-vel történt több
szöri előkészítő egyeztetést követően tár
gyalták az 1996. évi víz- és szennyvíz
csatornadíjak megállapítására készí
tett rendelet-tervezetet és a víz- és 
szennyvízmű koncessziós üzemelteté
sére kötött szerződésének módosítását. 
Az ülésen a képviselők a víz- és 
szennyvízdíjra beterjesztett 3 változat 
közül a mérsékeltebb emelést tartalma
zó változatot fogadták el. A módosított 
rendelet alapján 1996. január 1 -tői a la
kossági ivóvízdíj m'-enként 66 Ft + áfa, 
a lakossági csatornadíj m'-enként 47 Ft 
+ áfa, az együttes lakossági víz- és 
szennyvízdíj 113 Ft + áfa m'-enként. 
A közületi díjak január 1 -tői a követke
zők: az ivóvíz m'-enként 96 Ft + áfa, a 
csatornadíj m'-enként 128 Ft + áfa, az 
együttes díj m'-enként 224 Ft + áfa.

ódosították a képviselők az 
önkormányzat szociális ren

deletét is. A rendelet-módosítás a ház

felvilágosítással készséggel állnak a la
kosság rendelkezésére az ügyfélfogadá
si időben. Abevallások kitöltése minden 
érintett számára kötelező! Aki valamilyen 
ok miatt február 15-ig nem kapta meg 
a bevallási nyomtatványokat, a polgár
mesteri hivatalban átveheti a csomagot.

Abevallások beérkezését követően a 
hivatal munkatársai feldolgozzák az 
adatokat és az adófizetési kötelezettség
ről határozatot készítenek. A határozat 
átvételét követő 30 napon belül kell meg
fizetni az első félévi adót a határozattal 
együtt megküldött csekken. Az elszámo
lásról augusztusban adóegyenleg készül, 
amelyet levélben eljuttat a hivatal az adó
fizetők részére a második félévi befize
tési csekkel együtt.

Az adófizetési kötelezettség alól - az 
adózó saját kérelmére méltányosság cí
mén - mentesíthető, vagy az adó mér
téke csökkenthető ha az adózó és vele 
egy háztartásban élő közeli hozzátar
tozó létalapját az adó megfizetése súlyo
san veszélyezteti. A méltányossági sza
bályokat a megküldött rendelet 9. és 10. 
paragrafusa tartalmazza.

Az 1995. évi XCVII. törvény a gép
jármű adó emelés minimális összegét 
(400 Ft/kg) és az emelés felső határát 
(800 Ft/kg) megszabja. Az adó mérté
két 1996-ban az önkormányzat nem 
emelte a törvényi minimum fölé. A sze

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Pedagógusok Szak szervezete Országos Nyugdijasválasztmánya

- az Iskolatörténeti Emlékbizottság támogatásával - 
a magyar iskola születésének ezredik évfordulója alkalmából 

MEGJÁRT GTAK EMLÉKEI 
címmel iskolatörténeti pályázatot hirdet 

nyugdíjas pedagógusok számára.

Pályadíjak: I. díj 50 000 Ft, II. díj: 30 000 Ft, III. díj: 20 000 Ft.
A pályázat feltételeiről érdeklődni lehet az alábbi címen: 

Pedagógusok Szakszervezete Országos Nyugdíjasválasztmány 
1068 Budapest, Városligeti fasor 10.

A pályadíjak átadására 1996. szeptemberében Budapesten, 
az ezer éves magyar oktatásra emlékező ünnepségen kerül sor.

tartási tüzelőolaj felhasználásra megál
lapítható határidőre vonatkozott. A 
központi jogszabály változása miatt a 
lakásfenntartási támogatásokat a háztar
tási tüzelőolajjal fűtők esetén az 
1995/96-os fűtési idényre kell megál
lapítani és kifizetéseket 1996. március 
31-éig kell biztosítani.

z 1995-ös pénzügyi évet rende
ző helyi költségvetési rendelet

tervezetet vitatták meg az ülés további 
részében a képviselők. A zárszámadá
si rendelet-tervezet elkészítése előtt - 
ami 1996. évi feladat - a város 1995. 
évi pénzügyi egyensúlya kedvezően ala
kult. Az eredeti költségvetési rendelet
ben szereplő 200 millió Ft-nál nagyobb 
összegű hitel felvételére 1995-ben nem 
került sor, csak az 1990. előtt felvett la
káscélú hitel még vissza nem fizetett 
része 7 millió 915 ezer Ft maradt. így 

a város 1 milliárd 893 millió 659 ezer 
Ft-os költségvetésében a hiányt sikerült 
az évközben meghozott megszorító in
tézkedésekkel leszorítani úgy, hogy köz
ben a fejlesztési célok döntő többsége 
is teljesült.

A képviselők a gazdasági döntések so
rában elbírálták az önkormányzati 
könyvvizsgálatra benyújtott pályázato
kat is. Az önkormányzat miután éven 
túli hitele van, mérlegét köteles könyv
vizsgálóval felülvizsgáltatni. A két pá
lyázó közül a testület a Nyék Csoport 
Könyvvizsgáló, Adó- és Pénzügyi Ta
nácsadó Kft.-t bízta meg az 1996. évi 

mélygépkocsi tulajdonosoknak így min
den megkezdett 100 kg után 400 Ft-ot 
kell fizetniük.

A tehergépjármű tulajdonosok adója 
ettől eltérő mértékű, a bevalláshoz 
szükséges nyomtatványokat számukra fo
lyamatosan postázzuk. A személygépko
csi tulajdonosok ilyen nyomtatványt nem 
kapnak, hanem a meglévő adataink alap
ján automatikusan határozatot küldünk 
számukra. A határozatban szerepel a fi
zetendő adó mértéke és a fizetés mód
ja. A tehergépkocsi tulajdonosok ezt a 
határozatot a bevallás feldolgozása után 
kapják meg.

A képviselő-testület decemberi ülésén 
a vállalkozók iparűzési adójának mér
tékét a korábbi 5 ezrelékről 8-ra emel
te, de a nem kereskedelmi tevékenysé
get folytatók 10%-kal csökkenthetik az 
adójukat. A törvényi felső határ ennek a 
adónemnek az esetében: 1,2 %. A ked
vezmény biztosításával kívánja támogat
ni az önkormányzat a termelő tevékeny
ségeket. 1996-tól megszűnik az alapít
ványi kedvezmény az iparűzési adóban. 
A vállalkozók kommunális adójának 
mértéke nem változik. Az iparűzési adó 
változásairól pontos tájékoztatást a be
vallási nyomtatványok között találnak. 
A bevallás benyújtásának határideje: má
jus 31. A bevallási nyomtatványokat a 
vállalkozók február végéig megkapják az 
első félévi adóelőleg befizetéséhez szük
séges csekkel együtt. PM. 

mérleg feladatokkal. A Kft. megbízási dí
ja 220 ezer Ft + ÁFA.

Várhatóan folytatódik 1996-ban a 
szennyvízhálózat építése a Henész- 
simongáti városrészben. A kivitelezés
re a pályázatot kiírták. Elbírálására a kép
viselő-testület bizottságot alakított, 
amely javaslatot tesz a testületnek ar
ra, hogy a szerződést kivel kösse meg. 
Az ülés további részében a képviselők 
vagyongazdálkodási előterjesztéseket 
tárgyaltak.

Módosították a Kossuth utcai sport
horgász bolt eladására vonatkozó ko
rábbi döntésüket. A módosítás a vétel
árat nem érintette, csak a vételár meg
fizetés idejére vonatkozott. A döntés óta 
a vételárat a vevő teljes egészében ki
fizette.

Újabb önkormányzati bérlakások 
kerültek elidegenítésre. Az Industrie 
Elektrik részére 12,7 millió Ft-os vétel
árért eladta az általa használt felépít
mény és földterületet.

Értékesítette az önkormányzat a me
gyei Gyógyszertári Központ átalakítá
sa miatt tulajdonába került SANOVITA 
részvényeket. A részvényeket az önkor
mányzat névértékükön, tehát 100 %-os 
áron adta el a Hungaropharma Gyógy
szerkereskedelmi Rt-nek. A Kossuth ut
ca Keleti oldalán a beépítés tovább foly
tatódik, a testület újabb építési telket ér
tékesített és a további építés folytatása 
érdekében újabb telket jelölt ki értéke
sítésre. Jóváhagyta, hogy a Pannon 
GSM-mel bérleti szerződés jöhessen lét

Az önkormányzati bérlakások 
értékesítése

Bérlakásai értékesítését az önkor
mányzat a városgazdálkodási intézmé
nyen keresztül 1994. óta folyamatosan 
végzi. Az értékesítési folyamat kezdeté
től számítva városunk 544 bérlakással 
rendelkezett. Ebből a jelenlegi jogsza
bályok szerint 378 lakás adható el. Az 
értékesítés során a városgazdálkodási in
tézmény valamennyi érintett lakót érte
sített a vásárlási lehetőségről, műszaki
lag felmérte a lakásokat és elkészítette az 
értékbecslést. A munka folyamán az in
tézmény kidolgozta a társasház létesíté
séhez szükséges műszaki dokumentáci
ót, és az alapító okiratot. Miután a kép
viselő-testület az ingatlanok értékesítési 
árait jóváhagyta megtörténtek a szerző
déskötések.

Napjainkra a képviselő-testület 222 la
kás ármegállapítását fogadta el, s ebből 
120 lakás értékesítése megtörtént. A fenn
maradó lakások eladását 1996-ban fo
lyamatosan végzik. A felajánlott vásár
lási lehetőséggel az eddigi jelzések sze

A törzskábel-hálózat lefektetését köve
tően elkészült a nagyatádi városi televí
zió központját jelentő stúdió a művelő
dési házban. Afejállomás próbaüzemét 
elvégezték és az új munkatársak már az 
év vége óta készítik a városi televízió mű
sorait.

A csatlakozási szerződést kötött épü
letek bekapcsolása a kívánt ütemnél las
sabban halad. A kivitelező tájékozta
tása alapján lapunk megjelenésével 
egyidőben a lakóközösségek bekötése is 
megkezdődik. Január 22-től megkezdi 
munkáját a városi televízió ügyfélszol
gálata a városi stúdióban, ahol a továb
biakban készséggel nyújtanak felvilágo
sítást a televízió és a hálózat működé
sével kapcsolatos kérdésekben szemé
lyesen vagy a 351 -826-os telefonszámon.

A munka nagyságrendjébe enged be
tekintést, hogy 1995. december 31-ig 

re. A Pannon GSM a Somogyszobi ut
cai víztorony tetején antennát épít, de 
bérleti szerződés kell ahhoz, hogy az 

antennát a víztoronyra elhelyezhesse.

Egyetértettek a képviselők azzal, 
hogy az Országos Foglalkoztatá

si Alapítvány Kuratóriumának pályáza
ti felhívására munkaszervező és térsé

gi menedzser alkalmazásának támoga
tására pályázatot nyújtson be a hivatal. 
Sikeres pályázat esetére nyilatkozott a 

testület, miszerint a foglalkoztatáshoz 
a saját forrásrészt biztosítja. Az interpel
lációkat megelőzően a képviselők dön

töttek a polgármester 1995. évi mun
kája jutalmazása kérdésében is, s jutal

mat állapítottak meg részére.
Az ülés végén több képviselő inter

pellált a város lakóit érintő ügyekben, 

így pl. a Somogyi Béla utcai kamion vá
moltatás és közlekedés kérdésében, a 
Jókai utca végén zebra létesítés és köz
világítási gondok megoldása miatt a Jó
kai utca végén a parkolóban a gépjár

művek tiltott telephelyeztetése megszün
tetése érdekében, a szennyvízhálózat 

építése után az árkok helyreállításának 
szükségessége kérdésében. A nyilvános 

ülést követően a testület munkáját zárt 
ülésen folytatta, ahol egyedi szociális 

ügyeken benyújtott fellebbezéseket bí
rált el.

A testület következő ülését várhatóan 

január 30-án tartja majd.
Hoffmanné dr. Németh Ildikó 

jegyző

rint 276 fő kívánt élni. Az eladási áraján
lat minden esetben 30 napig van érvény
ben. Azokat a lakókat - akik korábban 
az elővásárlási lehetőségükkel nem él
tek - a városgazdálkodási intézmény is
mételt vételi ajánlattal fogja megkeres
ni. Az eddigi értékesítésekből közel 30 
millió forint folyt be, melyet az önkor
mányzat elkülönítetten kezel és a későb
biekben a lakáshelyzet javítására kíván 
fordítani.

A kórházi szolgálati lakások elidege
nítési feltételeiről az önkormányzat jú
nius 30-ig határozatot hoz. Az önkor
mányzati bérlakások jelenlegi eladási fel
tételeit a képviselő-testület várhatóan 
1996. szeptemberében felülvizsgálja.

Fontos tudnivaló, hogy az Aradi utcai 
honvédségi lakások elidegenítése nem 
az önkormányzat, hanem a Magyar Hon
védség feladata. Az önkormányzat csak 
a saját tulajdonában lévő ingatlanokkal 
rendelkezhet.

Pünkösd M.

1600 csatlakozási szándékot regiszrál- 
tunk. A képviselő-testület döntése alap
ján a közösségi csatlakozási díj január 
elsejétől 8000 Ft/lakás . Azok a közös
ségek amelyek még 1995-ben írásban je
lezték a csatlakozási szándékukat, de a 
szerződéskötésre objektív okokból nem 
került sor még az eredeti 5000 Ft/lakás 
áron köthetnek szerződést. Az egyéni 
csatlakozási díj 16.000 Ft marad és a ha
vi előfizetési díj 200 Ft-os összege sem 
változik. PM.
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