
NAGYATÁDI HÍRLAP
1996. januárjától 3 fős bizottság dol

gozik a korábbi egy személyes szerkesz
tőség munkájának segítésén, lapunk von
zóbbá tételén. A helyi elektronikus saj
tó megjelenése és a kor követelményei 
elodázhatatlan változásokat sürgetnek. 
Egyfelől naponta szembesülünk a költ
ségek folyamatos emelkedésével, más
felől az olvasók jogos igényeit is érzé
keljük. Helyzetünk pontos ismeretéhez 
tartozik, hogy szűkös anyagi forrásaink 
következtében nincsenek fizetett, pro
fesszionális újságíróink. Lapunk hasáb
jain publikálok egyetlen honoráriuma így 
olvasóink elismerése vagy kritikája.

Akiindulópont adott, csupán a továb
bi útirányt kellett megválasztanunk. Az 
újság nevének megváltoztatásával ennek 
a folyamatnak a kezdetét szeretnénk je

LÉPÉS A KERETBŐL
Lcilncr Sándor kiállítása

Leitner Sándor kaposvári festőművész az ötvenedik születésnapjára nem vá
logatott anyag összeállításával készül - ami ugyan tennészetes lenne.

A fél évszázad olyan kihívás számára, amelyre új művekkel kíván válaszol
ni - méghozzá kiállítás-sorozaton.

Nyitánya - amelyet Ormai István polgármester ajánlott a látogatók figyelmé
be - pénteken volt Nagyatádon a Művelődési Házban.

Azért itt, mert tiszteli a képzőművészetben jeleskedő várost, ahova művészet
pedagógiai, a fiatal tehetségeket istápoló tevékenysége köti. Ezt szemlélteti a „Ki
lépés a keretből" című tárlat is - mondotta. (H.)

KISMESTERSÉGEK

1908-ban született
Nagyatád legidősebb 

órásmestere, a 88 esztendős 
Déri János. Takaros családi házukban, s 
ahol beszélgetünk stílszerűen egy erede
ti magyar gyártmányú, mára 60 éves fa
lióra jelzi az idő múlását, amelynek sok 
kérője volt, de „szorult" helyzetükben 
sem váltak meg tőle, - mondja gondos 
felesége Ilonka néni. - Izgő-mozgó gye
rekként bádogos szeretett volna lenni - 
mondja a mester.

A négy polgári elvégzése után, a csa
lád kívánságára órásinasnak ment, aztán 
túljutott az amúgy szigorú mestervizsgán 
is. Kíváncsiságát a kurázsit is igénylő 
toronyórák javításával élhette ki. Aztán 
igényes megrendelőihez napokra egy-egy 
kastélyba vonul, értékes órák megjaví
tására.

Nagyatádon Máyer óráséknál tanulta 
-gyakorolta tovább a szakmát, mígnem 
1937-ben lett önálló a Baross Gábor ut- 

lezni. Az önkormányzati híradó helyett 
közéleti lapot jelentetünk meg, s ez a ke
resztelő egy ben fontos tartalmi jelentést 
hordoz. Mára névválasztással is szeret
nénk megerősíteni korábbi törekvésein
ket, mely szerint nem az önkormányzat 
kizárólagos fóruma az újság. A város köz
életi lapja a kétoldalú kommunikáció 
alapvető eszköze, amelyben egyebek 
mellet szerepet kap a hivatalos tájékoz
tatás, de a lakosság véleménye is meg
jelenik. A pontatlan információk elterje
désének és a félreértések elkerülésének 
leghatékonyabb módja a folyamatos pár
beszéd kialakítása.

A költségek leszorítását a hirdetések be
fogadásával szeretnénk elérni. Az olva
sói jelzések alapján a szerkesztés során 
követett arányokon is változtatunk a friss

órásmester
cai üzletében. Képesítése mellett a 
szakmához közeli munkaműveletek 
voltak a vésnökség, az ékszerészet és a 
látszerészet.

A háború után a nulláról indultak, ke
reslet nem volt, bár nem azért mert ek
kor öt órása volt Nagyatádnak. Lakásban 
kezdte újra és a mai órásműhelye vég
leges kialakításáig még négyszer költö
zött. A korábban divatos mechanikus óra
szerkezetek alkatrészeit bizony nemegy
szer maguk állították elő, jórészt saját ma
guk szerkesztette és - kivitelezett szer
számaikkal. A praktikus nagyító a 20 di- 
optriás lupé, a fogaskerékvágó, az esz
tergák a szerszámkészlet ma is fontos da
rabjai.

így működőképes órák jutottak vissza 

gazdáikhoz, de nem azért, mert azok 
alapelemeikben amúgy egyformák. - Va
lamikor amikor még nem volt minden
kinek órája, Dériék kirakatában mindig 
látható volt a pontos idő. 

hírek és aktualitások javára. Az eddigi
ek mellett új rovatokat is szándékozunk 
indítani. A „Derűs Percek" a humort 
csempészik lapunkba és az „Olvasói Le
velekben" a közérdekű lakossági észre
vételeket tesszük közzé lehetőleg a vá
lasszal együtt. A rejtvény megjelenteté
sének máris tapasztaljuk komoly sike
rét a szép számban beérkezett megfej
tések nyomán, így továbbra is helyet biz
tosítunk a játékos időtöltésnek.

Még mielőtt valaki kétségbeesetten tol
lat ragad szeretném megnyugtatni, hogy 
az eddigi értékeket is megbecsüljük, csu
pán a helyes arányt keressük az Önök 
segítségével. A lap szerkesztéséhez 
örömmel fogadjuk véleményüket és 
észrevételeiket. Természetesen tisztá
ban vagyunk vele, hogy egyik napról a 
másikra nem énünk el látványos fejlődést, 
de bízunk benne hogy Nagyatádi Hír
lap életképes forrás marad napjaink és 
az utókor számára. Pünkösd M.

✓

Uj médium született
Örömteli hír, hogy napjainkra már ezer

nél több háztartásban működik a Nagy
atádi Televízió. A kábeltelevíziós rendszer 
helyi adójának stábja már harmadik 
önálló műsorát is elkészítette. A műsorok 
igazi varázsa, hogy Nagyatádon készül és 
a nagyatádi emberekről szól. A kezdeti 
technikai problémákon a műsorkészítők 
lelkesedése és szorgalma vélhetően ha
marátsegíti a kiscsapatot. A televíziós új
ságírás, hírszerkesztés, az operatőr, a vá
gó, a bemondó munkája önálló szakmák 
amelynek fortélyait a „mély vízben" a mű
sorkészítés során sajátítják el.

A rendszer szolgáltatásai között szerep
lő 1 ö televíziós adó szerkezete természe
tesen nem megváltoztathatatlan. Két-há- 
rom hónapos próbaüzem után ismételten 
felmérjük a lakosság igényeit, és tájékoz
tatást adunk, hogy a kisebb érdeklődés
re számot tartó adók helyett milyen új csa
torna felvételére van lehetőség.

Tevékenyen 64 éves koráig dolgozott 
Déri János, s eközben három fia közül 
András tanulta ki a szép szakmát. Ezután 
már ő „vitte" tovább az üzletet, bár édes
apja 86 éves koráig is még be-be járt. 
Addig pedig a finom kezet igénylő mun
kában 10-12 órát töltött naponta, ami so
hasem ártott meg - vallja. Hubay S.

FEBRUÁR
Halvány ezüstfüst futja be a fákat. 
Átéli reggel éles, zuzmarás.
Olykor mikor lehuzzúk téli kesztyűnket, 
belénkharap a fagy, s mi sírni kezdünk, 
mert fáj a seb, mint a farkasmarás.

Kosztolányi Dezső

Megkérdeztük
Dr. Berecz Tamásnét, az OTP nagyatádi fiókvezetőjét: lát-e reális esélyt arra, hogy 

valutabeváltó-automata létesüljön, lehetővé téve a hétvégi, ünnepnapi valutabevál
tást is.

- A felszerelt forint-automata a lakossági pénzkivételek és -befizetések gyorsabb 
és kényelmesebb elintézését biztosítja. Örülünk a népszerűségének. A bevásárló
turizmus felerősödésével egyértelművé vált egy valutabeváltó-automata felszerelé
se is. Az ezzel kapcsolatos előkészületek elkezdődtek, és reményeink szerint nyár
ra egy újabb szolgáltatási formával leszünk gazdagabbak, reméljük, üzembe he
lyezhetjük a valutabeváltó-automatát is. (H.)

Városunk költségvetése
A Képviselő-testü

let ülését megelőzően 
Ormai István Nagya
tád város polgármes
terének véleményét 
kérdeztük.

- Polgármester úr, 
az 1995. évi vagy az 
idei költségvetés 
összeállítása jelentett 
nagyobb feladatot ?
- Jelenleg rosszab

bak a pénzügyi kondí
cióink a növekvő költ
ségek miatt és az ál
lami források csökke
nése - a személyi jö
vedelemadó visszaté
rítési módjának - következtében. Továb
bi fejtörést okoz, hogy az 1995-ben meg
fogalmazott városfejlesztési koncepci
ónkban szereplő elképzelések, az évek 
óta halogatott feladatok elinduljanak a 
megvalósulás útján. Városfejlesztésre ki
zárólag azokat a forrásokat tudjuk biz
tosítani, amelyek ilyen céllal jelentenek 
bevételt az önkonnányzat számára. Eb
ben az évben ez 200 millió forintot je
lent. A működési kiadások csökkentésé
re 1995-ben több jelentős intézkedést tet
tünk. A jelenlegi intézményi struktúra 
működtetésével egy nagyon feszes, költ
ségtakarékos terv mellett is 130 millió fo
rint hiánnyal kell szembenéznünk, s ezért 
folyamatosan keressük a megtakarítási le
hetőségeket.

-Ha a Képviselő-testületjelenlegi for
májában jóváhagyja a költségvetési ter
vet, mire kívánja fordítani az önkormány
zat a 200 millió forint fejlesztési célú 
összeget ?

- Az összeg döntő része, mintegy 108 
millió forint a szennyvíz program meg
valósításához szükséges. Nagyobb 
összeget tervezünk az alapellátást nyúj
tó orvosi rendelők jobb körülményeinek 
kialakítására, valamint a városi múze
um létesítése várhatóan mintegy 10 mil

lió forintot igényel. Ezen kívül a közte
rületek, utak fejlesztése jelent komolyabb 
kiadást.

- Az önkormányzat saját forrásain kí
vül számít-e más bevételre?

Természetesen az a szándékunk, hogy 
felkutassuk a pótlólagos forrás-lehetősé
geket. Tavaly 76 millió forintot sikerült 
pályázati úton megszerezni. Az idén is 
ezt az utat fogjuk járni, de nem számí
tunk arra, hogy ekkora összeghez jutunk, 
hiszen egyre több település pályázik az 
amúgy is csökkenő pályázati forrásra.

- Mi a véleménye arról az álláspont
ról, hogy a költségvetési hiány eltüntet
hető' lenne, ha a fejlesztési célú összeg
ből fedezné az önkormányzat a műkö
dési hiányát?
- Véleményem szerint ez a lépés az

önkormányzat vagyonának feléléséhez 
vezetne. Nem engedhetjük meg magunk
nak, hogy annyi év után továbbra se tud
juk következetesen megvalósítani fejlesz
tési terveinket! A város jövője szempont
jából nélkülözhetetlen, hogy legalább ek
kora összeget a város fejlesztésére for
dítsunk. Ezért kényelmes és konfliktus
mentes álláspont lehetne, de ezt semmi
képpen nem tartom megengedhető
nek. PM.
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Nagyatádi Műhely HÍREK
Reumatológiai ellátás Nagyatádon

A fürdőélet Nagyatádon már a század 
elején elkezdődött, amikor 1906-ban ku
tat fúrtak a Széchenyi tér parkjában, ez 
volt Somogy megye első feltárt hévízkút- 
ja. A 20-30-as években már élénk für
dőélet folyt a hőforrás fölé épült fürdő
ben. Korszerűsítés után 1986-ban adták 
át. Gyógyfürdővé minősítése 1988-ban 
történt meg. A medencéket ellátó IV szá
mú kút vízét 1989-90-ben elvégzett kli
nikai vizsgálatok alapján gyógyvízzé nyil
vánították. A tudományos munkáról a 
Balneológia-Gyógyfürdőügy, 
Gyógyidegenforgalom 1991. évi 3. szá
mában közleményben is beszámol
tunk. A felhasznált gyógyvíz a nátrium- 
hidrogénkarbonátos ásványvizek csoport
jába sorolható. A gyógyvíz a következő 
betegségek terápiájában hatásos: a 
gerincporckorongok és kisízületeinek ko- 
pásos leváltozásai, a végtagízületek el- 
fajulásos jellegű megbetegedései, több
fajta idült gyulladásos izületi betegség, 
gerincsérvműtéten átesett betegek és bal
eseti sérültek utókezelésére is alkalmas. 
A gyógyvíz ivókúrára használható a gyo
morsavtermelés közömbösítésére, a gyo- 
mor-bélhuzam krónikus hurutos állapo
taiban, bizonyos anyagcsere-betegségek 
kiegészítő gyógykezelésére (köszvény, 
cukorbetegség). Fürdőnk egyike hazánk 
legszebb gyógyfürdőinek, virágos bok
rokkal, fákkal védett parkjában strand
medence és gyermekpancsoló áll a für
dővendégek rendelkezésére.

A zöldterület ideálisan kellemes hely 
a szabadtéri fürdőzésre, napozásra, pi
henésre. A gyógyfürdő épületében 3 kü-

Cukrász és mézeskalácsos (bábos) mes
ter Homokszentgyörgyön született. A cuk
rász szót Széchenyi írta le először 1830- 
ban HITEL című munkájában. Szerette a 
„szellemóriás" a sportot, de a magyar 
konyhát, az édességet, a jó szivart is.

Bámulatos természetességgel teljese
dett ki benne a földi halandó életkedve. 
Gáspár Lajos több éven át tanulta ki a 
szakmát Kaposváron. Ott tett mestervizs
gát is. Az első világháborút fiatalon vé
gigharcolta, majd eleinte nagy nehézsé
gek közepette folytatta szakmáját. 1928- 
ban Nagyatádon házasságot kötött a 
bélavári születésű Németh Juliannával.

A Németh család a Zrínyi utca 22. 
szám alatti házban lakott.

Lajos bácsi első műhelye az imént jel
zett (nagy utcai) lakóházban volt. Kitar
tó munkával elérte azt, hogy a Baross ut
cába költözhetett egy szerény kis ház
ba. A 30-a évek közepén ahogy anya
gilag gyarapodott, lebontásra került az 
épület és új tágas családi házat épített a 
mester. (Ma a Bárdos iskola egy része 
épült fel a helyén). Az utcára néző fron
ton volt a lakás, a tágas cukrászda kira
kattal.

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.

lönböző hőmérsékletű és méretű gyógy- 
vizes medencében lehet fürdőzni, de van 
egy nyitott, átriumos medencefürdő is, 
amely télen és nyáron is a vendégek ked
venc tartózkodási helye. A medencetér
hez szervesen kapcsolódik a kádfürdő
részleg. A pihenőtérből nyílik a 9 sze
mélyes finn mintájú szauna, amely 
rendkívül népszerű kondicionáló szol
gáltatásunk, de a fogyókúra hasznos ki
egészítője is. A tornateremben lehetőség 
nyílik egyéni és csoportos tornáztatásra, 
két kondicionáló bicikli és két kondi- 
cionálópad szolgál erőfejlesztésre a rek
reáció kiegészítő eszközeként.

A fürdőben kölcsönözni is lehet. Van 
értékmegőrző, a vendég kérésére vérnyo
másmérés és elsősegélynyújtó-hely. Kul
turált büfé, a fürdőparkban ivókút, cso
bogó, számos pad, napozóágy is hasz
nálható. A gyógyfürdőkomplexumban 
van a Városi Kórház Reumatológiai Szak
rendelése, amelyhez szervesen kapcso
lódik az intézmény komplett fizio-, bal
neoterápiás részlege. Ezen gyógyászati 
részben különböző hidro-, balneoterá
piás kezelések folynak (iszappakolás,

Gáspár Lajos (1894-1957)
Az udvarban épült fel a raktár, a mű

hely a vaskemencével.
Egy helység szolgált a fagyasztásra, 

mely sózott jéggel történt, nagyteljesít
ményű villanymotor működtetésével. A 
gépek, cukrászati eszközök beszerzése 
nagy anyagi kiadással járt, de a terme
lés a megfelelő technológiával csak így 
volt eredményes.

Több segéd, közöttük unokaöccse 
Bognár Andor, a családtagok, a közeli jó 
ismerősök, főleg az asszonyok vállaltak 
komoly szerepet az üzlet vitelében. A te
jet, a tojást a Kápolna és Zrínyi utcai gaz
dáktól vásárolta a mester.

A vásárlók, búcsúk érdekes forgatagá
ba szállította lovaskocsival az árut. Ren
delésre a vendégek igényeinek megfele
lően dolgozott. A bálok, esküvők, keresz
telők és egyéb ünnepek nem nélkülöz
ték a finom cukrász különlegességeket.

Dobos C. József híressé vált tortáját, 
amely az 1885-ös országos kiállításra ké
szült és világhírűvé vált, Gáspár bácsi az 
eredeti recepttel népszerűsítette. Nagyon 
kedveltek voltak a különböző mignonok 
(minyonok) is. Ezek előde volt a híres 
Kugler Henrikről elnevezett nagybonbon 
a „Kugler". József Attila négysoros ver
se is bizonyítja ennek népszerűségét. Szá
mára a gazdagság egyik netovábbja az, 
hogy öt forintért „Kuglert" vehet. A kü
lönféle készítményeket lehetetlen rész
letesen felsorolni. Nyáron bőséges kíná
lat volt a hűsítőkből is. Igen kiváló volt 
a tejszínhabos jeges kávé. Ekkor volt a 
legnagyobb forgalom, hiszen 8-10 alkal
mazott dolgozott az üzemben. A sokfé
le fagylalt természetes alapanyagokból 
készült. Csengős fagylaltoskocsik járták 

súlyfürdő, tangentor, elektromos kádfür
dő), az elektroterápiás részlegben pedig 
kis- és nagyfrekvenciás kezelésekkel tör
ténik a reumás betegek gyógykezelése. 
Három helyiségben szakképzett massző
rök dolgoznak.

A gyógyfürdő egészségügyi hátterét a 
Városi Kórház adja, ahol az alapszakmá
kon kívül a 30 ágyas Reumatológiai és 
Fizioterápiás Osztály végzi Somogy 
megye reumás betegeinek kivizsgálását 
és gyógykezelését. Évente 480-540 

mozgásszervi panasszal bíró beteg for
dul meg, akik közül egyeseket bajmeg
állapítás céljából utaltak az osztályra, míg 
a többség járóbeteg-ellátási szinten nem 
gyógykezelhető akut izületi gyulladásuk 
vagy súlyosfokú mozgáskorlátozottságuk 
miatt. A napi rutinfeladatok ellátásán kí
vül tudományos munka is folyik a Reu
matológiai Osztályon. A jelenlegi osz
tályvezető kinevezése óta (1986) 42 elő
adás és 5 közlemény, cikk bizonyítja, 
hogy orvosaink igyekeznek tapasztala
taikat, munkájukat megismertetni a 
szakmával, de a lakossággal is. Verkman 
Simon radiológus főorvossal Magyaror
szágon elsőként kidolgoztuk a térdhaj- 
lati nyáktömlők (Baker cysta) ultrahang
gal vezérelt célzott punkcióját, amely
ről 1988-ban a Reumatológia Kong
resszuson számoltunk be. Három alka
lommal, 1988-ban, 1992-ben és 1995- 
ben Nagyatádon tartották a Magyar 
Reumatológusok Egyesülete Nyugat- 
Dunántúli Szekciójának és a Magyar Or
topédek Dél-Dunántúli Továbbképző 
Szekciójának közös tudományos ülését 
a Reumatológiai Osztály rendezésében. 

(Folytatás a 4. oldalon) 

az utcákat, így a népes gyermekcsapat 
megostromolta a többnyire nehéz sorsú 
szülőket a filléres fagylaltgombócokért. 
Az árusokat jól fizette a mester, mert té
len nem dolgoztak ugyan, de nyári ke
resetükből el tudták tartani családjukat.

Kiváló ízléssel nagy-nagy szorgalom
mal megáldott ember volt, aki családjá
tól is sokat követelt. Mint ember is meg
állta a helyét, ahol tudott mindenkinek 
segített és adakozott. Ismert volt szerény
sége is, reklám hirdetése egészen szűk
szavú volt. Kiváló mesterként, a dolgos 
évtizedek során számtalan rangos szak
mai bemutatón, versenyen szerepelt si
kerrel és kitüntetéssel. Cukrászdájában 
nagyszerű minőségű kínálatával meghó
dította a helyi és nyaraló fürdő vendé
gek tetszését.

A Fő utcán a cukrászdát nem lehetett 
elkerülni, Atád Gerbaudja (zserbója) volt, 
ahol hazai és külföldi neves és híres em
berek is megfordultak.

1945-ben a rommá lőtt városban min
denkinek újra kellett kezdenie az életet. 
Gáspár bácsi elsőként megkezdte a sza
loncukor gyártását. A helyi és távolabbi 
üzleteknek szállította készítményét. 1948- 
ban ismét két I. dijat kapott kitüntetésként. 
Hamarosan nehéz idők jöttek, aztán be
tegség sújtotta, végül agyvérzésben meg
halt. Az utcarendezés következtében ki
sajátították a házát, lebontásra került.

Azonban az egykori fotók megőrizték 
a „cukrászdát,,, az emlékezetben és szí
vekben pedig megmaradt a nemes érte
lemben vett „nosztalgia"!

Győré Béláné Sípos Ilona

Rendhagyó szalagavatót tartottak a 
Nagyatádi Szakképző Iskolában. Rend
hagyó volt annyiban, amennyiben ezút
tal azok a vállalkozók, üzemek (29-en) 
is meghívást kaptak, akik és amelyek 
szakképzési alapjukból több mint 2 mil
lió Ft-tal támogatták az iskola technikai 
eszközök beszerzéseit.

♦ ♦ ♦

A zeneiskolák megyei szolfézs verse
nyén Beleznay Katalin II valamint 
Plecskó Edina III helyezéstért el. Felké
szítő tanáruk Balajthy Cecília és Czmerk 
György.

Somogy megyéből, a korábbi évek jó 
munkája és tanszakának eredményei 
alapján Balajthy Cecília meghívást ka
pott a tolna-megyei verseny zsűrijében 
való részvételére.

♦ ♦ ♦

Az Industrie Elektrik nagyatádi üze
me 50 ezer Ft-tal támogatta a nagyatá
di óvodák beszerzéseit.

* * *

Januárban a Művelődési Házban a 
Városi Kórház Reumatológiai és 
Fizioterápiás Osztályának orvosai tartot
tak előadásokat „Időskori mozgásszervi 
betegségek" címmel. A Mozgáskorláto
zottak Egyesülete és a Nyugdíjasok 
Klubja tagjainak szép számú közönsé
ge előtt dr. Novothny György osztályve
zető főorvos a népbetegségnek számító 
Csontritkulásról tartott ismertetést, míg 
Angyal Zoltán a Gerinc csigolyáinak ko- 
pásos betegségeiről beszélt, és dr. Sza
bó Jenő a Végtag ízületeinek elfajulásos 
elváltozásairól és kezelési lehetőségei
ről tartott előadást.

A NAGYATÁDI HÍRLAP 
SZERKESZTŐBIZOTTSÁGA

induló új rovataihoz

VÁRJA A LAKOSSÁG SEGÍTSÉGÉT!
Minden család életében történtek olyan események, 

amelyekre évek múltán is mosolyogva 
emlékeznek vissza. A „DERŰS PERCEK" rovatban 

a legkedvesebb humoros történeteik, 
anekdotáik közzétételére vállalkozunk.

Várjuk azokat az vidám históriákat, amelyeket eddig 
családi, baráti körben meséltek és szívesen 

megosztanák olvasóinkkal. A legsikeresebb írásokat 
lapunk hasábjain közzétesszük és évente egyszer 

a közönség szavazata alapján díjazzuk alkotóikat. 
Nem tudja, hogy kihez forduljon 

közérdekű kérdésével, észrevételeivel?
írjon szerkesztőségünkbe 

és az „OLVASÓI LEVELEK" rovatban 
közzétesszük írását és az illetékes válaszát is.

CÍMÜNK:
Nagyatádi Hírlap Szerkesztősége, 
7500 Nagyatád, Baross G. u. 9.

A Westel 900 után rádiótelefon-állo
más nagyatádi telepítése után, most a 
Pannon GSM Távközlési Rt. a nyilvános 
mobil cellás rádiótelefon hálózatához 
szükséges bázisállomást létesít. Az an
tenna-rendszer telepítéséhez az önkor
mányzat a Somogyszobi utcai víztorony 
tetőfelületét adta - meghatározott időre 
- bérbe.

♦ ♦ ♦

Az alkotmány utcai Óvoda fennállá
sa 25. évfordulójának megünneplésére 
készül. Ezért kérjük a volt óvodásokat, 
szülőket, dolgozókat, hogy a birtokuk
ban levő, óvodánk eseményeiről készült 
fényképeket - ajándékba vagy kölcsön 
- bocsássák rendelkezésünkre. A képe
ket az óvodában 1996. március 01-ig 
Perger Péternének lehet leadni.

Szívességüket köszönjük:
Alkotmány utcai Óvoda dolgozói 

* * *

Február 25-én, vasárnap, az év első vá
sára lesz a Piactéren.

ÉVFORDULÓK
662 éve a két Atádon már plébánia

egyház is állt. (1334)
614 éve a falunak nevezett Atádon 

polgárok, városlakók éltek. 
(1382)

442 éve a török kincstári adójegy
zéken Atád nyolc portával 
szerepelt. (1554)

201 éve Pálóczi Horváth Ádám 
üdvözlő verset írt Czindery 
Pálnak névnapjára. (1795)
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Nagyatádi Tavaszi Fesztivál ’96 „HITELT, de gyorsan..."
Márciusban 

amikor a tél szo
rítása enyhül s 

átadja helyét az új életet teremtő ki
keletnek valamennyien fellélegzünk. 
Feloldódik, megszűnik bennünk a be
zártság, a lakásba kényszerítettség ér
zése és várakozva tekintünk az új ki
hívások és az új ajánlatok felé.

A Nagyatádi Művelődési Ház mun
katársai a márciusi kulturális kínála
tával a város művészetszerető és szó
rakozni vágyó közönségének nyújta
nak át egy színes csokrot remélve, 
hogy ki-ki megtalálja a programok kö
zött a kedvére valót.

Afesztivál nyitányaként március 13- 
án este 7 órakor Kenedi Tibor zene is
kola igazgató zongorahangversenyét 
hallhatjuk. A jótékony célú koncert 
teljes bevételét a Nagyatádi Állami Ze

neoktatás Támogatásáért Alapítvány 
javára ajánlja fel a művész-tanár és a 
rendező művelődési ház. A Tavaszi 

Az USA V. hadtest 
katonazenekara koncertezik 

a Nagyatádi Művelődési Házban 
1996. február 27-én 18 órakor

A belépés díjtalan!

Az amerikai hadsereg nagysikerű bemutató tartott a művelődési házban a város 
7-8. osztályos tanulói számára. A résztvevők megismerhették az IFOR-erők 
küldetésének céljait, s ezen belül az ameriaki hadsereg feladatait és felszerelését.

Fesztivált megnyitja Ormai István 
Nagyatád város polgármestere.

14-én délután 3 órakor Gara István 
alpolgármester úr ajánlja figyelmünk
be Sasvári Tiborné képeslapgyűjtemé
nyét. A gyűjtő ez alkalommal Petőfi 
kollekciójával lép közönség elé. „...én 
is, én is, egy sugár vagyok!" - írta Pe
tőfi Az apostol című versében. A for
radalom költőjének gondolatát válasz
tottuk a kiállítás mottójának.

Ugyancsak ezen a március 14-ei 
délutánon 17 órakor Kozák Csaba mű
vészeti író nyitja meg a konstruktívok 
című kortárs képzőművészeti kiállítást. 
A tárlaton többek között találkozha
tunk Heritesz Gábor és „NAGÁMI" 

munkáival is. A két művész '93-ban 
illetve '95-ben vett részt a nyári nem
zetközi szimpozionokon Nagyatá
don.

Március 15-e előestéjén 18 órakor 
a város önkormányzata díszünnepé- 
lyere hívja és várja Nagyatád polgá-

rait. Az ünnepségen - amely egyben 
az 1996. évi nagyatádi millecen- 
tenáriumi rendezvény megnyitója is - 
a polgármesteri ünnepi köszöntőt kö
vetően kitüntetések, elismerések átadá
sára kerül sor. Az ünnepi műsort mely
nek Szabadság - Szerelem a címe a 
Somogy Táncegyüttes adja. Március 
15-én 10 órakor megemlékezés és ko
szorúzás lesz Kossuth Lajos szobránál. 
Beszédet mond Francz Rezső ország
gyűlési képviselő.

Március 16-án délután 2 órától a 
néptánc szerelmeseit várjuk a műve
lődési házba. Dél-Somogy gyermek- 
tánccsoportjai mérik össze tudásukat 
az Együd Árpád néprajzkutató emlé

kére rendezett versenyen.
17-én vasárnap szomszédba megy 

Nagyatád. Városunk amatőr művésze
ti csoportjai és szólistái a barcsi mű
velődési központban mutatkoznak 
be. Március 18-án délután 3 órakor a 
népszerű Staféta együttes új kazettá-
ját mutatja be. A gyermekkoncert cí
me „Esőzsák".

A minősítésre kerülő Nagyatádi 
Vegyeskar március 22-re találkozóra 
hívja a marcali Calypso és a nagyvára
di Camerata Félix Kamarakórust. A 
hangverseny este 7 órakor kezdődik. 
Az erdélyi kórus 23-án városkörnyé
ki koncertet ad, 24-én a szentmisén 
pedig közreműködik a nagyatádi 
vegyeskarral együtt.

Március 23-án szombaton a műve
lődési ház ad otthont a Ki mit tud? So
mogy megyei döntőjének. A megyei 
elődöntőkről 37 produkció jutott be 
a döntőbe. A kellemes szórakozást ígé
rő program 14 órakor kezdődik. 
1988-ban egy fiatal együttes a Los 
Andinos Dél-amerikai népzenéjével 
közönségdíjas lett a Ki mit tud? -on. 
Amíg a nagyatádi zsűri tanácskozik a 
Los Andinos szórakoztatja a közönsé

get.
27-én - szerdán - este 7 órakor 

„Valcer". A műsoros esten a művelő
dési ház társastáncklubjának és ven
dégeinek produkcióját láthatják az ér
deklődők.

„Csak semmi szexet kérem, ango
lok vagyunk" mondja a bájos üzlet
asszony március 28-án 19 órakor. A 
színház szerelmesei a Csók és az Édes 

Anna után ezúttal a fenti című kétré
szes bohózatot láthatja Nagyatádon a 
zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház 
előadásában.

Március 29-én 14 órakor konferen
ciára hívjuk a város és környéke pe
dagógusait, érdeklődő diákjait és pol
gárait. A „Történészek Magyarország 
1100 évéróT'című konferencia előadá
sai:

Dr. Fodor István: A honfoglaló ma
gyarok; Dr. Urbán Aladár: Az európai 
forradalmak és a magyar 1848.
Dr. Katus László: A millenniumi nem
zedéke. A rendezvény igazi csemege 
a történelmet kedvelőknek.

Ugyanezen a napon este 8 órakor 
Fesztivál Bankettre invitáljuk a szóra
kozni vágyókat. A bankettet társastánc
klubunk palotása nyitja meg. A vacso
rát követően a Maestro zenekar húz
za a talpalávalót, 23 órakor pedig Hor
váth Charlie sztárvendégünknek tap
solhatunk.

A tavaszi fesztivál rendezvénysoro
zat záróprogramja a „Szomszédolás" 
című műsor. 30-án délután 5 órakor 
Barcs Város művészeti csoportjai és 
szólistái mutatkoznak be.

Remélem márciusi kulturális kíná
latunkból Ön is megtalálja a kedvére 
valót Kedves Olvasó. Valamennyi 
programunkról részletes információt 
adunk a művelődési házban, tel.: 351- 
497.

Minden rendezvényünkre szeretet
tel várjuk!

Szőke József igazgató

(MIKRO-hitel információ)
Az év elejétől fokozott érdeklődés ta

pasztalható a vállalkozók és a vállalkoz
ni szándékozók részéről minden lehet
séges és elérhető „pénzforrás" iránt, 
amely felettébb vékony sugárban csor
dogál a gazdasági élet szereplői felé. Az 
úgynevezett „olcsó" hitelek (20-25%- 
os) szinte csak elviekben létez
nek. A pénzintézetek a meg
lévő forrásokat sem szíve
sen helyezik ki 1-2 mil
liós összeghatár alatt.

Bizonyos tekintetben ki
vételt jelent a MIKRO-hitel, 
amely mintegy hiánypótlás
ként jelent meg a vállalkozói hi
telek színpadán, hiszen kategóri
áját és kondícióit tekintve unikumnak 
tekinthető a hitelpiacon.

Jelenlegi paraméterei: felső korlát: 
max. 850.000 Ft, futamidő: 3 év (eb
ből 1/2 év türelmiidő), kamat: 24%/év, 
saját erő: 10%

Főként kezdő és kisvállalkozások to
vábblépési lehetőségét igyekszik meg
teremteni.

Iskolapadban a hivatal

Az ügyfélszolgálat színvonalának elmelése érdekében a polgármesteri hivatal 
dolgozóinak egy csoportja számítástechnikai tanfolyamon vesz részt a Szakképző 
Iskolában. Az elsajátított ismeretek kamatoztatásával várhatóan érzékelhetően meg
nő az ügyintézés hatékonysága.

Télűzö szalmabdb-égetés
Egyhetes, gazdag hagyományó'rzó' program kezdődött a nagyatá
di Rozsnyói utcai óvodában. Régi, még fellelhető használati tár
gyak, -eszközök kiállításával kezdődik a télutói rendezvény, ame
lyen színes gyermekműsorban, az aprók tánca mellett a mese
mondó nagymamára is figyelhetnek a kicsinyek. És miközben a 
kézműves munkákkal, régi hangszerekkel ismerkednek, maguk 
készítenek farsangi jelmezeket. A vidám program a télüzö szal
mabáb égetésével ér véget. (-y)

Triatlonistáink 
elismerése

A Somogyi Triatlonisták Szövetsége 
megbízásából a nagyatádi Solar Klub 
szervezte meg a sportág ünnepélyes me
gyei közgyűlését. A rendezvényen átad
ták az 1995. évi aranyjelvényeket, kö
szöntötték a minősített sportolókat és gaz
dára találtak Somogy megye bajnoki cí
mei. Városunk legeredményesebb ver
senyzője Balazsin Tamás a triatlon és a 
duatlon aranyjelvényes sportolója. Ké
pünkön Rózsavölgyi Hilda Somogy me
gye háromszoros bajnoka és középtávú 
triatlon legeredményesebb sportolója: ifj. 
Dr. Herr Gyula a nagyatádi klub veze
tő edzője látható. PM.

Mivel hitelfedezet tekintetében a 
feltétel rendszere gyakorlatilag azonos a 
banki szférában megkívántnak, ezért sok 
vállalkozó illetve potenciális vállalko
zó mégsem tud élni a lehetőséggel.

A gyakorlati élet ténylegesen mutat
ja, hogy szükség van bizonyos szűrési 
mechanizmusra a hitelek kihelyezésé

nél, mert számos esetben csak annyi
ban lehet a reménybeli hitelfelve

vő szándékát értelmezni, hogy: 
.hitelt, de gyorsan" és mint

egy mellékes szempont
ként szerepel az, hogy a 
hitelfelvétel milyen hatást 

gyakorolhat a vállalkozás 
jövőjére. Valójában igen
csak kevés a jól átgondolt 
megtervezett fejlesztés, ahol 

a felveendő pénzeszköz nem a rövid
távú túlélést, hanem a célzott fejlődést 
szolgálja.

Somogy Megyei 
Vállalkozói Központ 

Nagyatádi Iroda 
József László irodavezető



Nagyatádi Hírlap VI. ÉVFOLYAM 1996. FEBRUÁR

Reumatológiai ellátás Nagyatádon
(Folytatás a 2. oldalról)

A Reumatológus és Fizioterápiás 
Szakmai Kollégium 1995-ben hivata
losan „B" akkreditálású szakorvosképzó' 
hellyé minó'sítette osztályunkat.

Az átriumos medence

A Reumatológiai Osztály azon be
tegei, akiknek balneo-hidroterápiára 
van szüksége, ők a kezeléseket a 
gyógyfürdőben kapják meg a kórház
rendelőintézeti együttműködési egysé
gek keretében. A gyógyfürdőt átlago
san 10-20 ezer fürdőzni, pihenni, re
generálódni vágyó polgár keresi fel 
évente. Kórházunk és a Solar szállo
da szerződése alapján egyre több kül
földi vendég is veszi igénybe a gyógy
fürdő szolgáltatásait a gyógyturizmus 
keretében. A többhetes fürdőkúra ide
je alatt számos lehetőség kínálkozik

Az első villamosáram-szolgáltató
„Mindaz, amit tudunk, a múlthoz tartozik." j. m. Wasik

Akiegyezés utáni időkben jelentősen 
felgyorsult Nagyatád fejlődése. 1907-ben 
felépült a mai Gyár utcában a malom, 
amelynek építtetője Musza bácsi volt. 
(1929-ben új tulajdonosa Kánya Albert). 
A malomban eleinte nyersolaj volt a haj
tóerő. Később mellette villamosáram 
szolgáltató vállalat is működött. Ez ere
detileg 1913-tól áramfejlesztő telep 
volt, amelynek épülete ma is látható. Ve
zetője csupán pár emberrel dolgozott itt. 
Ismert volt a budapesti Senkár villany
szerelő testvérpár működése. Nappal kel
lett a villamos energia az őrléshez, éjjel 
pedig áramot szolgáltatott a község vi
lágításához a naplementétől függően. Ak
koriban nagy méretű spirális égőket mű
ködtettek, amelynek színes villogása 
megragadó volt. Általában nem az 
áram fogyasztása szerint fizettek, hanem 
pausál (átalány) volt érvényben, azaz az 
égők száma után. (1929-ben már szám
lákat közvetítettek a fogyasztóknak.) 
1928-tól az üszögi bányacentrálétól 
távvezetéken vételezte Atád az áramot. 

1913-1926-ig stagnált a fogyasztás úgy

BÖJTELŐ HAVA
... a hónap régi magyar neve. Latin 

megnevezése a „februm" (tisztulás) szó
ból ered. Csillagászati neve a halak ha
va, meteorológiai elnevezése pedig tél
utó hava.

A vízkereszttől hamvazószerdáig tar
tó időszak a vigasságok ideje. A farsang 
szó a német „Fasching"-ből származik.

Február 2-a Gyertyaszentelő Boldog
asszony, ezt már a szabolcsi zsinat (1092- 
ben) az ünnepek közé sorolta. A gyer
tya Krisztus jelképe volt. Ennek nagy sze
repet tulajdonítottak az emberi élet so
rán. Védelmező céllal gyújtották meg vi
har idején. De égett, ha beteg volt a csa
ládban, befalazták az új ház falába. A 
haldokló kezébe is ezt adták, a gyerek
ágyas anya szobájában is ez égett éjjel
nappal, egészen a keresztelőig. A népi 

kulturális rendezvényeken való rész
vételre: a tárlatok, a szoborpark meg
tekintése, kirándulások. A rekreáció ha
tékonyságába nemcsak a gyógyvíz, a 
fürdés, iszappakolás stb eredményes al

kalmazása jut szerephez, hanem a 
gyógyfürdő környezetének védettebb 
miliője, a természet csendje is. Fel kell 
ismernünk és kihasználnunk, hogy a 
rendszeres fürdőzés, szaunázás, a re
generáció és a rekreáció eszközei mind 
alkalmas mód megszerettetni az egész
séges életmódot, életvitelt. Ismerjük az 
Egészségügyi Világszervezet üzenetét, 
amelyet a világ minden nemzetéhez 
küldött: „Egészséget Mindenkinek 
2000-re!"

dr. Novothny György 
reumatológus osztályvezető főorvos

15-20 000, kilowattóra között. 1925-től 
1928-ig 18-22 000 kilowattóra, 1928- 
ban 32 956, 1929-ben 53 833, 1930- 
ban 58 146,1931-ben 57 962 kilowatt
óra volt a fogyasztás. Az emelkedés az 
éjjel-nappali áramszolgáltatásnak, az 
egységárak csökkenésének, olcsó ipari 
és háztartási áram bevezetésének volt a 
követelménye. Eleinte 4 motor volt 
üzemben 14 HP teljesítménnyel, 1931- 
ben a 14 motor 46, 4 HP lóerőt képvi
selt. A hálózat eredeti hossza 4-6 km, 
majd 14 km volt. A 90 kW-os transzfor
mátor látta el a hálózatot árammal. 1928- 
ig 2x100 voltos egyenáramot szolgálta
tott, 1928-tól 15 000 volt feszültségű pri
mer áramot transzformáltak 380/220 vol
tos 50 periódusú, 3 fázisú forgóárammá. 
A község belterületén folyamatosan ki
épült a villamoshálózat, így 1926-ban 
működött az utcai világítás is. Egyes ház
tartásokban már 1929-ben villanyvasa
lót használtak. A 30-as évektől idővel las
san a külső utcákba és lakásokba is be
vezették a villanyt.

Gy. B. Sípos Ilona

időjósok szerint e nap már „hosszabb egy 
pásztorugrással." Közismert a medve sze
repe is.

Február 3-án Szent Balázs ünnepén a 
templomokban kiszolgáltatják a 
balázsáldást. Néhány vidéken almát 
szentelnek e napon, amit torokfájás gyó
gyítására használnak. Régebben borszen
telést is végeztek, (balázsbor)

A XVIII sz.-ban elterjedt szokás volt a 
balázsjárás. Diákok járták a házakat és 
ételeket, valamint pénzt gyűjtöttek a ta
nítóknak.

Február 5-éhez e mondás kapcsoló
dik: „Ágota még szorítja, de Dorottya 

majd tágítja."
Amikor tovább tolják a hideget: „ha 

Dorottya szorítja, Julianna tágítja" - 
mondják az időre.

VISSZATEKINTŐ
Örömmel tapasztaljuk, hogy egyre töb

ben vannak városunkban a vállalkozók 
és magánszemélyek, akik patronálási 
szándékukkal keresik fel iskolánkat. A4. 
sz. Általános Iskola tanulóit más szem

mel nézi az, aki bejön iskolánkba és kö
zelebbről megismerkedik gyermekeink
kel.

Rendezvényeinken, ünnepélyeinken, 
iskolai foglalkozásokon kiderül, hogy az 
eltérő értelmi fejlődésű gyerekek is ké
pesek olyan produkciókra, amely bizo
nyítja érzelmi gazdagságukat, tehetségü
ket.

Az eltelt félév jelentősebb eredményei 
közül elsőként a télapóünnepélyt emlí
teném, amelyen az Őszi Napfény Nyug

díjasklub bábosai szereztek örömet isko
lánk közösségének.

Karácsonyi műsort az idén az alsós 
osztályok állítottak össze.

Az iskola fenyőfája alá sok szép aján
dék került. Magánszemélyek, társadal
mi és civil szervezetek lepték meg aján
dékukkal tanulóinkat.

A megyei rendezvények közül a Mar
caliban megrendezett speciális iskolák 
diákszínjátszó versenyét emelném ki. Is
kolánk színjátszói 3. helyezést értek el 
a versenyen. Az ugyanitt megrendezett 
kézműves kiállításon a különböző tech
nikával készült alkotásokkal szintén 
harmadik helyezettek lettek. A kis mű
vészi munkák, agyagból és természetes 
anyagokból készültek.

Iskolánk pedagógusai szakmai felké
szültségükkel, elhivatottságukkal azon fá
radoznak, hogy gyemiekeink halmozot
tan hátrányos helyzetén lehetőségeink
hez mérten változtassanak.

Szigetiné S. Valéria 
igazgatóhelyettes

Ősztől 

kereskedő-technikus 

képzés
Az ősztől, a Nagyatádi Szakképző Is

kolában induló kereskedő-technikus 
képzéssel - a város életében először - 
új képzési forma indul.

Többszöri próbálkozás után mára 
megteremtődtek az ötéves képzési for
ma személyi és- tárgyi feltételei. A ta
nulók az érettségit követő évben töb
bek között, heti nyolc órában tanulnak 
idegen nyelvet és magas óraszámban 
sajátítják el a számítógép- és jogi isme
reteket.

A kereskedő-technikusok iránti igény 
kielégítése mellett fontos szempont, 
hogy így megnőnek elhelyezkedési 
esélyeik is. (H)

Február 14-én az utóbbi években ha
zánkban is megünneplik a Valentin (Bá

lint) napot. Ajándékkal, virággal kedves
kednek egymásnak... A Bálint-napi idő

járásból az évi termésre is következtet

nek: hideg száraz idő esetén jó termés 
várható. Kiváló e nap kotlóstyúk ülteté

sére, sőt az ekkor telepített facsemete is 

hamarabb erősödik meg.

Február 19-én Zsuzsanna napján a pa
csirta megszólalását várják, amely a ta
vasz közeledtét jelzi. Február 24-e a hó

nap legjelesebb napja Mátyás.

„Ha Mátyás jeget talál, akkor töri, ha 

nem talál, akkor csinál." Egyébként a Má

tyás-napi hideg jó termést, a szél kevés 

tojást jósol.
A farsangi időszak a vége a „farsang 

farka": farsangvasámap, amelyet nagy ké

szülődés előz meg.
Győré Béláné
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Beküldendő a vízszintes 1. és a függőleges 13. alatti közmondás.

VÍZSZINTES

1. A megfejtés 1. része. 12. Sajtdarab! 14. Ütemesen kattogó. 15. 
Szitaszövet. 17. Egyszerű gép. 18. Világos angol sör. 20........Delon. 21. Olasz
pénz. 22. Akadni kezd! 23. Szlovákiai város. 25. Vanádium és oxigén. 26. Énekel
hető költemény. 28. Ártó, rossz szellem. 29. Kicsinyítőképző, fordítva. 30. 
Dátumrag. 31. Kovaféle ásvány, egyes fajtái drágakövek. 33. ... Hafun (fok 
Szomáliában). 36. Termést betakarít. 37. Nagyon rövid (szoknya). 39. Férfinév 
és szabolcsi település. 42. Erkélyt tartó férfialak. 44. Szerelem, latinul. 45. 
Mongóliái vadló. 46. Ott, oroszul. 48. A lett főváros. 50. Arzén. 51. Rövidítés 
aláírások után. 53. Kölcsön. 54. Doktrína. 55. Bentről. 56. Bonyolult, tisztázat
lan (helyzet). 58. Magas növény. 59. Régi, elavult dolog. 61. Vasúti alagút Új- 
Zélandon. 62. Emésztőnedv. 64. Romániai város. 65. Cecelégy okozta trópusi 
betegség. 67. Öt szénatomos egyszerű cukor. 69. Párosán nyír! 70. Függelék 
(valamilyen műhöz).

FÜGGŐLEGES

1. Léo Fali operettje. 2. Nagy, zárt tehergépkocsi. 3. Telefon jelzője. 4. A 
kezdőnél magasabb fokú. 5. Névelős növényrész. 6. Fedd. 7. Forma. 8. Hálóban 
a labda. 9. Zenedarab!. 10. Az egyik pincér. 11. Evőeszköz, tájszóval. 12. Az 
iszlám egyik irányzatának követője. 13. Amefejtés 2. része. 16. Angol sziget. 
19. Szürke rágcsáló. 22. Lenti helyre parkoltató. 24. Transzjordániai őslakó. 
27. Csökken a vízszint. 32. Iráni romváros. 34. Tízcentes érme az USA-ban. 
35. Shakespeare szülővárosának folyója. 37. E nap. 38. Nobéhum. 40. Lám. 
41. Arrafelé! 42. Kopasz. 43. Szövetség. 46. Albánia fővárosa. 47. Fabula. 49. 
Névtelen. 50. Amise középső része, névelővel. 52. Arab állam. 53. Hal is teheti. 
57. Vidám. 58. Becézett férfinév. 60........ ira et stúdió (pártatlanul). 63.
Színestelevíziós rendszer. 64. Turku svéd neve. 66. Argon. 68. Az USA hír
ügynöksége.

A rejtvényt helyesen megfejtők között egy db 1500 Ft, egy db 1000 Ft és 
egy db 500 Ft értékű könyvutalványt sorsolunk ki. A megfejtéseket levélben 
vagy nyílt levelezőlapon a 7500 Nagyatád, Pf. 28. címre kérjük beküldeni. Be
küldési határidő: február 10. A nyertesek nevét februári lapszámunkban közöljük.

A múlt havi rejtvény henyes megfejtése: „Ki mást becsül, magát becsüli!" 
Rejtvényünkre 66 helyes megfejtés érkezett. Az 1500 Ft-os könyvvásárlási 
utalványt Nyári Katalin, Nagyatád, Hunyadi u. 5., az 1000 Ft-os könyvutalványt 
Kálmán Éva Nagyatád, Hunyadi u. 10/A, 3/12, az 500 Ft-os könyvutalványt Unger 
Jánosné, Nagyatád, Bajcsy-Zs. u. 1.3/3 sz. alatti lakos nyerte. Szerencsés nyerte
seinek az utalványt postán küldjük el.

Télbúcsúztató
A bodvicai Idősek Klubja dolgozói 

Bicsákiné Szabados Katalin és Vass 
Jánosné meghívták a Mártírok utcai Idő
sek Klubja tagjait és dolgozóit farsangi 
mulatságra.

Az esemény vidámságát színesítette, 
hogy az idősek és maguk a dolgozók 
nagy többsége maszkába öltözött. Az 
egyéni jelmezek ötletszerűek voltak. (Pl. 
hippisek, varázsló, vimesdoboz, Besenyő 
papa).

A bálhoz „bemelegítő" tánc után pi
henőképpen a tombola kisorsolása kö
vetkezett, amelynek tárgyait a nagyatá
di vállalkozók ajánlottak fel, amit ezúton 
köszönünk meg.

a Mártírok utcai Idősek Klubja 
dolgozói

Befejeződött 
a ramadán

A Nagyatádi Menekülttáborban - a 
Mekkái teljes holdfogyatkozás hírére - 
hétfőn véget ért a közel négyhetes 
ramadán - tudtuk meg Mikla Gabriella 
szociális csoportvezetőtől

A közel 600 böjtölő az 1530-as lét
számhoz viszonyítva most a legtöbb a 
tábor működése alatt. A böjt idején csak 
kevés folyadékot ittak és napnyugtától 
napkeltéig több részletben fogyasztották 
el bojtos ételeiket. Mindezt nagy toleran
ciával, amit a nem böjtölők is viszonoz
tak. A 21 -én kezdődött három napos ün
nepen vallási szokásaik szerint marha- 
és birkahúsos ételeket fogyasztottak, a 
gyermekek ajándékot is kaptak. (H.)
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Qimnáziumi értesítő
Január 31 -én befejeződött az első fél

év. Vegyes érzelmekkel térhettek haza a 
diákok, hiszen többen kitűnő ered
ménnyel és tantárgyi dicséretekkel, 
ugyanakkor sajnos mások gyengébb vagy 
egyes tantárgyakból elégtelen érdemje
gyekkel zárták a félévet.

Izgalmakkal és készülődéssel kezdtük 
a februárt. Iskolánk végzős tanulói a sza
lagavatóra készülve először érezhették, 
hogy hamarosan befejezik gimnáziumi 
tanulmányaikat. Hiszen a harmadikosok

Város és környékének együttműködése
Az alapfokú oktatási feladatok ún. normatív támogatása mellett a kiadások 

több mint a felét ma is az önkormányzatok viselik. Mivel a nagyatádi alapfokú 
oktatási intézményekben a városkörnyékről bejárók is tanulnak, eddig az efölöt
ti részt is a Városi költségvetés fedezte.

Most együttműködési megállapodás keretében hét község önkormányzatá
val jutott egyezségre önkormányzatunk az arányosabb teherviselésben. 
Rinyabesenyő, Lábod, Háromfa, Somogyszob és Görgeteg önkormányzata a gaz
daasszony-képzőbe bejárók esetében is elfogadta az arányos hozzájárulást. Az 
egy éve önálló Kaszó önkormányzata pedig a zeneiskolába bejáró gyermekeik 
utáni támogatást is vállalta.

uUá/tCtusi mogimusoft

3. 
vasárnap

ÁLDATLAN ÁLLAPOTBAN
Színes szinkronizált amerikai film

4. 
hétfő

MORTAL KOMBAT
Színes, feliratos amerikai akció-kalandfilm 

I. hely 140 Ft, II. hely 100 Ft

7. 
csütörtök

DREDD BÍRÓ
Színes feliratos amerikai film

10. 
vasárnap

DUMB ÉS DUMBER DILIBOGYÓK
Színes szinkronizált amerikai filmvígjáték

11. 
hétfő

FORREST GUMP
Színes szinkronizált amerikai film

17. 
vasárnap

BAD BOYS
'píqA MIRE JÓK A ROSSZFIÚK?

Színes szinkronizált amerikai film

18. 
hétfő

ROB ROY
Színes szinkronizált amerikai film

21. 
csütörtök

A SPECIALISTA 
Színes feliratos amerikai film

24. 
vasárnap

A RETTENTHETETLEN
Színes feliratos amerikai film

25. 
hétfő

DIE HARD " ELET MINDIG drága
Színes szinkronizált amerikai film

31. 
vasárnap

ACE VENTURA II. - HÍV A TERMÉSZET 
AZ ÉSZ ELSZÁLL, A HAJ MEGMARAD

1. hely 140 Ft, II. hely 100 Ft

Az emblémával jelzett 5 filmre FESZTIVÁLBÉRLETET adunk ki. Az 5 vetítésre 
szóló bérlet ára 300 Ft. Megvásárolható a mozipénztárnál március 11-étől. 

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

1. 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!

István erdélyi vajda fia, a család Som
lyói ágából. Erdélyi fejedelem volt 1571- 
től 1575-ig, ezután Lengyelország királya 

1586-ig.
Fejedelemként a központi hatalom 

erősítéséért és a Habsburg terjeszkedés 
meggátolásáért küzdött. Leverte a Habs

burg támogatással rátámadó Békés Gás
párt. Lengyel királlyá választása után Er
dély élére bátyját Kristófot tette meg vaj
dának. Amikor 1581 -ben bekövetkezett 
Kristóf halála, kormányzótanácsot állított 
fel. Az ügyek intézését a Krakkóban mű
ködő erdélyi kancellária útján jórészt ma

ga irányította. Lengyel országban is igye- 

által feltűzött szalag emlékezteti őket egy
részt az itt eltöltött időszakra, másrészt 
arra, hogy a következő hónapokban ke
mény munka vár rájuk. Fontos döntések
re kényszerülnek, mivel februárban kell 
eldönteniük, hogy milyen tantárgyakból 
kívánnak érettségi vizsgát tenni és kíván
ják-e folytatni tanulmányaikat valamilyen 
felsőoktatási intézményben. Reméljük, 
hogy diákjaink képességeiknek és érdek
lődési körüknek megfelelően választanak, 
hiszen ez feltétele a sikeres vizsgáknak.

UTCÁINK
Báthory István (1533-1586)

kezeit erősíteni a központi hatalmat a 
zsoldos haderő megszervezésével.

Támogatta az ellenreformációt, noha 
szűkebb hazájában Erdélyben, éppen 
uralkodása idején alakult ki a „vallási 
béke". 1568-ban a tordai országgyűlés 
meghozta a vallásszabadság határoza
tát. Hódító háborúi Lengyelország terü
leti gyarapodását eredményezték. Azon
ban meghiúsították nagy tervének: a tö

Örömmel fogadtuk volt diákjainkat, 
akik egyetemi tanulmányaik során köte
lező tanítási gyakorlatukat nálunk telje
sítik: Dezse Boglárka angol nyelvből és 
történelemből (vezető tanárok: Csík Ág
nes, Máté Ildikó) Huber Aurélia mate
matikából (vezetőtanár: Skanderáné Dr. 
Apor Mária), Szabó Krisztina pedig 
francia nyelvből (vezető tanár: Fajtai Pi
roska).

Kívánjuk, hogy kellemes élményeket 
és jó tapasztalatokat szerezzenek a 
gyakorlat során és szívesen üdvözölnénk 
őket kollégaként is a továbbiakban.

Szabó Erzsébet 
mb. ig.

„Okulni, tanulni való 

gondolatok”
Napvilágot látott a Nagyatádról szó

ló irodalom válogatott bibliográfiája. A 
szerzők, miközben köszöntik a huszon
öt éves várost, szeretnének hozzájárul
ni a helytörténeti kutató munka továb
bi fejlesztéséhez.

Tudnunk kell, milyen volt lakóhelyünk 
közelmúltja, milyen folyamatok érzékel
hetőek. Okulni tanulni lehet a leírtak
ból. Találjuk meg általa azokat a gon
dolatokat, tényeket és tapasztalatokat, 
amelyek mai feladataink elvégzéséhez 
segítséget adhatnak - írja ajánló sorai
ban Ormai István polgármester. (A kiad
vány a könyvtárban és a könyvesbolt
ban - korlátozott számban - beszerez
hető).

Az otthoni ápolás
Már eddig is kedvező tapasztalatok

kal működik a városban bevezetett ott
honi ápolási szolgálat.

Az alapellátást szolgáló intézmény - 
amelyben kilenc ápolónő és egy felső
fokú végzettségű gyógytornász tevékeny
kedik - a kórházból távozó betegek to
vábbi utókezelését, - gondozását vég
zi. Féléves működésük alatt 31 beteget 
láttak el otthonaikban és jelenleg 25-öt 
ápolnak - tudtuk meg a szolgálat veze
tőjétől Németh Istvánnétól.

Az EKG mellett vérnyomást és pulzust 
mérnek, sebellátást és kötözést végeznek, 
de ha kell vért vesznek. Amint megtud
tuk: fontos szolgáltatásuk a gyógytornáz- 
tatás és nagy hangsúlyt kap a pszichés 
támogatás. Mindezek hatására csökken 
a kórházi ápolási idő és gyorsítható a be
tegek újbóli önállóvá válása.

Buckuné Tihanyi Zsuzsa ápolónő: jó 
érzés tudni, hogy szükség van ránk, s lát
juk a munkánk eredményét. A betegek, 
a családtagok is bizalommal, már - már 
családtagként fogadnak minket. Alázat
tal és örömmel látom el a szolgálatot.

Kulcsár Mária gyógytornász: jó érzés, 
hogy már várnak a betegeink. A napi ru
galmas munkaidő beosztással akkor és 
annyiszor látogatunk, ahogy azt a be
teg egészségi állapota megkívánja. Ta
pasztalataink mondatják velem: az ott
honi ápolási szolgáltatás térnyerését, a 
jövőjét jósolom az elkövetkező évekre.

H.S.

rök kiűzésére, s a szétszakított magyar 
egyesítésére irányuló tevékenységét. A 
nyírbátori múzeum őrzi a Báthoryak tör
ténelmi emlékeit.

Nagyatádon nevét 1966-tól utca vise
li, amely az Alkotmány utcából nyílik. 
A rövid észak-déli irányú utca tiszta, ren
dezett, fásított. Mindkét oldalon komfor
tos, földszintes házak épültek gondozott 
kertekkel. Gy.B. Sípos Ilona

DÖNTÉS ELŐTT
Valamennyi Nagyatádon működő 

sportszervezet vezetője meghívást ka
pott a Képviselő-testület Ifjúsági és Sport
bizottságának legutóbbi ülésére, amely
nek napirendjén az ez évben tervezett 
sportszakmai tevékenység, s az ezzel 
összefüggő finanszírozási kérdések sze
repeltek.

Az 550 sportolót tömörítő 14 egye
sület illetve szakosztály vezetője ilyen 
körben eddig még nem találkozott egy
mással, ezért nem csoda, hogy fokozott 
érdeklődés előzte meg a mérföldkőnek 
számító eseményt.

A kölcsönös tájékoztatás keretében - 
amelynek elsődleges célja a sportcélú 
önkormányzati támogatások odaítélé
sének előkészítése volt - a sportkörök 
közötti szorosabb együttműködés lehe
tőségei is hangsúlyt kaptak.

Az Ifjúsági és Sportbizottság a tava
lyi önkormányzati sportalap 1100 ezer 
Ft-tal történő megemelését kérte a vá
rosatyáktól. A növekedés ugyan nem kö
veti az infláció mértékét, s elmarad a 
sportszervezetek által benyújtott igé
nyektől, de a 7400 ezer Ft-os keret
összeg már esélyt adhat az eredményes 
sportszakmai munka folytatásához. A 
sportcélú támogatások mértékéről a kép
viselők a következő költségvetési tárgya
láson döntenek.

Sportkitüntetések alapításáról határo
zott az önkormányzat. „Nagyatád Vá
ros Sportdíja" kitüntetésben részesülhet
nek azok, akik különböző sportágakban 
sportolóként, edzőként, sportvezetőként 
kiemelkedő eredményeket értek el, va
lamint azok, akik Nagyatád város test
nevelés- és sportmozgalmában, annak 
szervezésében, irányításában és fejlesz
tésében kimagasló tevékenységet foly
tatnak. Az elismerések adományozását 
bármely sportszervezet kezdeményez
heti. A részletes indoklást is magában 
foglaló javaslatokat az Ifjúsági és Sport
bizottsághoz lehet benyújtani. Akitün
tetések sportolói és sportvezetői kate
góriákban egyaránt ünnepélyes keretek 
között kerülnek átadásra.

Gazdag sportprogram-kínálat színe
síti majd az ez évi millecentenáriumi 
ünnepségeket. Felelevenítésre kerül 
többek között Nagyatád tradicionális 
szabadidősport-rendezvénye is, az 
Olimpiai Ötpróba. A hagyományos pró
baszámok (futás, kerékpározás, úszás és 
túra) teljesítésére márciustól decembe
rig 7 versenynap áll rendelkezésre. A 
részletes tudnivalókról a szervezőbizott
ság külön kiadványban tájékoztatja a 
próbázókat.

KOSÁRLABDA
Véget ért a 10 héten át tartó városi 

kosárlabda-bajnokság. A résztvevő 7 

csapat ebben az évadban a Sörcentrum 
Kupáért vívta a mérkőzéseket. A me
zőnyből mindvégig kiemelkedett a két 
bosnyák csapat, amely - igazolva 
klasszisát - a rájátszás után az élen vég
zett. A bajnokság végeredménye:

1. Bosna I.
2. Bosna II
3. Bitcha Niggaz
4. Hawaii Babay
5. Bulls
6. S-team SE
7. Fire Ball
DIÁKSPORT
A körzeti Diáksport Bizottság után a 

Somogy Megyei Diáksport Tanács is Ta
más Lajost, a Babay Általános Iskola 

igazgatóját választotta elnökévé. Vele 
készítettünk interjút.
- Kik vezetik a Somogy Megyei Di

áksport Tanácsot?
- Egy héttagú elnökség, amelynek 

munkáját irányítom.
- Mióta látja el az elnöki teendőket?
- Kezdetektől fogva, s immár máso

dik alkalommal ért ez a megtiszteltetés.

- Nem túl megterhelő, hogy mint is
kolaigazgató még a megye diáksport
ját is összefogja?

- Bár sok időt, energiát igénylő fel

adat, mégis nagyon szívesen végzem 
minden anyagi ellenszolgáltatás nélkül, 
mert hivatásomhoz kapcsolódóan a di
ákok egészséges életre nevelése szív
ügyem.

- Közel tíz éve működik ez a szerve
zet. Milyen eredményeket tud felmutat

ni?
- Megyénk 148 általános és közép

iskolájában 120 DSK vagy DSE műkö
dik.

- A versenysportok közül mely sport
ágak a legeredményesebbek?
- A legfényesebb sikereket a röplab- 

dázók hozták, bár itt indult a legkeve
sebb csapat. A triatlon és duatlon lét
számban és eredményekben is impo
náló fejlődést mutat.
- A diákok körében melyik a legnép

szerűbb?
- A teremlabdarúgás.
- Véleménye szerint hol vannak hi

ányosságok?
-Akézilabdánál némi megtorpanás 

érződik és a középiskoláknál formában 
is visszaesés tapasztalható. Úszásban 

egy-két tanuló eredményét kivéve 
gyenge a szereplés. Szeretnénk felújí
tani a korábbi évtizedekben jól műkö
dött és népszerű Somogy megyei „Jó ta
nuló - jó sportoló" értékelést. Erre an
nál is inkább szükség lesz, mivel az or
szágos elismerésben csak nagyon ke
vés tanuló részesül.

A lehetőségek határain belül szeret
nénk tovább növelni az általános isko
lai diáksport-szervezetek számát, meg
világítva a tanulóifjúság javára szolgá
ló előnyöket.

- Köszönöm a beszélgetést és mun
kájukhoz további sikereket kívánok!

Szilágyiné D. Gabriella
TEREMLABDARÚGÁS
Diákolimpia körzeti döntő
I. korcsoport: 1. Babay Általános Is

kola, 2. Kutas, 3. Somogyszob, 4. Bár
dos Általános Iskola

TRIATLON
A Nagyatádi Triatlon és Szabadidő

sport Egyesületnél új edzői team irányít
ja a szakmai munkát. Az úszóedzése
ket Peperő Miklós és dr. Gál Károly, a 
futóedzéseket Szűts Miklós, a kerékpár
edzéseket pedig Nezdei Zoltán vezeti. 
Az edzői team tevékenységét ifj. dr. Herr 
Gyula hangolja össze illetve felügyeli.

JUDO
Az Esztergomban megrendezett leg

utóbbi Országos Rangsocversenyen 1 el
ső, 3 ötödik és 1 hatodik helyezést sze
reztek az NVSE cselgáncsozói. A csa
pat legeredményesebb versenyzője Ba
logh Mónika volt.

SPORTMŰSOR
AMI. oszt, labdarúgó bajnokság ta

vaszi fordulójának időpontjai:
Március 3. 14.30 óra
Nagyatád - Somogyszob
Március 10. 14.30 óra
Barcs - Nagyatád

Március 17.15,00 óra
Nagyatád - Lengyeltóti

Március 24. 15.30 óra
Nagyberki - Nagyatád
Országos kéttusa felkészülési verseny 

március 15. 13.00 óra, Széchenyi 
park.

Millecentenáriumi sportrendezvé
nyek március 16. 8.30 órától, Szakkép
ző Iskola tornaterme.

Horváth Lajos
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Tájékoztató a képviselő-testület 1996. január
A képviselő-testület legutóbbi ülését ja

nuár 30-án tartotta. A nyílt és a zárt ülé
sen a képviselők több, mint 30 napiren
det tárgyaltak meg. Az ülés kezdetén a 
polgármester és a jegyző beszámoltak a 
testület legutolsó ülése óta eltelt időben 
végzett munkájukról és a polgármeste
ri hivatal tevékenységéről.

Ezt követően a képviselő-testület 
1996. évi munkatervét vitatták meg. A 
múlt évihez hasonlóan augusztusban 
ülésszünet lesz, a képviselők a munka
terv szerint minden hónap harmadik 
keddjén tartanak üléseket. A munkater
vet a képviselők a beterjesztett bizottsá
gi módosítási indítványokat támogatva 
fogadták el.

Az ülés harmadik napirendi pontjaként 
a képviselők a költségvetési koncepciót 
meghatározó döntésük után első olva
satban előzetesen a város 1996. évi költ
ségvetését tárgyalták. A rendkívül élénk, 
s számos véleményt megfogalmazó vi
ta során a rendelet előkészítésével kap
csolatos feladatokat határozták meg. Már 
a tervezés januári szakaszában is jól lát
ható, hogy a város intézményeinek mű
ködtetésére kapott állami források, és a 
saját bevételek nem fedezik a kiadáso
kat, ezért jelentős működési forráshi
ánnyal kell számolni. Az állami költség
vetés 1996. évre is, ugyan az 1995-ös- 
től lényegesen alacsonyabb mértékben 
tartalmaz a működési forráshiányos ön
kormányzatok részére pályázati úton for
rást. A képviselő-testület ez évben is pá
lyázik működési forráshiányának mérsék
lésére, a kiegészítő állami forrás megszer
zésére. A költségvetés további előkészí
tő munkáinak végzése körében megha
tározta, a város 1996. évi fejlesztési és 
felújítási kiadásai a fejlesztési források 
mértékét nem haladhatják meg, tehát a 
fejlesztési, felújítási feladatok végzéséhez 
hitel igénybevételével nem lehet számol
ni.

A testület a költségvetés előzetes tár
gyalása során foglalkozott az 

egészségügyi alapellátást szolgáló ren
delők kialakításának kérdésével is. Ko
rábban ugyanis a rendelő helyét a volt 
MSZMP székház épületében (Széchenyi 
tér 3.) jelölték meg. Ezt az 1994-es dön
tést a képviselők visszavonták és felada
tul szabták, hogy az orvosi rendelők el
helyezésének és kialakításának legopti
málisabb megoldási módját a hivatal ke
resse meg, s azt terjessze a testület elé.

Élénk vita és többszöri szavazás után 
a képviselők egyetértettek a Városi Mú
zeum 1996. évi kialakításával. Kötelezett
séget vállaltak arra, hogy az átalakítási 
és felújítási munkákra és a kiállítás be
rendezésére az 1996-os költségvetési év
ben fedezetet biztosítanak. A múzeum 
kialakításának, az épület felújításának és 
berendezésének költségeire felső határ
ként 13 millió Ft-ot jelöltek meg. A mun
kákat úgy kell végezni, hogy az átadás

ra lehetőleg a várossá avatás évforduló
ján, április 25-én kerüljön sor.

A költségvetéshez kapcsolódóan bi
zottsági előterjesztésben foglalkozott a 
testület a polgármester, az alpolgármes
ter illetményének a Szervezeti és Műkö
dési Szabályzatban meghatározottak 
szerinti esetleges emelésével és az ön
kormányzati képviselők és bizottsági ta
gok tiszteletdíjának kérdésével. A napi
rend során rendkívül élénk vita alakult 
ki, de a szükséges szavazattöbbség hiá
nyában nem született döntés.

Ezt követően a képviselők a helyi ide
genforgalmi adó bevezetésére készített 
rendelet-tervezetet vitatták meg. A kép
viselők az idegenforgalmi adó szempont
jából a várost két övezetre osztották. Az 
I. övezetbe tartozik a Széchenyi tér a 
gyógyfürdő közelsége miatt, a II övezet
be pedig a város Széchenyi téren kívü
li minden más területe. Az övezetek sze
rinti besorolás-módosító javaslat eredmé
nyeként került a rendeletbe. A Széche
nyi téren az idegenforgalmi adó mérté
két a képviselő-testület vendégéjszakán
ként a törvényi maximumban, 300 Ft- 
ban, a város többi területén pedig 100 
Ft-ban állapította meg. Az idegenforgal
mi adó bevezetését a képviselő-testület 
azért tartotta indokoltnak, hogy az ide
genforgalom növekedésével együtt járó 
igények kielégítéséhez anyagi forrásokat 
tudjon biztosítani. Az új adónem 1996. 
február 1-től lett bevezetve. Ez az adó
nem a város állandó lakosságát nem ter
heli. Az adót a fizetővendéglátó szállás
helyeken fogadott vendégek után a szál
láshelyi díjjal együtt a szállásadó, vagy 
a közvetítésre jogosított szerv, további) 
a kereskedelmi szálláshelyeken pedig az 
üzemeltető szedi be. Az adót az itt ven
dégéjszakát töltő fizeti meg.

A jelenlegi állami költségvetési sza- 
/Vbályozási előírások szerint minden 

beszedett idegenforgalmi adó egy forint
ja mellé az állami költségvetés 2 Ft nor
matív kiegészítő állami támogatást ad, 
amelyet az 1996-os költségvetési év zá
rásakor 1997. márciusában tudunk az ál
lami költségvetésből leigényelni.

Ezt követően a képviselők másodízben 
tárgyalták az önkormányzati adófel
adatok ellátását végző dolgozók anya
gi érdekeltségi rendszeréről szóló rende
let-tervezetet. (Első tárgyalás időpontja 
1995. december volt.) A decemberi ülé
sen meghatározottak szerint a rendelet
tervezet átdolgozása megtörtént. A tes
tület az átdolgozott rendelet-tervezetre 
adott Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizott
sági módosító javaslatokat támogatva fo
gadta el a rendeletet. Eszerint az 
adófelderítési, adóbehajtási és adóbesze
dési feladatok ellátásában közreműkö
dő és azt végző köztisztviselők közve
tett jutalomban részesülhetnek. A jutal
mazásra forrásul az érdekeltségi alap szol
gál. Az alapképzésére, az elszámolásra 
és a kifizetésre a rendelet részletes sza

bályokat állapított meg. Kifizetésre csak 
pénzügyi bizottsági jóváhagyás után ke
rülhet sor. A rendelet 1996. február 1 -tői 
hatályos.

Lapunkban többször adtunk tájékoz
tatást arról, hogy a képviselők a város in
tézményeinek egységes vagyon- és fele
lősségbiztosításával foglalkoztak. A kép
viselő-testület ezen az ülésen döntött a 
vagyon- és felelősségbiztosítás kérdésé
ben, így a biztosítást a GENERÁLI RT-vel 
kell megkötni 1 évre. Ezzel egyidőben uta
sította az intézmények vezetőit, hogy már 
meglévő biztosításaikat lehetőleg febru
ár 1-jei határidővel mondják fel. Ha ez 
nem lehetséges, a biztosítási felmondá
si határidő letelte után lépjenek be a va
gyon- és felelősségbiztosítási rendszerbe.

Ezután a Somogy Megyei Közigaz
gatási Hivatalnak, a közterületi par

kolók üzemeltetéséről és a parkolási dí
jakról szóló 20/1995. számú önkormány
zati rendeletére benyújtott észrevételét 
tárgyalták meg a képviselők. Az észre
vételt elfogadva a képviselők módosítot
ták a fenti számú rendeletet.

Az ülés következő napirendjeként a 
képviselők a köztisztaság fenntartásáról 
és a települési szilárd hulladék gyűjté
séről és a szemétszállítás rendjének és 
díjának megállapításáról szóló rendelet 
felülvizsgálatával kapcsolatos elvi és sza
bályozási kérdéseket vitattak meg. A tár
gyalás eredményeként állást foglaltak 
több, a rendelet megalkotásához szük
séges kérdésekben. A köztisztasági kér
déskör tárgyalását követően a képvise
lő-testület rendeletet alkotott Nagyatád 
város kitüntető dijairól. A városnak e ren
deletalkotást megelőző kitüntetési rend
szere az adott ágazatokban kiváló mun
kát végzők elismerését nem szabályoz
ta. Az ülésen elfogadott rendelettel a vá
ros képviselő-testülete Pedagógiai Dijat, 
Kulturális Dijat, Sport Dijat, Üzleti- 
Gazdasági dijat és Egészségügyi és Szo
ciális Dijat alapított. A rendeletben 
meghatározta e díjak odaítélésének 
szempontjait és a dijak adományozásá
nak módját is. Többen tapasztalhatták, 
hogy a Nagyatádi Városi Televízió meg
kezdte kísérleti adásait. A képviselő-tes
tület e testületi ülésen megválasztotta a 
helyi közszolgálati televíziót felügyelő bi
zottságot.

A képviselők az ülés következő sza
kaszában a városkörnyéki települések
kel előzetesen lefolytatott egyeztetések 
után együttműködési megállapodást ha
gyott jóvá a liétvégi orvosi központi ügye
let fenntartására. Az együttműködési 
megállapodás megkötésére a finanszíro
zás módosulása miatt volt szükség. Az 
ellátás a korábban megszokott rendszer
ben folyik tovább.

öntöttek a képviselők Bolhás, 
Ötvöskónyi, Tarany és későbbi 

csatlakozás után Lábod és Kutas közsé
gekkel egy önkormányzati költségveté
si szervi pénzügyi és belső ellenőrzési tár

■ • I r r rr |Havi üléséről
sulás létrehozásáról is. A társulási meg
állapodás jóváhagyásával egyidőben e 
feladatra engedélyezték a polgármeste
ri hivatal létszámának 1 fővel történő bő
vítését.

1996-ban a városban több oktatási in
tézményvezető vezetői megbízása jár le. 
A képviselő-testület a Babay József Álta
lános Iskola, a Zeneiskola, a Szakképző 
Iskola, az Ady Endre Gimnázium és 
Egészségügyi Szakközépiskola igazgatói 
állásának, valamint a Rozsnyói utcai Óvo
da vezetői állásának betöltésére pályáza
tot írt ki. A kiírásban meghatározta a pá
lyázati feltételeket is. A pályázati kiírás 
alapján beérkező pályázatokat a képvi
selő-testület május 30-ig bírálja el.

A környező településekkel folytatott 
előzetes egyeztetéseket követően a kép
viselők alapfokú közoktatási feladatok el
látására kötött együttműködési megálla
podást hagytak jóvá. Erről bővebb tájé
koztatást e lapszámunkban más helyütt 
olvashatnak. A képviselők ezt követően 
a volt henészi iskolában üressé vált in
tézményi szolgálati lakást átminősítették 
közfeladatot ellátó lakássá. A korábban 
a Kórház-Rendelőintézet ápolási és gaz
dasági igazgatói állására kiírt pályázatok 
véleményezését ellátó bizottságba tag
ként jelölték ki dr. Jaklovics Ferenc kép
viselőt. A Városgazdálkodási Intézmény 
előterjesztése alapján korábbi önkor
mányzati bérlakások elidegenítésére vo
natkozó határozatokban megjelölt vevők 
személyében bekövetkezett változásokat 
vettek tudomásul. Módosították a nagy
atádi kábeltelevízió létrehozását szolgá
ló vállalkozói szerződést.

A város pénzügyi finanszírozási gond
jainak megoldása érdekében hozzájárul
tak, hogy a múlt évihez hasonlóan az ön
kormányzat számlavezető bankjával, a 
Kereskedelmi és Hitelbankkal maximum 
30 millió Ft-os határig folyószámla hitel 
szerződést köthessen a polgármester és 
a jegyző. A hitel lejárata 1996. decem
ber 27.

Döntöttek a képviselők a Beregszászi 
u. 1. szám alatti húsüzlet tevékenységi 
körének módosításában is. Kikötésekkel 
hozzájárultak ahhoz, hogy élelmiszer 
profil is működhessen a húsüzleti profil 
mellett.

Ismeretes Önök előtt, hogy a koráb
ban BM.TOP irányítás alatt működött 

Városi Tűzoltó-parancsnokság önkor
mányzati tűzoltósággá vált. A tűzoltóság 
parancsnoki beosztására a képviselő-tes
tület pályázatot írt ki, meghatározva a pá
lyázat feltételeit is. A pályázatot márci
us 31 -ig kell benyújtani, elbírálásának ha
tárideje május hónap lesz.

Elbírálták a szennyvízcsatornázásnak 
ez évi III ütemére beérkezett pályázato
kat. A testület a legalacsonyabb ajánla
tot tevők, a Rinya-Dombómenti Vízgaz
dálkodási és Talajvédelmi Társulat pályá
zatát fogadta el 61 millió Ft + ÁFAáron. 
A szennyvízberuházás III. ütemének szer

vezési feladatai között döntöttek a kép
viselők abban is, hogy a III. ütemben sze
replő Szabadság u., Szabadság tér, Csa
logány u., Honvéd u., Honvéd köz, 
Rinya u., József A. u., Ady u. és Ady köz
ben lakók egy építőközösséget hozza
nak létre és a lakossági hozzájárulás va
lamennyi utcában azonos legyen. A tes
tület az egy ingatlanra jutó lakossági hoz
zájárulás mértékét 77.800 Ft-ban állapí
totta meg. A szennyvízberuházás 45 %- 
os, vagy azt meghaladó lakossági szán
déknyilatkozattal alátámasztott részvétel 
esetén lehet indítani. Minden érintettet 
levélben várhatóan február végén, már
cius elején tájékoztatunk, amely szándék
nyilatkozatot is tartalmaz m^id Ajzáv- 
déknyilatkozatok visszaérkezését köve
tően lakossági fórumon tájékoztatjuk az 
érintetteket. Továbbra is él a 15 %-os köz
műfejlesztési visszatérítés ugyanúgy, 
ahogy az a múlt évben is volt.

Az ülés befejező szakaszában a kép
viselők 80.000 Ft-os támogatást 

biztosítottak Leitner Sándor festőművész 
kiállításának megrendezéséhez és köny
vének kiadásához, valamint 200 ezer Ft- 
tal támogatják a Nagyatádi Diákokért Ala
pítványt. Majd ezt követően a képvise
lői interpellációk és kérdések hangzot
tak el. Az elhangzott interpellációkra 
adott válaszokat a képviselő-testület el
fogadta. Ezután az egyéb előterjesztések 
között a Nagyatád várossá nyilvánításá
nak negyed százados évfordulójához 
kapcsolódó rendezvénysorozat méltó 
módon történő megünneplése érdeké
ben a testület felkérte az oktatási intéz
mények vezetőit, hogy április 26-át sa
ját hatáskörükben nyilvánítsák tanítás nél
küli munkanappá. Szervezzenek a diá
kok részére rendezvényeket és szerve
zett módon vegyenek részt a városi ün
nepségeken. Felkérte a testület a Város
gazdálkodási Intézményvezetőjét, hogy 
a szükséges és elégséges szolgáltatás biz
tosításával munkavégzés nélküli munka
nappá történő nyilvánítással április 26- 
án biztosítsa dolgozói részvételét a vá
rosi ünnepségeken. Felkérte a testület a 
városban működő munkáltatókat, hogy 
április 26-án tegyék lehetővé dolgozó
ik részvételét a városi ünnepségeken. A 
polgármesteri hivatalban e napon ügy
félfogadási szünet lesz.

A nyilvános képviselő-testületi ülés 
utolsó napirendi pontjaként hozott dön
tésével a képviselő-testület felhatalmaz
ta a polgármestert, hogy a HM lakások 
vásárlása érdekében tárgyalásokat foly
tasson a HM és BM illetékeseivel, vala
mint felhatalmazta arra, hogy a jelenleg 
működő tűzoltólaktanya egészségügyi és 
szociális célra való igénybevételéről to
vábbi tárgyalásokat folytasson.

A nyilvános ülést követően a képvise
lők zárt ülésen folytatták tovább munká
jukat, ahol szociális ügyekben benyúj
tott fellebbezéseket bíráltak el és szemé
lyi kérdésekben döntöttek.

Hoffmanné dr. Németh Ildikó 
jegyző

NAPIRENDI ELŐZETES
A Képviselő-testület február 27-i ülésének legfontosabb napirendi pontja a város 

1996. évi költségvetésének elfogadása. Az előterjesztés alapján 1996-ban össze
sen 1,77 milliárd forint az önkormányzat tervezett teljes költségvetése, amelyből 
1,57 milliárd forint a működési szükséglet és mindössze 202 millió forint a fejlesztési 
célú összeg, amely a teljes költségvetés 11 %-a. A működési oldalon az anyag 130 
millió forint hiánnyal számol. Az ülésen a testület többek között tárgyalja a városi 
múzeum létesítési feltételeit, a közérdekű kötelezettségvállalás lehetőségeit a célok 
megjelölésével, valamint a hétvégi házas területen fekvő hobby-kertek és üdülő
telkek értékesítését. PM.

NE SZALASSZA EL
A LEHETŐSÉGET!

HIRDETÉSÉT LAPUNKBAN JELENTESSE MEG! 

OLCSÓ ÉS MEGBÍZHATÓ!

teljes oldal: 27x37 
1/2 oldal: 18,5x27 
1/4 oldal: 13x18,5 
1/8 oldal: 9x13
1/16 oldal: 6,5x9

A Nagyatádi Hírlap hirdetési díjai:
cm 50 000 Ft +ÁFA 
cm 25 000 Ft +ÁFA 
cm 12 500 Ft +ÁFA 
cm 6250 Ft +ÁFA 
cm 3125Ft+ÁFA

HIRDETÉSEIT FELADHATJA: MINDEN HÓNAP 15-IG. 
MEGJELENÉS: MINDEN HÓNAP 22-25 KÖZÖTT.

Hirdetésfelvétel és részletes tájékoztató 
a Városi Televízió Ügyfélszolgálatánál 

Cím: Baross G. u. 5. • Telefon: 351-826

A Városi Önkormányzat
Kórház-Rendelőintézet

Nagyatád

BELSŐ ELLENŐRT
KERES

FELTÉTEL:
számviteli főiskolai vagy 

közgazdaságtudományi egyetemi 
végzettség. 

FIZETÉS: Kjt. szerint.
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személyesen, vagy írásban 
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Nemzeti ünnepünk képekben Kápolnaszentelés
Petőfi Sándor:

A MÁRCIUSI IFJAK

Szolgaságunk idejében
Minden ember csak beszélt,
Mi valánk a legelsők, kik
Tenni mertünk a honért!

„Én is, én is egy sugár vagyok" címmel 
Sasvári Tiborné gyűjteményéből összeállított 
képeslap-kiállítást Gara István alpolgármester 
nyitotta meg.

Az ünnep előestéjén a közönség a pol
gármesteri köszöntőt követően a Somogy 
Táncegyüttes „Szabadság - Szerelem" című 
műsorának tapsolhatott.

Március 15-én a Kossuth-szobornál tartott 
megemlékezésen Francz Rezső országgsűlési 
képviselő mondott köszöntőt.

,A népek azt hiszik, hogy Nagyatádon 
van egy templom. Ez nem így van. A 
mennyei Atya jóval tágasabbra tervez

te ezt a világot. Ahol munkáskéz dolgo

zik az tulajdonképpen istentiszteleti 

hely, hiszen összedolgozik a teremtő 
Istennel. Ahol ember szenved és próbál

ják gyógyítani az is kápolna, az is temp

lom."
Ezekkel a 

szavakkal 
kezdte a 
nagyatádi 
kórházi ká
polna felszen- 
telési szertar
tását Balás 
Béla megyés
püspök. A 
kórház föld
szintjén kiala
kított istentisz
teleti hely 
zsúfolásig 
megtelt hí
vőkkel és érdeklődőkkel. A kápolna lét
rejötte önmagában is az összefogás szép 
példája. A helyiséget a Nagyatádi Kór
ház és Rendelőintézet biztosította, a be
rendezésről a katolikus egyház gondos
kodott.

Dr. Kisnemes János plébános a kápol
na létrehozásának körülményeiről el

mondta, hogy egy hosszabb ideje meg
fogalmazott gondolat megvalósításá
hoz foghattak hozzá 1995. októberétől. 

Az évek óta tartó helykeresés nyugvó 

pontra jutott, és a kórház vezetésének 
döntése alapján döntése alapján a föld

szinti tanácsteremben rohamléptekkel 

megkezdődött a munka. A közreműkö

dő művészek munkája nyomán február 
közepére elkészültek a berendezési tár
gyak. A kivitelezéshez jelentős mérték
ben hozzájárultak a nagyatádi egyház
község és a környező települések plébá
niái. A betegek és hozzátartozóik számá
ra egyaránt nyitva áll a kápolna, amely 
ökomenikus jelleggel működik. PM.

EGY MÚZEUM SZÜLETIK
Mottó: „A múltat tiszteld a jelenben és tartsd a jövó'nek!
Az ember egyik legkedvesebb szóra

kozása a családi fényképalbum lapoz
gatása, a fényképek nézegetése, a meg
örökített kedves arc, táj vagy esemény 
felidézése. Szinte mániákusan ragaszko
dunk egy-egy családi ereklyéhez, 
amely érzelmi kapocsként funkcionál 
köztünk, s elődeink között.

A magányos és tehetős gyűjtő mindent 
elkövet annak érdekében, hogy az álta
la megszerzett műtárgy, kincs, csak sze
mélyes gyönyörűségére szolgáljon. A kü
lönböző hobby és gyűjtőkörök a kollek
tív gyűjtésnek hódolnak, csereberélnek 
és gyűjteményeik közös bemutatásának 
örömében osztoznak.

De mit tegyen egy nagyobb közösség, 
egy utca, egy falu vagy város. Mit kezd
jen azzal az évszázadok során felhalmo
zódott felbecsülhetetlen értékű szellemi 
és tárgyi emlékkel, amely nélkül nincs 
önbecsülés, nincs családi múlt, nincs 

(Vörösmarty) 

nemzeti öntudat, nincs lokálpatriotizmus 
és nem létezik a szülőföld szeretete.

Egy településnek, az ott lakó polgárok
nak van egy nagyon egyszerű és könnyen 
teljesíthető kötelessége: megőrizni a 
fényképalbumot, nem elkótyavetyélni a 
családi ereklyéket holmi ószereseknek 
gyarapítani a közös gyűjteményt. S 
méltó helyet teremteni minden olyan em
léknek, amely üzenetet közvetít „előde
inktől - utódainknak".

Nagyatádon, szinte a kezdetek óta él 
a szándék, amely a múlt értékeit hiva
tott továbbörökíteni az utókor számára. 
A história domust író lelkiatyák a köz
igazgatási jelentéseket megfogalmazó 
szolgabírók a helyi monográfiákat szer
kesztő néptanítók a honismereti, népraj
zi, történelmi pályázatokat, vetélkedőket, 
népfőiskolákat és kiállításokat megszer
vező pedagógusok és népművelők, az 
iparosok, tudatosan üzentek a jövőnek.

A város in
tézményei
ben, társadal
mi és politikai 

szervezetei
ben kulturális 

és sportegye
sületeiben a 

vállalatoknál 
és vállalkozá

soknál dolgo

zó nagyatádi 
polgárok, 
nyugdíjasa

ink, befogad

va Vörösmarty gondolatát valóban meg

őrizték a polgárság a közösségek a vá

ros egyetemes történelmi emlékeit.
A meglévő szellemi és tárgyi érték vi

szont csak akkor tartható meg a jövőnek, 
gyermekeink, unokáink csak akkor tud
ják azt megismerni feldolgozni és alkal
mazni, ha végre az anyag előkerül a ma
gángyűjteményekből, szekrények, fiókok, 
raktárak, műhelyek, fészerek, padlások 
poros rejtekeiből s egy városi közgyűj
teményben elfoglalhatják méltó helyü
ket és betölthetik szerepüket.

A város képviselőtestülete a közelmúlt
ban úgy döntött, hogy a város főterén ta
lálható volt Mike-házban otthon teremt 
Nagyatád helytörténeti gyűjteményének. 
A múzeumot április 26-án Nagyatád vá
rossá nyilvánításának 25. évfordulóján 
avatják.

A leendő múzeumban csak akkor tu
dunk valóban érdekes és értékes kiállí
tást rendezni, ha a jelenleg még szerte
szét található régészeti, néprajzi, termé
szettudományi, helytörténeti, képző
művészeti és egyéb tárgyi anyagokat tu
lajdonosaik átengedik egy-egy időszaki 
kiállítás idejére illetve a városnak aján
dékozzák.

Cato római bölcselő kétezer évvel ez
előtt a következőket mondotta:

„Őrizzük, tartsuk fenn emlékeinket, 

gyűjtsük össze töredékeinket, nehogy 
végleg elvesszenek azok, s ezáltal is üre
sebb legyen a múlt, szegényebb a jelen 
és kétesebb a jövő!"

A múzeum helytörténeti anyagának 
gyarapítására szánt adományaikat köszö
nettel átvesszük munkanapokon a mű
velődési házban.

Szőke József 
művelődési ház igazgató

„Nézzen bennünket - Hallgasson ránk!"
E két mottó közül az elsőről már eszé

be jut a nagyatádi lakosoknak egy új fo
galom a város életében, „VÁROSI TELE
VÍZIÓ". Sok új információ jut ezen ke
resztül a város lakosaihoz, akár a város 
és környéke életéből, illetve majd a há
lózat bővülésével az ország egyre több 
területéről.

Manapság annál többnek érezhetjük 
magunkat, minél több információval ren
delkezünk. Valljuk be őszintén ha a TV- 
ben, rádióban, újságban a sok hír közül 
olyant hallunk ami a mi szűkebb kis ha
zánkról szól vagy a hozzánk közel eső 
területről, mindannyiunknak megdobban 
a szíve és jobban is figyel rá. Ezért né
zik lakosaink szívesen a Pécsi Körzeti Stú
dió adásait is. Ebtói az indíttatásból fa
kad az az ötlet, hogy a környékünkön a 
104,4 MHz-en kitűnő minőségben fog
ható a Dráva Rádió, amely eddig főként 
Pécs és környékéről sugározta műsorait, 
a továbbiakban Nagyatád és környéké
ről szóló műsorokkal bővítse adásait, 
amely a város és városkörnyék lakosai
ról és nekik szól.

A Dráva Rádió Horvát-Magyar Keres
kedelmi és Szolgáltató Kft. 1993 márci
usában alakult, azzal a céllal, hogy 
horváth műszaki bázison és rádiófrekven
cián a térségnek és a térségről (Dél-Du- 
nántúl és Horvátország magyar lakta te
rületei) szóló magyarnyelvű rádióadást 
szervezzen és működtessen. 1995-től a 
Papuk-csúcson (Magyarország dél-nyu
gati határától 20 km-re elhelyezett nagy
teljesítményű antenna segíti a műsorszó
rást. Műsorunkat magyar nyelven 
06.00-18.00-ig 18.00-24.00-ig pedig 
horvát nyelven sugározzák.

A Dráva Rádió műsorát igényes 
könnyűzenei - döntően örökzöld pop
rock környezetbe foglalt reklámok köz-

D3ÁVA =JÁDÍÓ
szolgálati információk és a hallgatókkal 
játszott játékok teszik teljessé. Újszerű 
hangvételének, gyors infonnáció és hír
szolgáltatásának köszönhetően egyre nö
vekszik népszerűsége. Jó hírnevét igazol
ja, hogy szoros együttműködéssel dol
gozik az ország többi médiarendszeré
vel, újságokkal, TV-s és rádiós kábelrend
szerekkel.

Az elkövetkező időszakban ezeket a 
lehetőségeket szeretné Nagyatád és 
környékének is nyújtani, mégpedig oly 
módon, hogy a Hunyadi u. 2. szám alatt 
működtet egy irodát, ahol a város lako
sai anélkül, hogy Pécsre utaznának, min
denféle infomiációt eljuttathatnak a 
Dráva Rádió felé. (Tel., fax: 352-810)

Hogy ezekről az információkról Ön 
is hallhasson, nem kell mást tennie, mint 
rádióját a 104,4 MHz-re hajtania és ész
re fogja venni, hogy a Dráva Rádió mű
sora napról-napra bővül nagyatádi élet
képekkel, hírekkel, hirdetésekkel, amely
ben Önök, a város lakosai is aktívan 
együtt működhetnek a rádió szerkesztő
ségével.

Ez a kapcsolat egy újabb kapu meg
nyílását jelentheti a kis városunknak a „Vi
lág" felé. Ludánné Söllei Ildikó
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Nagyatádi Műhely HÍREK
A II. sz. Belgyógyászati Osztály miiltja és jelene

20 évvel ezelőtt az 5 éves születésnap
ját ünnepelő Nagyatád városa pompás 
születésnapi ajándékot kapott, ünnepé
lyes külsőségek között adta át a kórhá
zat az egészségügyi tárca akkori veze
tője, hogy az rendeltetésének megfele
lően szolgálja a város és vonzáskörzete 
lakosainak egészségügyi ellátását. A 
kórház és a város újkori története szü
letése pillanatától egybeesett, a város
sá válás és a kórház alapkő letétele 
egyidőben történt. A várossá válás ne
gyedszázados, a kórház 20 éves törté
nete jó alkalom a visszatekintésre és a 
jövő feladatainak meghatározására.

Munkánkat a kórházban a város, a kör
nyék településeinek és a megye állami 
vezetésének határtalan bizalmával, a Me
gyei Kórház, a Pécsi Orvostudományi 
Egyetem önzetlen, nagyvonalú szakmai 
támogatásával kezdhettük el. Olyan 
környezetben kellett működő kórházat 
teremtenünk, ahol annak semmilyen ha
gyománya sem volt. Ez járt némi előny
nyel, mert nem korlátoztak bennünket 
régi, elavult nézetek.

A belgyógyászati munkát úgy kezdtük 
az I. és II. osztályokon, hogy az osztály
vezetőkön kívül nem volt szakorvos, de 
orvosokkal sem bővelkedtünk. Ápolónői 

ellátottságunk jó volt, de a szakmai kép
zésről nekünk kellett gondoskodnunk. Az 
utánpótlást a gimnázium egészségügyi 
tagozata biztosította, fiatal orvosokat a 
Pécsi Orvostudományi Egyetemről kap
tunk.

Dr. Kelle László főorvostársammal 
megszerveztük a belgyógyászati képzést 
és folyamatos továbbképzést úgy orvosi, 
mint nővéri szinten. Nagyon gyorsan nyil
vánvalóvá vált, hogy az általános belgyó
gyászati ellátáson belül a feladatok ellá
tására szakosodni kell és kölcsönösen se
gítenünk kell egymást munkánkban. Az 
általam vezetett osztály így kapott „car- 
diovascularis" profilt, azaz a szív- és érrend
szeri megbetegedések diagnosztikájára, fel
ismerésére, therapiájára, gyógyítására spe
cializálódott. Afejlődés szívós, kitartó mun
kával volt elérhető. Az első években a tel
jesített ügyeletek száma 200 felett volt, 14

Tíz éve ünnepelte városunk nyomdá
ja alapításának századik évfordulóját.

Az alapítás idején még közel volt 1848 
lázas márciusának élménye, mikor Pe
tőfi vezetésével a pesti ifjúság kivívta a 
sajtó szabadságát.

Előzetes cenzúra nélkül Landerer és 
Heckenast nyomdájából került ki a Ti
zenkét pont és a Nemzeti dal. (A Talp
ra magyar-t, hogy a szedés gyorsabban 
menjen, Petőfi maga diktálta a szedőnek. 
Este az összes fővárosi nyomdász fáklyás 
menettel ünnepelt.

Érthető és ma is büszkeséggel tölt el 
bennünket, hogy városunk korán felis
merte a sajtó fontosságát.

A tíz év előtti jubileumon megjelent 
Benyák János és fia: Dr. Benyák Ferenc, 
aki főiskolán oktatta a jövő nyomdászait.

Ők a leszármazottjai Benyák Jánosnak, 
aki 1905-ben vette át az üzemet és jó 
üzleti érzékkel fejlesztette, korszerűsítet-

Országos és nemzetközi találkozókon 
pontosítanak szakemberek némely pro
dukciókat azzal a kifejezéssel, miszerint 
„a nagyatádi műhelyből való". Jólesöen 
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.

napból 11 -et a kórházban töltöttünk, csak 
minden második hétvége volt szabad. Ez 
a munka eredményezte, hogy az 1970- 
es évek végére, 1980-as évek elejére ütő
képes szakemlx'rekből álló csapat állt 

össze. Ez a csapat azt is elviselte, hogy az 
idősebbek saját lábukra álljanak, önálló 
munkába kezdjenek, fel készültségükre jel
lemző, hogy mindenütt örömmel fogad
ták őket, mint szakembereket, helyükre lel
kes fiatalok kerültek, kiváló elméleti tudás
sal, kevés gyakorlati felkészültséggel. Ez biz
tosította a folyamatos megújulást. Osztá
lyunk 11 szakorvost adott a környező te
lepüléseknek, közülük kettő főorvosi be
osztásban dolgozik.

ELŐDEINK
V____________________________________________ -______________________

Benyák János (1875-1942)

te. Családjában már a harmadik nemze
déket képviselte a szakmában; nagyap
ja is könyvkötő volt Győrben. Édesap
ja, Benyák Ferenc révén került a család 
Somogyba, aki a kaposvári Benkő Má
riával kötött házasságot. Atádra 1860-ban 
költöztek.

Benyák János felesége atádi volt: Ka
nizsai Anna, az erélyes Náncsi néni, aki 
több tulajdonsága mellett még arról is ne
vezetes, hogy pontosan száz évet élt!

Általa sok helybeli iparoscsaláddal ke
rültek rokonságba.

A nyomda történetét Turbék Károly a 
városi könyvtár vezetője érdekes soro
zatában már ismertette az elmúlt évben. 
Az első újságot, a Nagyatádi Hírlapot 
1906-ban nyomtatták Benyákék üzemé
ben és a sokoldalú hetilap az első világ
háború kezdetéig rendszeresen megje
lent. A könyvtár megőrizte ezeket a pá
ratlan dokumentumokat. Benyák János 
kevés beszédű, de nagyon művelt em
ber volt, legjobb barátja Kárpáti Ernőnek 
a polgári iskola igazgatójának.

Üzlete a Széchenyi tér és a Kossuth 
utca sarkán állt. Az eredetileg kis föld
szintes épületet emeletesre alakítatta és 
ott lakott haláláig, családja pedig az 
1948-as államosításig. Az üzlet kiraka
tánál mindig ácsorogtak gyerekek - kü
lönösen ünnepek előtt. A csábító külse

Acardiovascularis profil kialakítását az 
elméleti fel készültségünk mellett 1 db 
EKG-val kezdtük el. A Coronaria-őrző ki
alakítása, majd berendezése az 1970-es 
évek magyar műszaki szintjén történt, de 
voltak benne előremutató elemek, a be
tegek monitorizálása (megfigyelése) te- 
lemetrikus (vezetékek nélkül) úton tör
tént. Ha figyelembe vesszük azt, hogy 
az egyetem hasonló jellegű őrzője 
1971-ben kezdte meg működését, a 
miénk 1978-ban, kórházunk működésé
nek második évében, akkor ez nem is 
rossz.

Folyamatos építő munka eredménye
ként, országos és megyei szinten nyert 
pályázatok (7 jelentős anyagi támogatás
sal járó pályázatot nyertünk), az intézet, 
a város állami vezetése, és nem utolsó

sorban a környező települések önzetlen 
támogatása segítségével mára sikerült egy, 
a kor színvonalát megközelítő „kardio
lógiai laboratóriumot" kialakítani. Ezek
hez a műszaki lehetőségekhez felnőtt a 
jelenlegi orvosi kar szellemi színvona
la, a meglévő műszaki kapacitásokat jól 
alkalmazza a mindennapi gyakorlatban.

(Folytatás a következő lapszámban)

dr. Herr Gyula osztályvezető főorvos 

jű könyvek és sok-sok más izgalmas cso
da: társasjátékok, színes és divatos toll
tartók, íróeszközök (még ezüst töltőce
ruza is akadt és gyönyörű bársony em
lékkönyvek, naplók) nagy vonzerőt je
lentettek. Az üveghez nyomott orrunk
kal alig tudtunk elszakadni a látványtól. 
Bizony egy jó kötésű, színes képekkel dí
szített könyvre hónapokig gyűjtögetett a 
diák, míg zsebpénzéből megvehette. De 
megérte! A Benyák Jenő által tervezett 
képeket átlátszó celofán védte a masza- 
tos gyerekuj jaktól. Az idős Benyák János 
bölcs tekintete megnyugtatta a várako
zástól izguló kis vásárlóit. Mindig tud
ta, kinek, mire van szüksége.

Két fia társtulajdonosként vezette ha
lála után az üzletet. József apja mellett 
tanulta a szakmát, Jenő pedig Budapes
ten, a Képzőművészeti Főiskolán grafi
kusi képzettséget szerzett. Gyönyörűen 
festett, sok könyvet illusztrált és a reklám
grafikái is közkedveltek voltak. Egy idő
ben a polgári fiúiskolában is tanított.

Unokái közül Ferenc már az ötödik 
nemzedék a szakmában és nem egy kis
városban, hanem az ország fővárosában 
„nem középiskolás fokon" tanítja a jö
vő mesterit.

Benyák János és felesége, a százéves 
Náncsi néni városunk temetőjében 
nyugszanak. Nagyné Gyánó Ágota 

Nyugdíjastalálkozó és Nőnapi ünnepség

A nagyatádi konzervgyár szakszer
vezeti nyugdíjas klubja március 7-én tar
totta éves nyugdíjastalálkozóját és a nő
napi ünnepségét, melyen 180-an vettek 
részt.

Tóth Ferenc a klub elnöke tájékoztatást 
adott a klub munkájáról, köszöntötte a 
női nyugdíjasokat és egy tábla csoko
ládéval ajándékozta meg őket.

Az ünnepségen részt vett a város pol
gármestere, a konzervgyár kft. ügyvezető 
igazgatója és vezető munkatársai, a fonal
gyár nyugdíjas klub elnöke és kül
döttsége. A városi televízió stábja tudó
sítást készített az ünnepségről.

♦ ♦ ♦

Hirdetmény

Az Alkotmány utcai Óvoda fennállása 

25. évfordulójának megünneplésére 
készül.

Ezért szeretettel meghívjuk régi óvodá
sainkat - akik az elmúlt 25 év alatt gyer
mekeink voltak - közös emlékező és 
játékdélutánra 1996. április 17-én 
délután 1/2 4-re.

A programhoz sportos öltözetet aján
lunk és mindenkit szeretettel várunk!

Alkotmány utcai Óvoda dolgozói

HÍREK A HÁLÓZATRÓL.
ATOP TV országos technikai korszerűsítési munkálatai miatt, várhatóan mint
egy két hónapig szünetel a nagyatádi kábeltelevíziós rendszerben az adó vé
teli lehetősége. A TOP TV műsora helyett az átmeneti időszakban az ONYX 
zenei csatorna programja látható. A hálózat üzemeltetőjének tájékoztatása alap
ján a horvát televízió újabb csatornaként várhatóan júniusban fogható lesz a 
kábeltelevíziós rendszerben. A kivadári városrész esetleges csatlakoztatási fel
tételeinek megállapításához áprilisban lakossági felmérést végez az önkormány
zat az érintettek megkeresésével. Szintén áprilisban kezdődik meg a jelenlegi 
televíziós programok struktúrájának felülvizsgálata.

Nagyatád Város Önkormányzatának Szociális Bizottsága 
és a városban működő karitatív szervezetek 

tisztelettel köszönetüket fejezik ki mindenkinek, 
aki bármilyen csekély adománnyal hozzájárult 

az 1996. március 2-ai jótékonysági bál bevételéhez.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A PROLÓG Ifjúsági Alapítvány Kuratóriuma Nagyatádon és környékén lakó 

fiatalok részére pályázatokat hirdet.

1. Egyéni pályázat útján támogatást kérhetnek tehetséges fiatalok olyan konk
rét megoldásra, folyamatra, célra, amelyek megléte, megvalósulása tovább
fejlődésüket, képességeik kibontakozását segíti. (Pl. tanulmányút, eszköz 
beszerzése, tehetséggondozásban való részvétel...) A végzett tevékenység 
művészeti, művelődési, tudományos és sport témájú egyaránt lehet.
Pályázni a személyi adatok megadásával, rövid bemutatkozással, a pályá
zó elképzeléseinek részletes megfogalmazásával, a költségek ismertetésé
vel és a kért támogatás összegének megjelölésével lehet. A pályázatban meg 
kell nevezni egy-két olyan személyt, akiktől a pályázóról, vagy elképzelé
séről szakmai vélemény kérhető.

2. Közösségek, szervezetek: csoportok pályázat útján támogatást kérhetnek 
fiatalok által, vagy részükre szervezett művelődési, közösségi és sport ren
dezvények, folyamatok támogatására, ifjúsági közösségek szabadidős te
vékenységének megvalósítására.
Apályázatnak tartalmaznia kell a pályázók rövid bemutatkozását, a terve
zett tevékenység részletes ismertetését, költségvetését. Annak megjelölését, 
hogy milyen összegű támogatást mire kérnek.

Apályázatok célkitűzéseinek a támogatás elnyerése után 6 hónapon belül meg 
kell valósulnia, vagy el kell kezdődnie. A Kuratórium esetenként a támogatás 
odaítélését egyes feltételekhez kötheti.

A pályázatokat PROLÓG Ifjúsági Alapítvány, 7501 Nagyatád, Pf.: 28. címre 
1996. április 10-ig kell beküldeni. A pályázatok támogatására fordítható összeg 
100.000 Ft. A pályázók a pályázat elbírálásáról május 15-ig értesítést kapnak. 

Érdeklődni a Nagyatádi Művelődési Házban lehet. Telefon: 351-497.

A PROLÓG Ifjúsági Alapítvány Kuratóriuma kéri, hogy aki a fent megfogal
mazott tevékenységi körök támogatásával egyetértenek, lehetőségeik szerint 
az alapítványt anyagilag is segítsék. Számlaszám: 10403954 - 39510437 - 
00000000. A támogatás a személyi jövedelem- és társasági adóalapból levon
ható.

Nagyatád város Képviselő
testületének Kulturális és Sport Bizottsága 
értesíti a kedves szülőket az 1996/97-es 
tanév beiratkozási rendjéről: 
Általános iskolákba:

1996. április 10-én 8-16 óráig,
1996. április 11-én 12-16 óráig, 
április 12-én 8-12 óráig.

Óvodákba:
1996. április 22-től 25-ig 8-16 óráig.

ÉVFORDULÓK
594 éve Atád Szent György plébá

niáját okirat említi meg (1402.)
553 éve településünkön 28 jobbágy

telket égettek fel. A lakosság 
140-150 lakosból állt.(1443.)

218 éve a római katholikus elemi 
iskola mestere Szorber József 
volt. (1778.)

90 évvel ezelőtt megalakult a 
Nagyatádi Artézi Fürdő Rt. 
(1906.)

73 éve történt a polgári leányiskola 
megalapítása (1923.)

57 éve ebben az iskolában a beíratási 
díj 25 pengő, a havi tandíj: 
7.50 P volt. (1939.)



VI. ÉVFOLYAM 1996. MÁRCIUS Nagyatádi Hírlap

1954-ben egy 18 éves fiatalember 
kezdte meg közigazgatási pályafutását, 
mint a Tabi Járási Tanács VB. Város- és 
Községgazdálkodási Csoport vezetője. 
Azóta 42 év telt el. Közel egy emberöl
tő, amelyet Hubay Sándor a lakosság

Qimnáziumi értesítő
A Bárdos Alapítvány 

gyarapításáért
Tavaly hozták létre a Bárdos Alapít

ványt a Bárdos Lajos Iskolába, amely töb
bek között az idegen-nyelvi oktatás bő
vítését, a számítástechnika-informatika is
meretek oktatásának korszerűsítését, 
sportolási lehetőségek bővítését, tanul
mányi és sportversenyeken való részvé
tel elősegítését, a kimagasló eredmények 
díjazását illetve támogatását szolgálja.

Az itt képzett összeg gyarapítását szol
gálta a farsangi szü ők-nevelők báljának 
levétele is. Ezúton köszönjük segítőink 
önzetlen munkáját. Fellegi B.

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. 
hétfő

ÖRÖMAPA 2.
Színes, feliratos amerikai film 
1. hely 140 Ft, II. hely 100 Ft

4. 
csütörtök

SZERELEM A FEHÉR HÁZBAN
Színes, feliratos amerikai filmvígjáték 

1. hely 140 Ft, II. hely 100 Ft

7.
vasárnap

HIRTELEN HALÁL z' "
Színes, szinkronizált amerikai akciófilm

8. hétfő
17 és 19.30 óra

DON JUAN DEMARCO
Színes feliratos amerikai film
1. hely 140 Ft, II. hely 100 Ft

11.
csütörtök

BÉRGYILKOSOK
Színes feliratos amerikai film

14.
vasárnap

JUMANJI
A KOCKA EL VAN VETVE, KEZDŐDHET A JÁTSZMA

Színes szinkronizált amerikai film

15.
hétfő

GOLDENEYE - ARANYSZEM
Színes szinkronizált amerikai akciófilm

18. 
csütörtök

AZ UTOLSÓ ESÉLY - MIELŐTT ELSODOR AZ ÁR
Színes, feliratos amerikai film

21.
vasárnap

FELEJTSD EL PÁRIZST!
Színes feliratos amerikai filmvígjáték

22. 
hétfő

DESPERADO
AZ ÉLET EGY DALLAM, A BOSSZÚ A KOTTA 

Színes feliratos amerikai film, 1. hely 140 Ft, II. hely 100 Ft

25. 
csütörtök

STRACSATELLA
Színes magyar film

28. 
vasárnap

A SZÍV HIDJAI
Színes feliratos amerikai film 
1. hely 140 Ft, II. hely 100 Ft

29. 
hétfő

TOY STORY - JÁTÉKHÁBORÚ
Színes szinkronizált amerikai film

42 év a lakosság szolgálatában
szolgálatában töltött. A Tabon szerzett 
gyakorlat után 11 évet dolgozott a csur
gói járás műszaki osztályvezetőjeként. 
1970-től Nagyatádon, mint tanács elnök
helyettes jelentős szerepet vállalt a vá
rossá nyilvánítást követően lakóhelyünk 
fejlesztésében, arculatának kialakításá
ban. Komoly súlyt képviselt a közremű
ködésével és irányításával megvalósuló 
városépítő munka abban, hogy telepü
lésünk 1983-ban elnyerte a kitüntető 
Hild-díjat.

Tehetsége és ambíciói arra ösztönöz
ték, hogy munkáján túlmenően a város 
nyilvánosságának tájékoztatásában is ak
tív szerepet vállaljon. írásaival rendsze
resen találkozhatnak lapunk hasábjain, 
s tudósításait a korán kelők már hajnal
ban hallhatják a pécsi rádió körzeti hír
műsorában. Ir, szerkeszt, s végzi a hiva

Más szemszögből
Huber Aurélia vagyok ötödéves ma

tematika-informatika szakos hallgató a 
debreceni Kossuth Lajos Tudományegye
temen. 1996. február 5-16 között vidé
ki tanítási gyakorlatomat teljesítettem az 
iskolában.

Amikor október közepén megtudtam, 
hogy a vidéki tanítási gyakorlatot nem 
csak az egyetem által kijelölt iskolákban 
lehet elvégezni, arra gondoltam, vissza
jövök egykori iskolámba, ami Erzsi né
ni (Szabó Erzsébet igazgatónő) és Mari
ka néni (Skanderáné Dr. Apor Mária ta
nárnő) jóvoltából sikerült is. Ezért mind
kettőjüknek köszönettel tartozom. 

tali teendőit. Az ügyfeleihez és munka
társaihoz mindig kedves, barátságos. Ma 
városunk építésze, holnap lakóhelyünk 
megbecsült nyugdíjasa... Igaz a hivata
li munkában megpihenhet, de a város
szépítő egyesület és a helyi sajtó tovább
ra is számít a segítségére.

Életpályája és a város fejlesztésében 

végzett kiemelkedő munkája elismeré
seként a Köztársasági Elnök úr 1996. már
cius 13-án a Magyar Köztársasági Arany 
Érdemkereszt kitüntetést adományozta 

Hubay Sándornak. Az 1848-as forrada
lom és szabadságharc tiszteletére rende
zett díszünnepségen, mikor a város nyil
vánossága előtt Ormai István polgármes
ter megköszönte eddigi munkáját a je
lenlévők szűnni nem akaró tapsa min
den szónál ékesebben fejezte ki a lakos
ság megbecsülését. PM.

Marika néni, aki hajdan osztályfőnö
köm és matematika tanárom volt, most 
mit vezetőtanárom, a két hét alatt figye
lemmel kísérte és hasznos tanácsokkal 
segítette munkámat: támogatta még bi
zonytalan lépteimet tanári pályám kez
detén. E rövid idő alatt néhány osztály
ban tartottam matematikaórát. így bepil
lantást nyerhettem a pedagógus és a szak
tanár hétköznapi feladataiba, gondjaiba.

Néha furcsa érzés fogott el, hiszen né
hány évvel ezelőtt még én is ebbe a gim
náziumba jártam, ahol most ti koptatjá
tok a padokat. Teljesen más megvilágítás
ban láttam mindent, a diákokat, a taná
rokat, még a termeket is, másképpen mu
tattak a katedra mögül, mint a padokból.

Sok tapasztalattal és szép élménnyel 
gazrlagodva távoztam, remélem én is jó 
benyomást tettem azokra, akikkel kap
csolatba kerültem!

Huber Aurélia, volt diák

A telefonhelyzetről
Az idén telefonhálózat-fejlesztést vé

gez városunkban a MATÁV-tudhatjuk 

meg abból a levélből, amelyet Reiner 
Ágoston pécsi igazgató küldött Ormai Ist

ván polgármester részére. Ennek kereté
ben korszerű, digitális kihelyezett köz
pontot létesítenek. Ez biztosítja Nagya
tád távbeszélő-ellátását. Fejlesztik, így bő
vítik a hálózatot is, ami az igénylők be
kapcsolásához amúgy elengedhetetlen.

A munkák megkezdését júliusra ter
vezik, és azok előrehaladtától függően, 
de 1996. szeptemIkerében legkésőbb - 
megtörténhet az első előfizetők bekap
csolása. A telefonra várók további hánya
dának bekapcsolása a hálózatba folya
matosan, 1996. novemberének végéig 
aztán megtörténik azt remélve, hogy 
mind többen jutnak távbeszélő készü
lékhez. H.

Babát várunk
A múlt évi sikeres próbálkozás után az 

idén két alkalommal, tavasszal és ősszel 
„Babát várunk" címmel szülést előkészí
tő tanfolyamot indítanak ismét a Nagy
atádi Kórház-Rendelőintézetben. A már
cius 13-án délután 2 órakor induló prog
ram első előadását még további öt kö
veti, tudtuk meg Csányi Józsefné kórhá
zi védőnőtől, aki azt is elmondta: vala
mennyi témához helyi-kórházi előadóik 
lesznek. Szó lesz többek között a terhes
ség alatti élettani változásokról, az elő
írt és ajánlott szűrővizsgálatokról, az ér
zelmekről s nemkülönben a szülés fo
lyamatáról, az újszülött és csecsemő gon
dozásáról, valamint a torna fontosságá
ról. Reményeik szerint talán vidékről töb
ben eljönnek és bizonyára ezután is nép
szerű lesz az érdekesnek ígérkező prog
ram az apák számára. Védnökséget 
dr. Hadnagy János szülész-nőgyógyász 
főorvos az orvostudományok kandidá
tusa vállalt. (H.)

LABDARÚGÁS
A kutasi autóbusz-szerencsétlenség 

áldozatai emlékére rendezett jótékony
sági labdarúgó mérkőzésen vett részt 
a Ferencváros Torna Club Nagyatádon.

A többszörös magyar bajnok csapat 
azonnal igent mondott Deák Ferenc 
szakosztályvezető balesetet követő 
megkeresésére, de a találkozót csak 
most sikerült beilleszteni a fővárosiak 
tavaszi programjába.

Az FTC labdarúgói Budapestről ér
kezve koszorút helyeztek el a kutasi 
vasúti átjárónál felállított kopjafánál. 
A megemlékezésen Kutas, Kisbajom, 
Nagykorpád, valamint Nagyatád ön
kormányzatainak és sportszervezete
inek képviselői is jelen voltak.

A jótékonysági mérkőzés teljes be
vételét és az adományokat az áldoza
tok hozzátartozóinak megsegítésére 
ajánlották fel a rendezők. A találko
zót több ezer néző tekintette meg.

TEKE NB. III.
VII. Bajnoki fordulón Nagyatád te

kecsapata Komlón 6 : 2 arányban győ
zött.

Komló II. - Nagyatád 2248 - 2304 
fa.

Legjobb dobók:
Hartman Z. 386, Schindler L. 379 

fa.
Valamint: Gyócsi R. 401, ifj. Láng J.

393, Vargyas I. 391, Kállai J. 388 fa.

TAVASZVÁRÓ
A NAGYATÁDI TRIATLONISTÁKNÁL (IS)
Kemény, sok fu- SZAs^ 

tásból és még 
több úszásból ál-\ 

ló alapozó mun- z'-'A *
kán vannak túl a o
Nagyatádi Triatlon riagyntnci 
és Szabadidő Sport- • 0^
egyesület versenyzői. Formájuk felmé
rését szolgálta a hagyományos márci
us 15. emlékverseny, ahol előbb 
úszásból, majd futásból kellett vizsgáz
niuk. Az eredmények biztatóak, több
nemzetközi mércével is megfelelő 
eredmény született.

Nincs azonban pihenőre idő, már 
március 30-án a siófoki ranglista ver
sennyel indul a duatlon szezon, és az 
ezt követő hétvégéken előbb 
Somogyszilen, majd Zalaegerszegen 
lehet gyűjteni az újabb ranglista pon
tokat.

Kerékpározni kellene, erre azonban 
eddig csak az otthon, a szoba mele
gében felállított görgőkön és szoba ke
rékpárokon volt mód, a tavasz, a nap
sütés még várat magára... s ha végre 
megérkezik? Akkor bringára, és indul
jon a száguldás!

A városi Kórház és a Gyógyfürdő ve
zetőinek segítségével klubhelyiséget 
kapott az egyesület, melynek felépí
tése Ormai László sporttársunk építő
brigádja és a klubvezetés társadalmi 
munkájával készült el.

Az egyesület tagjainak névadó öt
leteit megszavaztatva, versenyeken a 
rajtlisták helyszűke miatt a Nagyatád 
Triatlon és Szabadidő Egyesület a TRI- 
ATÁD nevet fogja használni.

A Nagyatádi Triatlon és Szabadidő 
Sportegyesület hat hetente úszótanfo- 
lyamot-úszóiskolát indít a Gyógyfür
dő Átriumos medencéjében, melyre az 

utánpótlásnak számításba jöhető 6-10 
éves korú gyerekeket várjuk március 
26-án kedden 16 órakor.

A tanfolyam díja: 1 50 Ft/óra, a fog
lalkozásokat Grécziné B. Ildikó veze
ti.Jelentkezni az iskolai osztályfőnö
köknél ill. a SCHWINN- CSEPEL
Márkaboltban lehet.

A Március 15-i Kéttusa Felkészülé
si Emlékverseny végeredményei

Kezdők (100 m úszás + 750 m fu
tás)

1. Horváth Petra Kaposvár Gyakor
ló, 2. Bekker Krisztina Kaposvár Zrí
nyi, 3. Kasza Dani PS 66

Újoncok (200 m úszás + 1500 m fu

tás)
1. Balazsin András TRI-ATÁD, 2. 

Szakály Péter PS 66, 3. Tóth Balázs 
TRIÁSZ Barcs

Gyermek (200 m úszás + 1500 m 
futás)

1. Neu Gábor Kaposvár, 2. 
Szunyogh Adrienn BALATEL Nágocs, 
3. Szakos Dávid TRI- ATÁD

Serdülő (300 m úszás + 3000 m fu
tás)

1. Várday Róbert TRI-ATÁD, 2. 
Alsecz Gábor TRI-ATÁD, 3. Czipót 
Norbert TRI-ATÁD

Ifjúsági (500 m úszás + 3000 m fu
tás)

1. Kocsis Péter TRI-ATÁD, 2. Hor
váth Tamás TRI-ATÁD, 3. Kovács Ma
rietta TRI-ATÁD

Junior A, B (1000 m úszás + 7500 
m futás)

1. Boros Krisztián TRI-ATÁD, 2. 

Müller Gábor BATEL Nágocs, 3. 
Kurják Péter TRI-ATÁD

Felnőtt (1000 m úszás + 7500 m fu
tás)

1. Jámbor Szabolcs TRI-ATÁD, 2. 
Dr. Herr Gyula TRI-ATÁD, 3. Nezdei 
Zoltán TRI-ATÁD

Senior (500 m úszás + 3000 m fu
tás)

1. Hömöstrei János, 2. Gergely Fe
renc TRI-ATÁD, 3. Szüts Miklós TRI- 
ATÁD

OLIMPIAI ÖTPRÓBA
243 tanuló teljesítette a Diákolim

pia Mezei Cross futóverseny különbö
ző távjait, amelyben egyben a Mille- 
centenáriumi Olimpiai Ötpróba első 

versenyszáma is volt.
Eredmények:
I. Korcsoport leány egyéni
1. Borsi Boglárka Babay, 2. Harcz 

Anita Babay, 3. Filó Violetta II. sz.
I. korcsoport fiú egyéni
I. Balazsin András Babay, 2. 

Szakály Péter Babay, 3. Balogh Balázs 
Lábod

II. korcsoport leány egyéni
I. Illés Mónika II. sz., 2. Göncz 

Diána Kutas, 3. Papp Andrea II sz.
II. korcsoport fiú egyéni
1. Szakos Dávid II. sz., 2. Horváth 

Péter Babay, 3. Köteles István Babay
III. korcsoport leány egyéni
1. Kovács Edina II. sz., 2. Piszker Ka

talin Lábod, 3. Martin Veronika Gör
geteg

III. korcsoport fiú egyéni
1. Alsecz Gábor Bárdos, 2. Boda 

Zoltán Babay, 3. Várday Róbert Gim
názium

A Teli Vilmos lövészklub által ren
dezett Március 15. kupa légpuska lö
vészversenyen 4 iskola 6 csapatának 
30 versenyzője állt a céltáblák elé.

A győzelmet az Ady Endre Gimná
zium lövészei szerezték meg , a II. sz. 
Ált. Isk. valamint a Bárdos Lajos Ált. 

Isk. együttese előtt.
A Március 15. Kupa 40 vegyes gu- 

rításos tekeverseny végeredménye:
I. helyezett: Kovili József 155 fa,

II. helyezett: Papp György 154 fa,
III. helyezett Kovács Tibor 151 fa.

Horváth Lajos 
sportreferens



3 Nagyatádi Hírlap VI. ÉVFOLYAM 1996. MÁRCIUS

Tájékoztató a képviselő-testület 
1996. február havi üléséről

Beküldendő a vízszintes 1. és 74. alatti közmondás.
VÍZSZINTES
1. A megfejtés 1. része. 12.Ócska, kopott. 13. Amely személy. 14. Kurta. 

16. Óra alkatrésze. 17. Szappanmárka. 18. Uram latinul. 19. Az ENSZ keretében 
működő munkaügyi szervezet 20. Hanglemezkiadó világcég. 21. Halkan mond. 
22. Türkmén földrajzi nevekben: sivatag. 23. Kapospula szomszédja. 25. Gusztus. 
27.Nemzetközi mértékrendszer. 28. A férfi sorsa. 29........, missa est. 30. Választ
sürgető szó. 32. A nobélium vegyjele. 34. A papírhajtogatás művészete. 37. 
Szoknyahossz. 39. Van ilyen csiga is. 41. Spanyol, luxemburgi és osztrák autó
jel. 42. Előadás, rendezvény. 44. Hajórész. 45. Szálkátlanított halszelet. 47. 
Ismeretlen, furcsa ember. 50. Francia névelő. 51. Porszívómárka. 53...... step,
a foxtrott őse. 54. Ráhatás kezdete! 56. Főnévi igenév képzője. 58. Belgrád 
melletti hegy. 60. Asztali szerencsejáték és egy olasz város neve. 62. Azonosulni 
kezd. 64. Közteher. 65. Jegel. 66. Majdnem amaz! 67. Pelenkamárka. 69. A 
monarchia vezérkari főnöke volt (Arthur). 70. Hosszú ideig. 71. Eleve, latin
ul. 72. Takarodj! 73. Folyadék szesztartalmát méri. 74. A megfejtés 2. része.

FÜGGŐLEGES
1. Idejét múlt, ósdi. 2. Megtermékenyített petesejt. 3. Névelős állóvíz. 4. Néma 

káté. 5. Hócsalán. 6. Hordómérték. 7. Morzehang. 8. Hegységképző. 9. 
Túlnyomó rész. 10. Szaporodik a hal. 11. Öböl, üreg orvosi szóval. 12. Mentőötlet 
(két szó). 15. Lefegyverez, leszerel. 17. Az a másik. 18. Kíméletlenül pusztít. 
20. Olaszul: avanti. 21. A Batthyány-kormány belügyminisztere volt (Bertalan). 
24. Cseh igen. 25. Olaszország rövidítése sportversenyeken. 26. Fanyar, csont
héjas gyümölcs. 29. Bizonyító. 31...... veniaverbo. 33. A TB elődje. 35. Izraeli
és Svéd autójel. 36. Iszkolni kezd! 38. Ének. 40. Sziget, franciául.43. Ebédhez 

készülődik. 46. Görög betű. 48. Spanyol exkirálynő. 49. Megteendő út. 52. 
... Gardner. 55. Bor jelzője. 57. Azonnal, népiesen. 59. Juttató. 60. Öltésekkel 
odaerősít. 61. Albérlők. 63. Tavalyi szőlőlé. 65. Garam, szlovákul. 68. Kanál 
jelzője. 69. Lenti helyre. 70. ... vegyenek (Gádor Béla). 72. Avulni kezd! 73. 
Lombos növény.

A rejtvényt helyesen megfejtők között egy db 1500 Ft, egy db 1000 Ft és 
egy db 500 Ft értékű könyvutalványt sorsolunk ki. A megfejtéseket levélben 
vagy nyílt levelezőlapon a 7500 Nagyatád, Pf. 28. címre kérjük beküldeni. Be
küldési határidő: április 10. A nyertesek nevét áprilisi lapszámunkban közöljük.

A múlt havi rejtvény helyes megfejtése: „Aki, haragszik, annak nincs igaza!" Az 
1500 Ft-os könyvvásárlási utalványt Czipóthné Tóth Mária, Nagyatád, Hunyadi 
u. 9. 111/19., az 1000 Ft-os könyvutalványt Unger Jánosné, Nagyatád, Bajcsy-Zs. 
u. 1. 3/3., az 500 Ft-os könyvutalványt Tamás Lajosné, Nagyatád, Árpád u. 14/B 

2/1. alatti lakos nyerte. Szerencsés nyerteseinknek az utalványt postán küldjük el.

HELYIADÓ-KÖRKÉP
Mint olvasóink előtt bizonyára már 

ismeretes a lakossági kommunális adó
bevallás benyújtásának határideje a múlt 
hónap végén lejárt. Jelenleg a bevallá
sok feldolgozását és a határozatok ki
küldését végzik a polgármesteri hivatal 
adócsoportjának munkatársai. A telje
sítési határidőt, a fizetés módját és he
lyét a folyamatosan kiküldött határoza
tok tartalmazzák.

A tehergépjárművek (pótkocsik) adó
bevallásának határideje január 31-én le
járt. Ezen járművek tulajdonosai számá
ra az új adótételek megállapítását az idő
közben történt törvényi változás tette 
szükségessé. A személyszállító jármű
vek tulajdonosainak ismételt adóbeval
lást nem kellett készíteniük, számukra 
a már meglévő adatok alapján automa

tikusan megküldte a hivatal a fizetési ha
tározatot.

Az iparűzési és a vállalkozói kommu
nális adóbevallás benyújtásának határ
ideje: május 31.

Á torlódások elkerülése érdekében az 
elkészült bevallásokat az adócsoport 
munkatársai már folyamatosan elfogad
ják. Az adóelőleg befizetését a vállal
kozóknak a tavalyi fizetési meghagyá
sok alapján március 16-ig teljesíteniük 
kellett. Az adókülönbözet megfizetése, 
valamint a visszatérítési igény benyúj
tásának határideje: május 31.

Valamennyi fenti adónem esetében a 
befizetéseket a Kereskedelmi Bank he
lyi fiókjában (Bajcsy u. 1/A, az egykori 
nőtlen tisztiszálló mellett a Kórház felé 
vezető úton) vagy a vidékiek számára 
postai utalványon lehet megtenni. PM.

A képviselő-testület ülését február 27-én 
tartotta. A nyílt és zárt ülésen a képviselők 
19 napirendi pontot tárgyaltak meg. Az ülés 
kezdetén a polgármester és a jegyző be
számoltak a testület legutolsó ülése óta el
telt időben végzett munkájukról és a pol- 
gármesteri hivatal tevékenységéről. Ezt kö
vetően a képviselő-testület megtárgyalta a 
274/1995. (X. 24.) számú lejárt határide
jű határozatra adott Városfejlesztési és Gaz
dasági, és Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bi
zottság jelentését. A képviselők a bizottsá
gok jelentését elfogadták, de utasították a 
jegyzőt, hogy a Városgazdálkodási Intéz
ménynél lefolytatott munkaügyi vizsgála
tot követően, az intézményvezető részére 
meghatározott feladatok végrehajtásának 
ellenőrzését folytassa le, továbbá a vizsgá
latot terjessze ki az intézménynél foglalkoz
tatott közalkalmazottak fizetési osztályba 
és fokozatba való besorolásának ellenőr
zésére is. Az ellenőrzést követően össze
foglaló jelentésben március hónapban te
gyen javaslatot arra, hogy a hatályos jog
szabályok alapján milyen felelősségi mód 
és alakzat alkalmazható.

ásodik napirendi pontként a kép
viselők Nagyatád Város Önkor

mányzatának 1996. évi költségvetéséről 
szóló önkormányzati rendelet megalkotá
sát tárgyalták. Á rendeletet elfogadták, 
amelyről részletesen e lapszámunkban má
sutt olvashatnak.

Ezt követően a képviselők a polgármes
teri hivatal köztisztviselőinek munkavégzé
séről, munkaidejéről és pihenőidejéről, 
egyéb juttatásokról, valamint az illet
ményrendszer szabályairól szóló rendelet
tervezetet tárgyalták. A vita során a helyet
tesítési díjak mértékével kapcsolatban el
térővélemények alakultak ki, végül a kép
viselők a Szakszervezeti Érdekvédelmi Szer
vezettel egyeztetett és benyújtott eredeti ter
vezetet fogadták el és alkották meg a ren
deletet.

Negyedik napirendi pontként a helyi és 
különjárati autóbusz-közlekedés díjtételei
nek megállapításáról és alkalmazásának fel
tételeiről szóló 4/1991. (II. 19.) sz. rende
letet helyezték hatályon kívül a képviselők.

Ezután az önkormányzati és költségve
tési szerveknél dolgozók lakásépítési és vá
sárlási támogatásáról szóló rendelet-terve
zetet tárgyalták. A rendelet-tervezetet bizott

MEDDIG ÉR A TAKARÓNK?
A költségvetési vitát követően - marad

va a címnél - örülök hogy van mivel ta
karóznunk.

Néhány település a mai napig sem 
mondhatja el, hogy ebben a korántsem 
kedvező gazdasági helyzetben van elfo
gadott költségvetése. No nem azért mint
ha másutt kevésbé hozzáértő emberek 
dolgoznának a képviselő-testületben, 
csupán sehol sem könnyű állác 'oglalni 
arról, hogy mire ne költsünk lap pénz
tárcáinkból. A költségvetési határozat el
fogadását megelőző közmeghallgatáson 
nyilvánvalóvá vált, hogy a lakosság szí
vén viseli a város pénzügyi problémáit, 
sőt határozott kérésként fogalmazták 
meg, hogy tegyük közzé az elfogadott 
költségvetés főbb számait. A következők
ben az ő kérésüknek igyekszem eleget ten
ni.

Összességében a város költségvetése 
1,76 milliárd forint, amelyből működés
re 1,56 milliárd forint, fejlesztésre 202 mil
lió forint fordítható. Az érvényben lévő 
költségvetési törvény értelmében a kiadá
sokat és a bevételeket működési és fej
lesztési célokra kell elkülöníteni. Mint az 
már széles körben ismeretes a működé
si oldalon 130 millió forint hiánnyal szá
mol a költségvetés, amelyet csakis egy na
gyon szoros költségtakarékos gazdálko
dással és új források felkutatásával lehet 
kezelni.

Lássuk mire lesz elég terveink szerint 
a rendelkezésünkre álló összeg:

A működési oldalon a legjelentősebb 
tétel a város intézményeinek működteté
sére szánt összeg. Az intézmények kiadá
sai összesen 1,5 milliárd forintot tesznek 
ki. Ez a tétel a teljes költségvetés 85 % - 
a. Nem véletlen, hogy az önkormányzat 
folyamatosan keresi az intézmények mű
ködtetésének racionalizálási lehetősé
gét. Ebbe a körbe tartozik a Szent István 
parki óvoda megszüntetése és a városgaz

sági üléseken és az Érdekegyeztető Fóru
mon is megtárgyalták. Élénk vita alakult ki 
azzal kapcsolatban, hogy kik részesüljenek 
lakásépítési támogatásban. A Kórház- 
Rendelőintézet önálló lakásépítési és vá
sárlási támogatási alapot hoz létre, ezért a 
képviselők azt javasolták, hogy 500 cFt-ot 
biztosítsanak külön a számukra erre a cél
ra. A képviselők a rendeletet elfogadták és 
határoztak arról, hogy a kórház-rendelő
intézet részére 500 eFt-ot biztosítsanak, 
amelyet csak a közalkalmazottak lakásépí
tésének és vásárlásának munkáltatói támo
gatásához használhatja fel, a kórház sza
bályzata alapján, az abban foglalt eljárás
sal.

Hatodik napirend keretén belül az ön
kormányzat és szervei Szervezeti és Mű
ködési Szabályzatáról szóló rendeletét 
módosította. Ezután a Somogy Megyei Köz
igazgatási Hivatalnak, a helyi népszavazás
ról és népi kezdeményezésről szóló 
28/1995. (Vili. 29.) számú rendelet 6. §. (2) 
bekezdésére benyújtott törvényességi ész
revételt tárgyalták meg a képviselők. Az ész
revételt elfogadva a képviselők módosítot
ták a fenti számú rendeletét.

Nyolcadik napirendi pontként tárgyalták 
a képviselő-testület 117/1995. (V. 30.) szá
mú határozatának a módosítását, amely
ben a képviselők a DI-ZIL Szállítmányozá
si, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részé
re 3 havi részletfizetési kedvezményt biz
tosítottak ingatlan adás-vételi ügyben. A 
képviselő-testület engedélyezte a budapes
ti székhelyű Aura Óra és Ékszeripari Kft. 
Nagyatád, Korányi u. 4. szám alatti óra-ék
szer üzlet tevékenységi körének - 1996. 
március 1-jei hatállyal, a jelenlegi bérleti 
díj fizetése mellett - ruhakölcsönzéssel tör
ténő bővítését.

izedik napirendi pontként tárgyalták 
a hétvégi házas területen lévő hob

by kertek értékesítési feltételeiről szóló elő
terjesztést. A képviselő-testület az elhang
zott véleményeket figyelemlx? véve, a ja
vaslatot levette napirendjéről. Utasította a 
Polgármestert és a Városfejlesztési és Köz
gazdasági Iroda Vezetőjét, hogy fórumon 
ismerjék meg a hobby kertek bérlőinek vé
leményét az értékesítéssel kapcsolatban, 
majd a teljes üdülőterületre, beleértve a 
hobby-kerteket is az összefoglaló szakmai 
javaslatot készítsék el és terjesszék elő, a

dálkodási intézmény működésének kor
szerűsítése.

Ebben az összegben szerepel a város 
összes oktatási, művelődési, egészségügyi 
és szociális intézménye, a tűzoltóság, a 
városgazdálkodási intézmény és a pol
gármesteri hivatal költségvetése. Ez 
összesen 20 önállóan, vagy részben önál
lóan gazdálkodó szervezetet jelent. Az 
ön kormányzat teljes létszámkerete a 
városban 1609 fő. A legnagyobb mun
káltató Nagyatádon a Kórház, ahol 814 
fő az engedélyezett létszám. A vala
mennyi alkalmazott munkabére és terhei, 
az egyedi megbízási szerződések alap
ján foglalkoztatottak , valamint a tiszte
letdíjak összesen a teljes költségvetés 
54 %-át teszik ki.

Az önkormányzat közvetve és közvet
lenül szociálpolitikai célok megvalósítá
sára közel 85 millió forintot tervez. Eb
ből az összegből közvetlenül 40 millió fo
rintot az alábbi megoszlásban juttat a rá
szorulók számára.

a. ) Rendszeres szociális
_ segély:

b. ) Átmeneti segély: 
c!) Ápolási díj: 
cp Közgyógyellátás:
e. ) Jövedelem pótló

segély:
f. ) Rendszeres nevelési

segély: 9,5 millió Ft
g. ) Térítési díj átvállalás: 3 millió Ft
h. ) Lakásfenntartási

támogatás: 4,8 millió Ft
i. ) Szociális étkeztetés: 5,9 millió Ft 
Ennek az összegnek körülbelül a felét

biztosítja az állam a fennmaradó össze
get az önkormányzat saját bevételeiből fe
dezi. Aszociális kiadások másik részét ké
pezik a közvetett költségek: a bölcsőde, 
az átmeneti szállás és az idősek napközi 
otthonainak fenntartása. Ezenfelül 16 mil
lió forintot tesz ki a város sport és társa-

1 millió Ft
3 millió Ft 

1,6 millió Ft 
1,1 millió Ft

10 millió Ft

képviselő-testület munkatervében meg
határozottak alapján.

öntöttek a képviselők az önkor
mányzat tulajdonában álló hétvé

gi házas területen lévő üdülőépület elhe
lyezésére alkalmas öt építési telek értéke
sítésre történő kijelöléséről.

A képviselő-testület Németh Erzsébet ré
szére 1996. február 29-től határozatlan idő
re megbízást adott a Kórház-Rendelőintézet 
ápolási igazgatói, Takács József részére gaz
dasági igazgatói teendők ellátására,

Nagyatád Város Képviselő-testülete 
1996. április 25. napjával megalapította Na
gyatád Város önkormányzatának Városi 
Múzeumát. Az intézmény elnevezését "Vá
rosi Múzeum Nagyatád" névvel határozta 
meg, amelynek címe: Nagyatád, Széche
nyi tér 2. A Nagyatádi Városi Múzeum te
vékenységét a Művelődési Ház szerveze
ti keretén belül végzi a Művelődési Ház 
igazgatója, egyben múzeum vezetője is.

14. napirendi pontként tárgyalták a 
Kórház-Rendelőintézet részére közérdekű 
feladatok ellátása érdekében lakás bizto
sításáról szóló javaslatot, amelyet a vitában 
kialakult vélemények alapján a testület le
vette a napirendjéről.

képviselő-testület döntött az 1996. 
évi közérdekű kötelezettségvállalá

si célok meghirdetéséről. Közérdekű köte
lezettségvállalást szervez a betegség meg
előző és gyógyító célokat szolgáló városi 
orvosi rendelők kialakítása, valamint a vá
ros kulturális ellátási feltételeinek javításá
ra, ezen belül a városi múzeum kialakítá
sára és működtetésére.

Az ülés befejező szakaszában interpel
lációk és kérdések hangzottak el. Az elhang
zott interpellációkra és kérdésekre adott vá
laszokat a képviselő-testület elfogadta. 
Dr. Jaklovics Ferenc képviselő interpellá
ciójának kivizsgálását követően a márciu
si testületi ülésen fog választ kapni.

A nyilvános ülést követően a képviselők 
zárt ülésen folytatták tovább munkájukat, 
ahol szociális ügyekben benyújtott felleb
bezéseket bíráltak el. A képviselő-testület 
következő ülését március 26-án fogja tar
tani, az elfogadott munkaterv és az eddig 
összegyűlt javaslatok alapján várhatóan 20 
napirendi pontot tárgyal.

Hoffmanné dr. Németh Ildikó 
jegyző

dalmi szervezeteinek támogatása, valamint 
a lakásépítési hozzájárulás összege. A ko
rábbi évek gyakorlatának megfelelően pol- 
gármesteri hivatal költségvetésében sze
repel a városműködtetés költségeinek egy 
része is. Ez az alábbiakból áll:

(társadalmi szervezetek)

a.) közutak hidak
üzemeltetése: 6,7 millió Ft

b.) parkfenntartás: 4 millió Ft
c.) köztisztaság: 1,3 millió Ft
d.) települési vízellátás: 1 millió Ft
e.) közvilágítás: 11 millió Ft
f.) vízkárelhárítás: 2 millió Ft
g.) építés -település

fejlesztés: 920 ezer Ft
h.) szociális ellátás: 34 millió Ft
i.) pénzeszköz átadás: 16 millió Ft

A fejlesztési oldalon ennél jóval szeré
nyebb számokkal találkozhatunk. A 202 
millió forint fejlesztésre szánt összeg a tel
jes költségvetés 11 %-a. Ebből fedezi az 
önkormányzat a szennyvíz program be
fejezését, mintegy 108 millió Ft-tal. Na
gyobb összeget tervezünk az alapellátást 
nyújtó orvosi rendelők korszerűsítésére va
lamint a közterületek rendezésére, a vá
rosi múzeum létrehozására. A lakásérté
kesítési bevételt kiegészítve mintegy 38 
millió forint fejlesztési tartalékkal rendel
kezünk, amelyet az önkormányzat szán
déka szerint lakásvásárlásra és előre 
nem látható feladatok finanszírozására kí
ván fordítani.

Pünkösd M.
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Tisztelettel köszöntőm a várossá 
avatásának 25. évfordulójához érke
zett Nagyatád polgárait. Szép és fon
tos évforduló ez számunkra. Fontos, 
mert alkalmat ad lakóhelyünk törté
netének végiggondolására, az elmúlt 
évtizedek folyamatainak áttekintésé
re, és a tapasztalatok megfontolásá
ra. A városi rangot azonban nem egy 
határozat, egy dokumentum adja, ha
nem az, ami mögötte van, ami hite
lesíti e címet. Ez pedig: az itt élő em
berek munkájának, alkotókedvének, 
tenniakarásának az eredménye, a te
lepülés lakóinak életminősége, a vá
ros fejlettsége és eltartóképessége. 
Ilyen szemlélettel gondolkodom vá
rosunk történetéről, feladatainkról, jö- 
vőnkről.

Minden településnek van saját éle
te; múltja, jelene és jövője. A falvak, 
városok sorsát a történelem fordula
tai, a természeti erők, a gazdasági fo
lyamatok, de leginkább az ott élő em
berek alakítják. Korszakok, rosszabb 
és jobb időszakok, évek váltják egy
mást, ahogy az országban és ahogy 
egy-egy ember életében is így van.

A jelenben élve nap mint nap azon 
gondolkodunk, dolgozunk, hogyan tu
dunk a felmerülő problémákra, felada
tokra minél jobb választ adni. Eköz
ben előre tekintünk, lehetőségeinket 
kutatjuk. Az a szándékunk, hogy elő
revigyük településünket, hogy fejlőd
jön, gazdagodjon Nagyatád. A célo
kat az itt lakó emberek javára, érde
kében, de utódainkat is szolgálva kell 
megfogalmaznunk. Hogy a városfej
lesztés jelentős, hosszú távú kérdése
iben a mostani igények, feltételek mér
legelésével helyesen dönthessünk, 
fontos ismernünk lakóhelyünk eddi
gi történetét, a máig ható eredmé
nyeket. Most érdemes ilyen szemmel 
is visszatekintenünk.

Amikor Atádot gazdasági fejlődé
se eredményeként Mátyás király 
1475-ben vásártartási joggal ruházta 
fel, évtizedekre meglódul, gyarapszik 
és a környék kereskedelmi központ
ja lesz: vásáros hely. Meghatározta a 
település életét a ferences rend 1731- 
es letelepedése. Szorosan vett egyhá
zi szerepükön túl műveltséget, orszá
gos kitekintést, kapcsolatokat, mun
kakultúrát, erkölcsi normákat hoztak. 
Templomuk, rendházuk építésével a 
község arculatát is jelentős mértékben 
alakították.

Nagyatádon élünk
Város született

„a lelkesedésnek, a tenniakarásnak nem volt határa”

A XIX század utolsó harmadában 
kezdett kibontakozni Atád első igazán 
virágzó korszaka. Törvénykezési köz
ponttá vált, egyre több lett az iparos, 
kézműves, kereskedő, kialakult a 
polgárság. A századfordulón indult a 
dohányfermentáló, a paszomány
gyár, a lekvárfőző üzem, a nyomda 
működése. Létrejött a vasúti közleke
dés. Megindult a fejlődés, mert vol
tak okos gazdálkodók, kezdeménye
ző vállalkozók, s ez nekik köszönhe
tő. Az emberek mindinkább városnak 
tekintették lakóhelyüket, iskolákat ala
pítottak, takarékpénztárakat nyitottak, 
megépítették a Széchenyi téri épüle
teket - köztük a Korona Szállóval, a 
Mike házzal. Szobrot állítottak 
Kossuth Lajosnak és a Hősöknek, el
ültették a most is virágzó vadgeszte
nyefákat. Megnyitották az Artézi 
Fürdőt és kiadták a Nagyatádi Hírla
pot. Pezsgő gazdasági és közélet ala
kult ki, értéket teremtettek és őriztek 
elődeink.

A II. világháború után szinte min
dent újra kellett kezdeni, s a polgárság 
kialakulása, megerősödése csak most 
folytatódhat. Egy másfajta fejlődés kez
dődött a pusztítás, az árnyékos évek 
után. A település arculata rohamosan 

változott meg, új közintézmények so
ra létesült, s átépült az egész város
központ. A városrendezés megváltoz
tathatatlan eredményű, értékes idősza
ka volt ez. Ismét gazdagodott, meg
újult Nagyatád. Maradandó, megha
tározó szerepű létesítmények készül
tek el ekkor; köztük a kórház, a két 
általános iskola, az óvodák sora, a mű
velődési ház, a városháza, végül 
1989-ben utolsóként a strand... A hat
vanas évek végétől közel három év
tizeden át a második fejlődő, virág
zó korszakát élte Nagyatád, város lett 
1971-ben, s Hild-érmet kapott 1983- 
ban.

Fentebb arról írtam, milyen erők be
folyásolják egy település sorsát. A leg
több olyan, amire nincs hatásunk, vi
szont a településen élő emberek mi 
vagyunk. Mindig a jelenkor nemze
déke ragadja meg, vagy hagyja elvesz
ni a lehetőségeket, neki kell válaszol
ni a kérdésekre, a kihívásokra. Persze 
mindig mások a körülmények, a fel
tételek. A felidézett két korszakban 
élők munkájukkal a fejlődés útjára ve
zették lakóhelyünket. Köszönet érte! 
Tanuljunk tőlük, jól lássuk példájukat. 
Kövessük bennük azt, ami ma is ér
ték, ami megőrzendő, ne hagyjuk el
veszni amit építettek, teremtettek!

Nekünk a ma valóságához kell iga
zítani lépéseinket, döntéseinket. Pó
toljuk a megöregedett gesztenyefá
kat, felújítjuk a középületeket és el
kezdjük Nagyatád továbbépítését...

A város jövőjét hosszú távon eltar
tóképessége határozza meg, ezért az 
életfeltételek javításáért dolgozunk. A 
legfontosabb, hogy a megélhetés, a 
munka lehetősége gyarapodjon, biz

tonsága erősödjön. Ennek biztató je
lei már megmutatkoztak. Lehetőség 
lesz arra is, hogy 1997-től önkormány
zati bérlakásokat építsünk Nagyatá
don, ezzel segítve az otthonteremtés 
többeknek feszítő gondját. Átfogó 

programot készítünk a szociális prob
lémák folyamatos és igazságos keze
lésére, s kiemelten foglalkozunk az 
időskorúak ellátásával.

Városfejlesztési programunk négy 
évre szól, de ennél távolabbi célokat 
is tartalmaz. Nagyatád helyzetét, a la
kosság igényeit figyelembe vevő ter
vet fogalmaztunk meg, benne teljes 
körű járdafelújítási, csatornázási, vá
rosrendezési feladatokkal. Azt szeret
nénk elérni, hogy ne legyenek elha
nyagolt játszóterek, kátyús utak, ren
dezetlen közterületek, zavartalanul 
működjön a város. Elsősorban az ön
kormányzati alapszolgáltatásokat kell 
biztosítanunk, s emellett megvalósí
tani a lakosság által igényelt, a turiz
must is szolgáló beruházásokat, fej
lesztéseket. így kerülhet sor a gyógy
fürdő felújítására, a strand termálvizes 
medencéjének elkészítésére, a sport
csarnok megvalósítására...

A városépítéshez - mint ahogy azt 
két korszakban is láttuk - évek sora 
szükséges. Aki ma céget alapít, házat 
épít, fát ültet, gyereket tanít, - a jövő
re gondol, melynek építéséhez bizton

ság kell. Kiegyensúlyozott gazdálko
dás, közéleti tisztaság és korrekt em
beri kapcsolatok. Ezeket közös gon
dolkodással, sok-sok munkával, egy
más megbecsülésével, türelemmel és 
következetességgel teremthetjük meg. 
Folyamatos párbeszédre van szükség 
az emberekkel. Csak a lakosság érde
keit figyelembevevő, véleményére 
építő, szakszerűségen alapuló önkor
mányzati munka ad esélyt Nagyatád 
fejlődéséhez. Itt dolgos, tehetséges, 
tenniakaró emberek élnek, akik törőd
nek lakóhelyük sorsával, aminek ala
kulása rajtunk múlik...

A várossá avatás 25 éves évfordu
lóján távolabb néztem vissza az idő
ben. Egyrészt azért, mert az említett 
események, a felidézett korszakok 
nem hagyhatók ki gondolkodásunk
ból, másrészt a település régmúltját 
is felidéző múzeum nyílik 1996. áp
rilis 26-án Nagyatádon. Városi Mú
zeum, amely vigyázza a múlt emlé
keit. Őrzi a tárgyakat, a dokumentu
mokat, az emlékeket... Bennük, raj
tuk keresztül embereket őriz meg, s 
velük munkájukat, cselekedeteiket, 
alkotásaikat és szellemiségüket. Ta
lán a figyelmes nagyatádi számára 
sejteti reményeiket, küzdelmeiket, 
mindennapjaikat is. Mi vagyunk az 
örökösök! Miénk, Nagyatádiaké a vá
ros múltja, az elődök története. Mi
énk a jelenkor, s a jövő építésének fe
lelőssége. A városról való gondolko
dásunkban biztos, hogy segít a 
visszatekintés, a példa.

Ormai István 
polgármester

Nagyatád. Hazánk, Magyarország 
hetvenhetedik, Somogyország harma
dik városa.

A Népköztársaság Elnöki Tanácsa 
1971. április 25-i keltezésű 7/1971. sz. 
határozata alapján rendeli el a község 

várossá szervezését.
Gyakorlati tennivaló akad bőven. 

Már a 60-as évek elején elkészült az 
általános rendezési terv, mely alapján 
a központ kialakításának terve formál
ta napról-napra szebbé az akkori köz
séget.

A tervszerű és tudatos fejlesztés kez
dett dinamikussá válni, amikor is nem
csak lakóhelyünk, hanem környékünk 
lakosságának ellátására is készült.

Mindezen munkálatok fáradhatatlan, 
tenniakaró emberek küzdelmes, szor
galmas és kitartó munkáját követelte 
meg, s ez az akkori vezetők egységes 
irányításával kezdett valóra válni.

1971. Tanácselnök: Hamvas János. 
Huszonöt év múltán hogyan emléke
zik vissza az akkori időkre?

- Úgy, ahogy mindazok, akik a 60- 

as évek második felében a járás, ben
ne a község valamilyen szintű állami, 
politikai, gazdasági vezetői voltak.

Ez volt életünk az az időszaka, ami
kor a lelkesedésnek, a tenniakarásnak 
nem volt határa és szilárd volt a hitünk, 
hogy jó ügyet szolgálunk és sikereket 
kell elérnünk.

Losonczi Pál átadja a várossá nyilvánító oklevelet Hamvas János tanácselnöknek 
1971. április 25-én Fotó: Durgó Tibor

Életünk legemlékezetesebb, talán 

legszebb éveit, eseményeit Nagyatád 
várossá szervezésével kapcsolatos 
munkánk jelentette.

A várossá fejlesztés, szervezés 
hosszú folyamat: nem a várossá nyil
vánító határozattal kezdődik és nem is 
attól város, hogy azzá nyilvánítják. Az 
elismerés ad alapot arra, hogy az elő
legezett bizalomnak megfelelően a fej
lesztés, a fejlődés jó irányú útja, ten
denciája helyes irányban haladjon.

Nagyatádon soha nem látott össze
fogás jött létre: mindenki segített, álta
lános lelkesedés és tettrekészség jelle
mezte a lakosságot is. Mindenki igye
kezett rendet tenni a környezetében. A 
helyi gyárak, üzemek, szövetkezetek, 
kereskedelmi szervezetek dolgozói, 

vezetői, azok megyei, és budapesti köz
pontjai, a megyei tanács mind-mind se
gítségünkre sietett. Bizonyságul arra, 
hogyha egy település testületéi, veze
tői értelmes célokat tűznek maguk elé, 
támogatást kapnak a lakosságtól, a vá
rosi és városon kívüli különböző szer
vezetektől.

Hamvas János

Huszonöt év után visszagondolva ma 
is úgy vélem, hogy Nagyatád 1971 -ben 
alkalmas volt arra, hogy városi rangot 
kapjon. Majd ezt követően eltelt két év
tized döntő jelentőségű volt életében.

Sokoldalú, arányos, a városi szükség
leteket kielégítő legfontosabb fejlesz
tések megvalósultak. A gyakorlat azo- 

kát igazolta, akik a várossá nyilvánítást 
javasolták, helyeselték, akik döntése
ikkel a város fejlődésének lendületet ad
tak.

Egy személyes vallomás a múltról, 
közelkép az akkori lakóhelyünkről, 
amely negyedszázad távolából vissza
idézni enged bennünket a város egy
kori vezetője, irányítója jóvoltából. Ne
ve egy korszakot jelentett.

Méltán adományozták részére 1987- 
ben a HILD-érmet.

Történelmünkben a múlt kötelez a 
jelen formálásához, a jövő építéséhez 
nemzedékről-nemzedékre.

A bizalomra méltók voltak, tetteik
kel bizonyítottak.

H. Mészáros Ágnes
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Nagyatádi Műhely HÍREK
A II. sz. Belgyógyászati Osztály múltja és jelene
(Folytatás az előző lapszámból)

Mit jelent ez a betegeink számára? Mit 
tudunk nyújtani részükre?

Az ergometriás laboratóriumban ke
rékpár terheléses vizsgálatot végzünk, a 
terhelés során a beteg biztonságát szol
gálja a folyamatos EKG ellenó'rzó's, pul
zus, vérnyomás követése. A vizsgálat 
eredménye tájékoztat bennünket a vizs
gált teljesítőképességéről, szívének és tü
dejének állapotáról. 1995-ben 385 vizs
gálatot végeztünk.

A szív anatómiai és részben funkcio
nális állapotáról a kardiológiai ultrahang 
segítségével kapunk felvilágosítást. Vizs
gálatok száma '95-ben 423 volt.

Lehetőségünk van 24 órás folyamatos 
EKG és vérnyomás megfigyelésére, a 
megfigyeléseket otthoni, munkahelyi 
körülmények között is el tudjuk végez
ni, így fény derülhet provokáló tényezők 
jelenléte mellett a beteg panaszaira. Más 
dolog valakit fekve, pihenő állapotban 
megfigyelni és megint más munkahelyi 
körülmények között. Ilyen vizsgálatokat 
996 alkalommal végeztünk 1995-ben.

Egy éve van birtokunkban olyan mű
szer, az IKG, melynek segítségével „vér- 
telen" úton megbízható adatot nyerhe-

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.

tünk nyugalmi és terheléses viszonyok 
között egyaránt a szív egy-egy összehú
zódása alkalmával továbbított vér - és 
ezzel együtt egy perc alatt megmozga
tott vér mennyiségéről, az érrendszer ál
lapotáról. Vizsgálat szám: 118.

Vizsgálataink eredményei alapján ál
lítjuk be szív- és érrendszeri betegeink 
kezelését, úgy a gyógyszeres, mint az 
operatív és eszközös beavatkozásokat. 
Az így nyert tapasztalatainkról számos 
fórumon - országos és regionális - szá
moltunk be, előadásaink sikert arattak, 
melyet helyezéseink és különdíjaink je
leznek. Az elmúlt évben 11 előadást tar
tottunk.

Eredményeinket a régió szív- és érrend
szeri centrumai elfogadják, értékelik,

Nagyatádi hónap
Olasz testvérvá

rosunk San Vito al 
Tagliamento má
jusban „Nagy
atádi Hónapot" 
rendez.

Az esemé
nyek sorát a május 11 -
én kezdődő idegenforgalmi és kézmű
ves kiállítás nyitja meg. A kiállítás San Vito 
al Tagliamentoban a Városháza Európa 
termében lesz megtekinthető. A hónap 
második felében a Piazza dél Popolo 
(testvérvárosunk főtere) egy időre a sza
badtéri néptánc-találkozónak nyújt he
lyet. Erre a találkozóra várják a rende
zők május 26-án a házigazda Gioiga 
Együttes mellett a nagyatádi Fürjecske 
Tánccsoportot. A kulturális programok 
mellett hivatalos küldöttség látogatásá
ra is sor kerül. PM.

Édesapja Kutor Antal Meszlényen 

született 1854-ben. A tanítóképzőt Csur
gón végezte, 1881 -tői helyben tanított - 
kántor, majd 1920-ban nyugalomba vo
nult. Több egyesület tagja volt. Felesé
ge józan Ilona, akivel öt gyermeket ne
velt fel: Ilona, Árpád, Ferenc, Sarolta, An
dor.

Ferenc Csurgón tett képesítő vizsgát 
1909-ben, majd a budapesti Zeneaka
démián középiskolai zenetanári és ze
neszerzői oklevelet szerzett. Az intéz
ményben tanárai voltak: Antalffy Zsiross 
Dezső, Weiner Leó, Herzfeld Viktor, 
Siklós Albert.

ezeknek birtokában, ismeretében végzik 
el a szükséges beavatkozásokat. Az el
múlt 5 évben 21 betegünknél történt szív
műtét, 26-an kaptak szívritmus szabály
zót (PACE-MAKER-I). Ami szintén nagyon 
fontos: munkánk eredményeként az el
halasztható műtéti beavatkozásokat nem 
igénylő betegek száma ennek sokszoro
sa, és reméljük ezek száma tovább nő. 
Ez jelenti számunkra a legnagyobb el
ismerést.

Elképzeléseink a jövőről? Szeretnénk 
ezt a szakmailag jól felkészült csapatot 
- orvosok, asszisztensek, nővérek, admi
nisztrátorok - minél tovább együtt lát
ni, szakmai továbbképzéseiket biztosí
tani, munkájukat erkölcsileg és anyagi
lag is elismertetni.

Munkánkkal szeretnénk szolgálni a 
ránk bízott népesség, Nagyatád, Barcs, 
Csurgó városok és környéki települései 
lakosságának egészségügyi ellátását.

Részt kívánunk venni az „egészséges 
életmód”-ra nevelés nehéz és fáradságos 
munkájában, nemcsak előadások tartá
sával, hanem személyes példamutatás
sal. Az orvosi karba való belépés felté
telei között a szakmai elvárások mellett
a sportszerű életmód is követelményként
szerepel.

dr. Hcrr Gyula
osztályvezető főorvos

i: i.ö i >i: i nk
Kutor Ferenc (1888—1970)

Egy évig 1920-21 -ben Bodvicán is ta
nított, mindvégig jó baráti kapcsolatban 
volt Babay Józseffel.

1928-tól 1940-ig nyugdíjazásáig a Pé
csi Tanítóképző Intézet ének-zene taná
ra volt. Mint zeneszerző, karnagy és pe
dagógus jeles tevékenységet folytatott.

Római Katolikus szertartáskönyve 
1929-ben jelent meg, két preludiumos 
orgona kötete 1930-31-ben. Egyéb alko
tása: a Requiem, továbbá 23 róm. kát. 
egyházi ének, Három mise és oratórium 
Szent Margitról.

1934. június 3-án a Szeráfi Kórus V. 
egyház - zenei hangversenyén bemutat
ták Pécsett a ferences templomban a 
„Magyar fohász Szent Erzsébethez" c. 
művét. Zenekari és kamarazenei alko
tásai: számos induló, keringő, táncdal. 
Színpadi művei között 2 mesejátéka is
mert.

Egyik a Karácsonyi álom 3 felvonásos 
énekes mesejáték. (1933) A pécsi Nem
zeti Színház 1936. május 9-én mutatta

be Aranypille c. operettjét. Komponált 
műdalokat, magyar nótákat kb. 200-at, 
melyek közkedveltek és elterjedtek.

A nagyatádiak számára a legkedvesebb 
a „Lányok, lányok, simongáti lányok" 
kezdetű dal. Nyugdíjas klubunk asszo
nyai e dalra mutatták be díjazott táncu
kat a rendezvényeken.

Megjelent tankönyve: a Zeneelméle
ti Alapismeretek l-ll. kötete. Szerkesztő
je volt a Dalol a Nemzet c. folyóiratnak. 
(1938)

Életében tagja volt a zeneszerzők és 
szövegírók Szövetségének, az Országos 
Dalszövetség karnagya, a Musica Sacra, 
a Szent Cecília Egyesület, valamint a Ma
gyar Kórus munkatársa.

Szerzeményeinek kézirata az Orszá
gos Széchenyi Könyvtár zenetárában van 
elhelyezve.

„Keze alól a zenét szerető, értő és fák
lyát továbbvivő pedagógusok százai ke
rültek ki."

Győré Béláné Sipos Ilona

A várossá nyilvánítás 25. évfor
dulójának ünnepi rendezvényein - a ter
veik szerint - a Dráva Rádió munkatár
sai is mindkét nap, azaz április 26-27- 
én is részt vesznek. Az ünnepi prog
ramokat így Dráva Rádión keresztül is 
nyomon követhetik azok akik szemé
lyesen nem lehetnek jelen a ren
dezvényeken.

A honfoglalás 1100. és Nagyatád 
várossá nyilvánításának 25. évforduló
ja alkalmából megjelent a „Múltidéző" 
második száma. Á kiadványt az önkor
mányzat Millccentenáriumi Bizottsága 
jelenítette meg. «

A városi televízió értesíti a lakosságot, 
hogy műsorrendjében változás történik. 
A műsorszerkesztés megkönnyítése 
érdekében, a fő műsoridő ezentúl 
szerdán 19. órától lesz és az adásokat 
péntek este ismétlik meg.

♦ ♦ ♦

„Bóbita" címmel a Föld Napja alkal
mából kiadványt jelentetett meg az Árpád 
utcai óvoda. * t *

„Várossá lettünk" címmel megnyílt 
Durgó Tibor fotódokumentációs kiállítása 
a művelődési házban. A tárlat május 
1 -jéig látható.

Kiss Krisztián a 4. sz. Általános Iskola 
7. osztályos tanulója a „Közlekedésbiz
tonság gyermckszemmcl" című gyermek- 
rajz-pályázaton munkájával országos 
döntőbe jutott.

♦ ♦ ♦

Kiemelkedő teljesítményért kaptak 
oklevelet Dobos Éva és Németh Gergely, 
a zeneiskola növendékei a barcsi zon
goraversenyen. Felkészítő tanáruk: 
Czmerk György.

♦ ♦ ♦

A 4. sz. Általános Iskola tanulóinak 
4 fős csapata a speciális általános iskolák 
komplex tanulmányi vetélkedőjén a 
megye 9 versenyző csapata közül a 3. 
helyezést érte el.

♦ ♦ ♦

Nagyatád Képeslapokon címmel 
Sasvári Tiborné képeslapkiálIrtása látható 
a művelődési házban. A kiállítás május 
1 -jéig tekinthetik meg.

♦ ♦ ♦

Publicisztikai pályázat

Az önkormányzat Millecentenáriumi 
Bizottsága által kiírt publicisztikai pályá
zatra beérkezett műveket a bírálóbi
zottságértékelte. A legsikeresebb pálya
munkák lapunk hasábjain olvashatók. A 
díjazottakat levélben értesítjük.

Nagyatád Város Önkormányzata 
tájékoztatja a lakosságot, hogy 1996. április 26-án 

a városi ünnepségek kapcsán a Polgármesteri Hivatalban

AZ ÜGYFÉLFOGADÁS SZÜNETEL.

FELHÍVÁS
A Nagyatádi Hírlap szerkesztő-bizottsága induló 
új rovataihoz várja a lakosság segítségét!

Minden család életében történtek olyan események, amelyekre 
évek múltán is mosolyogva emlékeznek vissza. A „Derűs Percek" 

I rovatban a legkedvesebb humoros történeteik, anekdotáik köz
zétételére vállalkozunk. Várjuk azokat a vidám históriákat ame
lyeket eddig családi, baráti körben meséltek és szívesen megosz
tanák olvasóinkkal. A legsikeresebb írásokat, lapunk hasábjain köz
zé tesszük és évente egyszer a közönség szavazata alapján díjaz
zuk alkotóikat.

Nem tudja, hogy kihez forduljon közérdekű kérdésével, észrevé
teleivel? írjon szerkesztőségünkbe és az „Olvasói levelek" rovat

ban közzétesszük írását és az illetékes válaszát is.

Címünk: Nagyatádi Hírlap Szerkesztősége, 7500 Nagyatád, Ba
ji ross G. u. 9.

Ebtulajdonosok, figyelem!
A Nagyatád Városi Önkormányzat Városgazdálkodási Intézménye tájékoztatja 
a város lakosságát, hogy 1996. évben az alábbi napokon és helyszíneken lesz:

VESZETTSÉG ELLENI EBOLTÁS
Széchenyi tér 3. (volt pártszékház udvara) 

április 29-én de. 8-10 h-ig, du. 14-15 h-ig 
április 30-án de. 8-10 h-ig, du. 14-15 h-ig

Henész (felvásárló mellett) 
május 2-án de. 7,30-9 h-ig

Simongát (Csalogánysor-Liget u. kereszteződés) 
május 2-án de. 9,15-kor

Bodvica (italbolt udvara) 
május 2-án de. 7-9 h-ig

Kivadár (vegyesbolt-, italbolt udvara) 
május 2-án de. 9,30 h-kor

Pótlás (Széchenyi tér 3.) 
május 3-án de. 8-9h-ig du. 14-15 h-ig

Az oltás díjköteles: 330 Ft/eb A díjat az oltás helyén kell fizetni.
Az oltásról az ebtulajdonosok külön értesítést nem kapnak. Az ebtulajdonosok az eboltási
könyvet vigyék magukkal. Harapós, támadó természetű ebet csak szájkosárral szabad 
oltásra vinni. Az állatorvos - felkérésére, külön díjért- az állattartási helyén is elvégzi 
az oltást. Veszettség elleni védőoltást csak hatósági állatorvos adhat. Az ellenőrzések 
során oltatlanul talált ebek tulajdonosa ellen a Polgármesteri Hivatal szabálysértési
eljárást kezdeményez.
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Qimnáziumi értesítő
Sikerek a közelmúltból

Tanulmányi versenyek megyei és te
rületi fordulóin szerepeltek tanulóink az 
elmúlt hetekben.

Az Országos Középiskolai Tanulmá
nyi Versenyen német nyelvből az orszá
gos döntőbe jutott Antal András 4. b. osz
tályos tanulónk, ahol nagyon szoros me
zőnyben 13. helyezést ért el. Felkészí
tő tanára: Heizler Erika.

Az „Emese álma" történelmi versenyt 
harmadik éve rendezi a Honvédelmi 
Szövetség, amelyen eddig is sikeresen 
szerepeltek és az egész megyéből a leg
többen vettek részt az iskolánkat képvi
selő csapatok. Az idei versenyen külö
nösen szép eredményt ért el a 3. a. osz

B uUájusi mogimuso/t
2. 

csütörtök

JADE
Színes, feliratos amerikai thriller 

I. hely 140 Ft, II. hely 100 Ft
0

5. 
vasárnap

A SKARLÁT BETŰ
Színes, amerikai film

1. hely 140 Ft, II. hely 100 Ft

6. 
hétfő

STOP-STOP
Fekete-fehér feliratos amerikai film 

1. hely 140 Ft, II. hely 100 Ft
0

9. 
csütörtök

PÉNZVONAT
Színes amerikai film

1. hely 140 Ft, II. hely 100 Ft

12. 
vasárnap

SABRINA
Színes amerikai filmvígjáték 
1. hely 140 Ft, II. hely 100 Ft

13. 
hétfő

SZEMTŐL SZEMBEN
Színes amerikai film ©

16. 
csütörtök

ACE VENTURA 2. - HÍV A TERMÉSZET 
AZ ÉSZ ELSZÁLL, A HAJ MEGMARAD 

Színes, feliratos amerikai film

19. 
vasárnap

JONNY MNEMONIC - A JÖVŐ SZÖKEVÉNYEDBE
Színes szinkronizált amerikai sci-fi akciófilm ■ Lil

I. hely 140 Ft, II. hely 100 Ft

20. 
hétfő

JANE EYRE
Színes feliratos angol film

23. 
csütörtök

MORTAL KOMBAT
Színes feliratos amerikai akció kalandfilm

26. 
vasárnap

ÖRÖMAPA 2.
Színes feliratos amerikai film

27. 
hétfő

DR. JEKYLL JUNIOR
Színes szinkronizált amerikai filmvígjáték 

1. hely 140 Ft, II. hely 100 Ft

30. 
csütörtök

ÓVAKODJ AZ IDEGENTŐL
Színes amerikai erotikus thriller

1. hely 160 Ft, II. hely 120 Ft
0

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

1. 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!

£ UTCÁINK
Tavasz utca

A meteorológiai tavasz, átmeneti év
szak, a tél és a nyár között. A Föld É-i 
féltekén a március, április és május hó
nap. Nálunk tavasszal a hőmérséklet kb. 
3 °C-ról 20 °C-ra emelkedik. A fagyok 
is megszűnnek és a napos órák száma 
háromszorosára nő.

Az igazi tavaszi hónap április. Már a 
neve is azt sugallja, hogy „aprire" (ki
nyitni). Ezt a megfejtést Ovidius követ
te el. De nem zárható ki Aphrodité be
folyása sem a hónapkeresztelőnél, mert 
a görög istennő ikerpárja a római Vénusz
nak. A régi római naptárban megtartot
ták a földművelés, a bor és a virágok ün

tály két csapata. I. helyezett lett az Alsecz 
Anita, Druzsin Mónika, Gelicz Katalin 
hármas, ők a továbbjutók a területi for
dulóra a megyéből. III. helyezést ért el 
Fülöp Mariann, Ifi Norbert, Petrou Ellina 
csapata. Mindkét csapat felkészítő taná
ra a Simonné Bolla Marianna.

A Ránki Györgyről elnevezett történe
lem versenyen szintén két csapatunk sze
repelt. Megyei II. helyezett lett a hatosz
tályos gimnáziumi csapatok között 
Kovács Marietta (8.o.), Kiss Borbála (8. 
o.) és Bencze László (7. o.) csapata. 
Kovács Marietta egyéni II. helyezéssel to
vábbjutott a területi fordulóra is. III. he
lyezést ért el Vukman Péter (1. a.) 

nepét is Floraliát. Ezt a szép szokást a fel
tárt római városunkban Tácon, hosszú 
évek óta megünneplik.

Művészeket: festőket, költőket, szob
rászokat, zeneszerzőket is megihletett a 
szépséges évszak. így nem véletlen, hogy 
a patrióta atádiak utcát neveztek el ró
la. A Szent István park közelében a Ko
lozsvári utcából nyílik kelet nyugati irány
ba az utcácska. Mindössze 10 kertes csa
ládi házat építettek itt a tulajdonosok. Ud
var, virágos és veteményes kert övezi az 
épületeket és gyümölcsfák adnak árnyat. 
Az utat, járdát gyepszegély zárja le.

Győré Béláné Sípos Ilona 

Horváth Judit (2. a.) és Méhes Anita (3. 
b.) a négy évfolyamos gimnáziumi ka
tegóriában, őket Simonné Bolla 
Marianna és Csík Ágnes készítették fel 

a versenyre.
Az Arany János Irodalmi Verseny or

szágos döntőjébe Horváth Judit 2. a osz
tályos tanulónk jutott, felkészítő tanára 
Fajtai Piroska

Gyermekeink a képzőművészetben is 
jeleskednek. Az országos „Leporelló" 
rajzpályázat II. helyezettje volt Kiss 
Borbála 8. osztályos tanulónk.

A Művelődési Házban az amatőr kép
ző- és iparművészek munkái között ki
állították Major Rita (3. a.) és Molnár Ágo

ta (2. a.) munkáit is. Rajztanáruk Rattinger 
Mária

Az eddigi eredményekhez gratulálunk, 
a további versenyzéshez jó munkát, sok 
sikert kívánunk.

Szabó Erzsébet 
mb. ig.

A piros villa
Kutor Ferenc első nótáskönyve 

22 darabot tartalmaz. Egyet 
Ferencfi János bácsinak dedikált 
emlékül. 6 nótának a szövegét az 
Erdélyből származó jó barátja. 
Abrudbányai - Rédiger Ödön pé

csi gyógyszerész szerezte.
Ezek: Az utolsó őszirózsa, Hit

vány a világ, Sárga rigó, Kutyából 
nem lesz szalonna, Hej Ti baranyai 
lányok, Pécsi patikáros, - lassú 
csárdás. Ez utóbbit Kutor Ferenc, 
nagyságos Rédiger Ödönné 

úrnőnek ajánlotta, aki nem volt 
más, mint az Erdélyből származó 
stádi Sánta Ilonka néni.

Szövege:

Az én rózsám pécsi patikáros, 
Patikája ragyogó csiliáros.
Ha majd egykor én leszek 

a párja,
Rám lesz gondja nem a patikára.

♦ ♦ ♦

Mecsek alján kifogytak a lányok, 
Mind világgá vitte diplomájok. 
Itthon ki van mindannyi már

asszony,
Árva szívem kikből is válasszon.

Rédiger Ödön művelt és roman

tikus lelkületű egyéniség volt. El
ső menyasszonyának a 19 éves ko
rában hirtelen elhunyt szép erdé
lyi lánynak Magduskának nemcsak 
versekben állított emléket, hanem 
a fantasztikummal határos módon 
„oltárt" is. Az 1930-as években pi
ros villát építtetett, amely Fonyód 
idegenforgalmi nevezetessége: 
„Kriptavilla" néven ismert. Benne 
a műmárvány nász-szoba kétsze
mélyes kőággyal a két fekvő élet
nagyságú alakkal és éjjeliszekré
nyekkel.

A sportpályához vezető út ka
nyarulatában még a 70-es években 
is látható volt a tetőteraszos villa.

Győré Béláné

Szerkesztőbizottság: 
Hubay Sándor, Szőke József, 

Pünkösd Márton

Fotók:
Durgó Tibor, Nyerlucz Károly, Nagy Jenó'

Felelős kiadó: 
Ormai István

Készült:
Nagyatádi Nyomda Kft. üzemében 

Felelős vezető: 
Takács Ferenc ügyv. ig.

261901 N. Ny. Kft. 
ISSN 1416-0048

JUBILEUMI SPORTGÁLA
A Millecentenáriumi Sportrendezvé

nyek szervezőbizottsága Nagyatád vá
rossá nyilvánításának 25. évfordulója al
kalmából április 27-én (szombaton) 
egész napos sportprogramot szervez az 
NVSE sportcentrumában

\CMIO,

929 %
H 1996. >

Időrend:
9.00 óra Kispályás labdarúgó torna
9.30 óra Tenisz mérkőzések
Sakkverseny (RDVT)
10.00 óra: Nagyatád - Marcali öreg

fiúk labdarúgó mérkőzés
10.30 óra: Motoros találkozó
Gokart bemutató
11.30: Nagyatád - Barcs M. I. oszt, 
női kézilabda mérkőzés
13.00 óra Nagyatád - Marcali 
öregfiúk kézilabda mérkőzés 
14.00 óra Tekeverseny (Gösser Sörö

ző)
16.00 óra: Nagyatád - San Vito 
öregfiúk labdarúgó mérkőzés 
A millecentenáriumi Olimpiai Ötpró

ba első versenyszámát, a futást, közel 200 
próbázó teljesítette a március 15-16-i ver
senynapon.

A második próbaszám a kerékpározás 
10,25 és 40 km-es távon április 27-én 
(szombaton) 15.00 órai kezdettel kerül 
lebonyolításra.

Nevezni, igazolványt váltani, a rajt idő
pontja előtt egy órával a Polgármesteri 
Hivatal mögötti parkolóban lehet.

Az indulók között értékes díjakat sor
solnak ki a rendezők.

A Jubileumi Sportgála eseményeiről élő 
közvetítést sugároz a 104,4 MHz URH 
sávon fogható Dráva Rádió.

CETREND
Városunkban március 23-án a KI MIT 

TUD Somogy Megyei Döntőjével 
egyidőben a Gyógyfürdő 25 m-es uszo
dájában is egy különleges produkcióra 
került sor. A produkció neve: CETREND 
és 10 km-es úszóversenyt jelent. A kü
lönlegesen hosszú távot (400 hossz) ti
zen teljesítették.

Első lett Kurják Péter 2 óra 44 perc 28 
mp., második Kocsis Péter 2 óra 47:04, 
harmadik dr. Herr Gyula 2 óra 47:18.

A további sorrend: 4. Horváth Tamás, 
5 dr. Tóth Levente, 6. dr. Zátrok Zsolt, 
7. Beleznai László, 8. Illés Mónika, 9. 
Szakonyi László, 10. Szarnék Márta.

Horváth Tímea (11 éves) 5000 m-t, a 
három triatlonista - Jámbor Szabolcs, 
Nezdei Zoltán és Gergely Ferenc

az IRONMAN klasszikus 3800 m-es 
távját teljesítette ezen a délutánon.

A résztvevők többsége sokadszorra tel
jesítette a távot és a legjobb idejét úsz
ta. A versenyt a NIP KFT támogatta és ez
úton mondunk köszönetét minden se
gítőnek és a Gyógyfürdőnek.

PS 66 HÍREK
A Privát Sport 66 Úszóiskola, úszást 

kedvelő gyermekek részére Tagtoborzót 
hirdet. Melynek helye: a nagyatádi 
Gyógyfürdő, 25 m-es medencéje, ide

je: 1996. április 28. vasárnap, 14 óra. 
Azon úszni tudó csemeték jelentkezését 
várjuk, akik szabadidő jelleggel heti 2- 
3 alkalommal kívánják tovább fejleszte
ni úszótudásukat. A három úszócsoport 
jelenlegi programja gyors és pillangó 
úszás elsajátítása a hát úszás szinten tar
tásával. Csoportonként felvehető gyerme
kek száma: 5 fő. Az edzéseket Egyed 
Viktória és Horváth Gyula vezeti.

A Privát Sport 66 Úszósuli eredményei 
a kaposvári Nyuszi kupa úszóversenyen: 

Kezdő leányok versenyében:
25 m hát: 1. Stoff Dóri 1990., 2. 

Károlyi Szimóna 1991.
25 m gyors: 2. Kreiner Niki 1986.
25 m hát: 2. Kreiner Niki 1986., 3. 

Harnos Zsuzska 1985.
25 m gyors: 2. Kreiner Niki 1986.
Kezdő fiúk versenyében:
25 m hát: 1. Szabadkai Béci 1987., 2. 

Ormai Bálint 1987., 3. Orbán Csabi 
1987.

25 m gyors: 1. Szabadkai Béci 1987., 
3. Ormai Bálint 1987.

Haladó fiúk versenyében:
25 m gyors: 2. Szakály Dénes 1988. 
25 m mell: 2. Szakály Dénes 1988.
A versenyen való részvételt a West 

Travel utazási iroda támogatta!
TAVASZI DUATLON VERSENYEK 
-TÉLI IDŐBEN...
Három egymást követő hétvégén há

rom ranglistaversennyel (Siófok, So- 
mogyszil, Zalaegerszeg) megkezdődött 
a duatlon-triatlon idény. A Nagyatádi 
Triatlon és Szabadidő Sportegyesület ver
senyzői közül Balazsin András, Szakos 
Dávid, Horváth Péter, Illés Mónika, 
Várday Róbert, Balazsin Tamás, Janota 
Zoltán és Németh Ákos gyűjtötték leg
eredményesebben a ranglistapontokat.

Öt hét van még hátra a Nágocsi OB- 
ig, gőzerővel folyik a felkészülés, hogy 
jó helyezésekkel, esetleg érmekkel okoz
zanak örömöt minden nagyatádi sport
barátnak.

TAEKWON-DO
A Békéscsabai Nyílt Országos 

Gyemnek és Ifjúsági Bajnokságon kima
gasló eredményt értek el a nagyatádi 
versenyzők. Súlycsoportjában I. helyezett 
Balogh Adrienn, II. helyezett Schlepp 
János, III. helyezett Vörös Katalin, 
Schlepp Béla, Tóth László, Kovács 
Róbert.

LABDARÚGÁS
Az NVSE Labdarúgó Szakosztályának 

vezetősége legutóbbi ülésén értékelte a 
M. I. oszt, labdarúgó bajnokság tavaszi 
fordulójában lejzajlott mérkőzések ta
pasztalatait, s továbbra is bizalmat sza
vazott Szabó József vezető edzőnek.

Az első csapat célja elérése - a baj
nokság megnyerése és az NB III. osztá
lyába való felkerülés érdekében teljes erő
bedobással küzd.

A vezetőség új tagokkal bővült. 
Deák Ferenc szakosztályvezető közvet
len helyettese Kömpf Gyula lett.

Az eredményes sportszakmai munka 
feltételeinek megteremtését a Boros 
László, Brezovszki Béla, Iván Zoltán, 
Nagy László, Recsek Zoltán, Simon 
László, Tálas László, Vörös László össze
tételű team segíti.

A technikai vezetői feladatokat ezen 
túl is Vukmann László látja el.

22 csapat nevezett az Agrokémia Ku
páért kiírt Városi Kispályás Labdarúgó 
Bajnokságba. A csapatok tavasszal két 
csoportba sorolva osztályozó mérkőzé
seket vívnak, majd ősszel a helyezésük
től függően az 1. ill. 2. ligában folytat
ják a küzdelmeket.

Az eddigi találkozók a zord időjárás 
ellenére zavartalanul zajlottak le.

Az „A" csoport mezőnyét három mér
kőzés után a Varjas Renault, a „B" cso
portét a 2. sz. Általános Iskola együtte
se vezeti. A mérkőzéseket hétfőtől pén
tekig 17 órai kezdettel az NVSE sport
centrumában játszák.

Horváth Lajos
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Mórica üzletház 
a család áruháza 
A Balaton FÜSZÉRT Rt.
Marica Üzletháza nyílik
a egykori Helyőrségi Klub épületében április 2ó-án.

220 nf eladótér, közel 10 millió forintos árukészlet!

Élelmiszer, vegyiáruk, tejtermékek,
tartós hentesáruk, sütemények, szárazáruk, 
déligyümölcsök, zöldségfélék teljes választéka.

4 feltüntetett árakból 8 % kedvezmény!

Nyitvatartás: 
hétköznap 7-l 8.30 
szombaton 7-l 2

Udvarias kiszolgálás, jó parkolási 
lehetőség, kényelmes bevásárlás, 
kulturált környezet!

Beküldendő: a vízsz. 3. és 70, a függ. 1. és 29 alatti Nagyatáddal kapcsolatos 
megfejtés.

VÍZSZINTES
1. Néma hév! 3. Az évfordulón avatandó új intézmény. 13. Az urán és az indi- 

um vegyjele. 15. Hold latinul. 16. Lenti helyre. 17. Sír. 18. Eső' jelzője lehet. 20. 
Hirtelen arra a helyre húz. 22. Sztara......(bolgár város). 23. Juttat, népiesen. 24.
Könyvújdonság. 25. A hazai borászat nyelvében: festékanyagot nem tartalmazó 
bogyójú kék szőlőből készült fehér bor. 28. Hátas. 30. Kérdés kérdőíveken. 33. Lábbal 
arra a helyre továbbító. 35. A fluor és a kén vegyjele. 36. Férfi előd. 38. De. 39. A 
stroncium vegyjele. 40. Márkáz része! 41. Sírba tétel. 43. Valamely szakma kérdé
seivel foglalkozó szerző. 45. Görög betű. 46. Kutrica. 47. Ritka betűnk, kiejtve. 48. 
Azonos tárgyak közül egy. 49. Római 6. 50. A földszintnél magasabban lévő. 53. 
Fogait használó. 54.Olasz névelő. 55. Halvány (arc). 57. Mókus. 59. Határozói 
igenév egyik képzője. 60. Pl. a traktor. 63. Igen pontos időmérő. 65. A virágok elren
dezésének művészete. 66. Kínai területmérték. 67. Dísze. 68. A gyémánt anyaga. 
69. Majdnem éter! 70. Kellemes nyári időtöltést biztosít.......71. Sporttrófea volt.

FÜGGŐLEGES
1. Ennyi ideje város Nagyatád. 2. Nagy vérteshal. 4. Maszk. 5. Szálas rakományt 

rögzítő. 6. Yoko .... 7. Részvénytársaság francia rövidítése. 8.......Max (filmcím). 9.
......Üde (a burját főváros). 10. Árut a forgalomból kivonó. 11. Szavazatgyűjtő láda. 
12. Micsodát. 14. Olyan nő, akinek unokája van. 19. Magyar film címe. 20. Az 
Odera német neve. 21. Hírhedt szervezet közkeletű neve volt. 23. Vezetékben folyik. 
26. Műsor sugárzása. 27. Zsarolás végett fogva tartott személy. 29. Idegenforgalmi 
látványosság Nagyatádon (névelővel). 31. Kezelés jelzője. 32.Keserűsége fogalom. 
34. Város szerb földrajzi nevekben. 35. Szobrot készít. 37. Parány. 40. Hirtelen 
húzásokkal kimozdít. 42. Borotva tulajdonsága. 43. Ügyetlen. 44. Kórus. 47. Aratórész, 
tájszóval. 50. Férfinév. 51. Vulkánból feltörő folyós kőzet. 52. Erre a helyre hív. 54. 
Ritka férfinév. 56. Fejlődési irány. 57. Szereplő a Szomszédokban. 58. Elhízás jele. 
61. Kaliber. 62. Eposz fejezete. 63. Az a távolabbi. 64. Vese, latinul. 65. Citrom .... 
szörp. 68. Svéd és francia autójel.

A rejtvényt helyesen megfejtők között egy db 1500 Ft, egy db 1000 Ft és egy 
db 500 Ft értékű könyvutalványt sorsolunk ki. A megfejtéseket levélben vagy 
nyílt levelezőlapon a 7500 Nagyatád, Pf. 28. címre kérjük beküldeni. Bekül
dési határidő: május 10. A nyertesek nevét májusi lapszámunkban közöljük.

A múlt havi rejtvény helyes megfejtése: „Az akarathoz is erő kívántatik." Az 1500 
Ft-os könyvvásárlási utalványt Tóth Ferencné, Nagyatád, Rózsa u., az 1000 Ft-os 
könyvutalványt Varga Gábor, Nagyatád, Aradi u. 20/B, az 500 Ft-os könyvutalványt 
Tüske józsefné, Nagyatád, Ady E. köz 5. alatti lakos nyerte. Szerencsés nyerteseinknek 
az utalványt postán küldjük el.

VVESTEL
RÁ DIÓTELEFON KFT

k WESTEL Rádiótelefon Kft. 
1996. április 22-től 

már Nagyatádon is jelen 
van.

A nyitást a Benelon Delta 
mobil telefonkészülék teszi 

emlékezetessé:

listaár: 124.960 Ft + áfa
engedményes ár: 59.960 Ft + áfa 

A telefonkészülékek 12 havi 
kamatmentes részletre is 

megvásárolhatók.
Hivatalos 
forgalmazó:

LÁT-SAT Kft.,
Piactér 
Tel.: 82/352-870

Mozgásban az üzlet!
h AOVAt ÁD-RIAC rtfi 
TiLKFOM tU) K2 «70

Nagyatád Város Önkormányzata tisztelettel megköszöni 

a Városi Múzeum létrehozását támogató intézmények 
és vállalkozások segítségét.

NE SZALASSZA EL 
A LEHETŐSÉGET!

HIRDETÉSÉT LAPUNKBAN JELENTESSE MEG!
OLCSÓ ÉS MEGBÍZHATÓ!

A Nagyatádi Hírlap hirdetési díjai:

teljes oldal: 27x37 cm 30 000 Ft +ÁFA

1/2 oldal: 18,5x27 cm 15 000 Ft +ÁFA

1/4 oldal: 13x18,5 cm 7500 Ft +ÁFA

1/8 oldal: 9x 13 cm 3500 Ft +ÁFA

1/16 oldal: 6,5x9 cm 1500 Ft +ÁFA

HIRDETÉSEIT FELADHATJA: MINDEN HÓNAP 15-IC. 

MEGJELENÉS: MINDEN HÓNAP 22-2S KÖZÖTT.

Hirdetésfelvétel és részletes tájékoztató 
a Városi Televízió Ügyfélszolgálatánál

Nagyatád Város Önkormányzata és 
Szerkesztő-bizottsága tisztelettel meg 
köszöni a Nagyatádi Nyomda Kft.-nek 
az ünnepi kiadványok megjelen
tetéséhez nyújtott támogatását.

a Nagyatádi Hírlap

aayatádi
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Kitüntetettek a Város Napján AZ ÜNNEP KÉPEKBEN
Nagyatád Város Képviselő

testülete a várossá nyilvánítás 25. 
évfordulóján kitüntetések adomá
nyozásával köszönte meg mind
azok munkáját, akik átlagon fe
lüli tevékenységükkel lakóhe
lyünk fejlődését szolgálták. A dí
jakat a kitüntetettek az április 26- 
ai díszünnepségen vehették át. Ki
emelkedő tevékenységük elisme
réseként az alább felsorolt nagy
atádi polgárok kitüntetését Ormai 
István polgármester adta át. (A 
kitüntetettekről bővebben a 6. 
oldalon olvashatnak.)

Hamvas János Nagyatád város 
díszpolgára és Ormai István pol
gármester a díszünnepségen. dr. Németh Jenő a Somogy megyei Közigazgatási Hivatal vezetője, Kóródi Mária az Országgyűlés 

alelnöke Ormai István polgármester társaságában

Ünnepélyes zászlófelvonás katonai tisztelet 
adással a Városháza mellett

Nagyatádi csengő hangok Párizsban!
„Avagy a párizsi harangok értünk is szóltak”

Március végén Párizsban vendégsze
repelt - hatalmas sikerrel - a nagyatádi 
Bárdos Lajos Általános Iskola ének-zene 
tagozatos kórusa, Dr. Vargáné Zag Ágo
ta és Pauker Zoltán vezényletével. A há
rom koncert lelki szponzora, támogató
ja a Somogy megyei Segesdről elszárma
zott Bozsoky G. Pál történész professzor 
volt, aki több mint 40 éve él Párizsban 
az Assisi St. Ferenc rendházban.

A virágvasárnapi misén több százan 
hallgatták - meghatottad, áhítattal - a nagy
atádi énekeseket, akik Menegali Orlando 
di Lasso, Kodály, Bárdos műveit énekel
ték. Orgonán kísért és egyénileg is bemu
tatkozott Kováts Péter a Váci Zeneművé
szeti Szakközépiskola 2. osztályos tanu
lója. (Iskolánk tanítványa volt.)

A francia és a kint élő magyar hívők és 
közönség őszinte, könnyes gratulációja 
megható volt. A zenedirektor és az egy
házközösség vezetői szívből jövő jókíván
ságai, köszöntésük felejthetetlen élmény 
lesz számunkra. Az egyik legnagyobb él
ményünk a Notre Dameban való szerep
lés volt. A délelőtti hangverseny alkalmá
val közel ezer ember hallgatta énekün
ket. A hívő francia közösségen kívül ja
pán, német, angol, holland és magyar kö
zönség - megfeledkezve a szokásokról - 
tapsolt a Bárdos, Kodály művek hallatán. 
Kodály Zoltán: Ave Maria című művét a 
katedrális zenei direktorának kérésére a 
Notre Dame-i Mária-szobor előtt énekel
tük meghatottam A Párizsi Magyar Inté
zet műhelytermében a szakmai közönség 

előtt mutatkozott be kórusunk hatalmas 
programmal. A reneszánsz zenétől egé
szen a XX. század zenéjéig bezárólag éne
keltünk a repertoár során. A lelkes közön
ség szűnni nem akaró tapsvihara és az utá
na következő műltelybeszélgetés hatalmas 
értékeket jelentett számunkra. A francia 
közönség közül jó néhányan Kecskemé
ten, Budapesten, Esztergomban voltak már 
zenei kurzuson.

Párizs gyönyörű és felejthetetlen mind
annyiunk számára! Jártunk az Eiffel torony 
csúcsán, a Diadalívről megcsodáltuk a su
gárutak nagyszerű elrendezését. Ver
sailles és Trianon csodálatos épületeit, 
parkjait, szökőkútjait nem tudjuk elfelej
teni. Persze ez még csak a kezdet volt! 
Az Invalidusok épülete, temploma, Na

póleon sírja, Hadtörténeti Múzeum érté
kei, Pantenon, a Rodin Múzeum szobrai 
mind felejthetetlen értékek számunkra!

Folytatva a sort: séta a Pompidou üz
letközpontban, a Defense - kis Manhat
tan -területén, a Monmartre hegyén, ki
látás a Sacre Coeur templomából gyönyö
rű és visszahívó erejű!

Úgy gondoljuk, egy hét alatt ennyi ze
nei érték, párizsi emlék nem múlik el sem 
a gyerekek, sem a felnőttek körében nyom
talanul.

Külön örültünk annak, hogy erre a 
hosszú és komoly útra elkísértek bennün
ket a szülők, ismerősök, barátok köre. Na
gyon sokan segítettek, hogy útunk meg
valósulhasson, köszönet mindenkinek.

dr. Vargáné Zag Ágota kórusvezető

A kaposvári Honvéd Zenekar

MEGKÉRDEZTÜK

A városfejlesztési program elfogadását kö
vetően nyolc hónap telt el. A munka meg
kezdődött. A jelenlegi helyzetről és a kö
zeljövő terveiről kérdeztük Ormai István 
polgármestert.

- Polgármester Úr! A szennyvízprog
ram kapcsán az útburkolat helyreállítását 
erre az évre tervezték. Hol tart ez a mun
ka?

-A szennyvízcsatorna építés 2. ütemé
ben végzett munkálatokat követő helyre
állítás megkezdődött. Ez azt jelenti, hogy 
valamennyi utcában ahol az építkezés folyt 
az utakat, útpadkákat, járdákat helyreál
lítjuk. Összesen 8 utcában teljes széles
ségben aszfaltozzuk ezeket a területeket. 
Szeretném ezek közül kiemelni a Szabó 
Dezső és az Eperjesi utcát, ahol a külö
nösen rossz állapotú útburkolatra már ko
rábban is ráfért volna a javítás. A Szabad
kai utcában, amely eddig nem rendelke
zett szilárd útburkolattal még a nyár ele
jén megtörténik az aszfaltozás. A Közúti 
Igazgatóságnál sikerült elérni, hogy a 
Berzencei úton 1 km-es szakaszon teljes 
szélességben végezzék el a burkolat fel
újítását a Baross utcai kereszteződéstől a 
Somogyi Béla utcán át a városhatáron tú
li területig.

- Szerepel a tervek között a Kossuth ut
ca és a Piactér rendezése. Itt milyen mun
kálatok várhatók?

-A Kossuth utcában a nyár közepén át
adásra kerülő új épület mellett a közterü
leteket is rendezni kell. Ez járdákat, járó
felületeket és egy átkötő utat jelent a Kos

A Városi Múzeum ünnepélyes megnyitása

suth utca és a 2. sz. iskola mellett futó út 
között. Ezzel összefüggésben az áruházat 
építő vállalkozó parkolókat alakít itt ki. Ez
zel egyidejűleg az utcának nevet adó Kos
suth Lajos szobra körül egy kisebb terü
letrendezési munkát szeretnénk elvégez
ni. Ennél sokkal nagyobb léptékű a Piac
téren ránk váró feladat. A régi buszmeg
álló épületének lebontását követően a fel
szabadult területet az árusítók és a vásár
lók igényei szerint alakítjuk ki. Szeretnénk 
árusító pavilonokat létesíteni a vásárcsar
nok nyugati oldalán, és a vasútállomás fe
lé vezető átjáró mellett. Ezt az elavult jár
dát itt egy széles, jól használható gyalog- 
úttá alakítjuk át. A nagy árusító tér és a vá
sárcsarnok közötti salakos területet szeret
nénk jó minőségű burkolattal ellátni és ide 
stabil kőasztalokat elhelyezni. A piactér be
vezető szakaszánál, a buszmegálló felő
li bejáratnál és az északi részen kerékpár
tárolókat létesítünk. A parkolókból a pa
vilonok felé kivezető járdákat, lépcsőket 
tervezünk, dísznövényeket telepítünk és 
egy nyilvános WC is helyet kap a csarnok 
keleti oldalán.

-A várossá nyilvánítás ünnepségei kap
csán már tapasztalhatták a nagyatádiak, 
hogy megkezdődött a közterek rendezé
se. Folytatódik-e ez a folyamat?

- Igen, mint már utaltam rá ilyen jelle
gű munkálatok is lesznek a Kossuth utcá
ban és a piactéren, valamint szándékunk
ban áll a Ixxlvicai Erzsébet teret parkosí
tani, rendezni. A Rákóczi utca elején lé
vő és a Somogyi Béla utca buszmegálló
iban az árkok miatt körülményes a felszál
lás. Ezen érzékelhetően szeretnénk javí
tani. A Szabadság téren a Sörözővel szem
közti területen új járdát létesítünk a kereszt
irányú forgalom számára. A Posta és a 

könyvesbolt előtt padokat helyezünk el, 
s a tízemeletes épületeknél egy új játszó
tér létesül a közeljövőben.

- A képviselő-testület legutóbbi ülésén 
hozzájárult az Industrie Elektric telephe
lyének bővítéséhez. Jelenthet-e ez újabb 
munkahelyeket?

- Nagyon jelentős kapacitás bővítésre 
készül a cég. Ez egyrészt új csarnok léte
sítését jelenti, amely azt vonja maga után, 
hogy növelik a foglalkoztatottak körét. Az 
ősz folyamán ez várhatóan érzékelhető 
lesz a munkaerőpiacon is.

- Mi a helyzet az alapellátást nyújtó or
vosi rendelők ügyében?
-Most dolgozunk az alapellátást nyúj

tó orvosi rendelők elhelyezésének tervén. 
A konkrét kivitelező munka a nyár elején 
megkezdődik. Az orvosi rendelők új, ké
nyelmes, a szakmai szempontokat és a be
tegek érdekeit is figyelembe vevő kiala
kítása az őszi időszakra várhatóan meg
történik.

- Várható-e más fejlesztési elképzelés 
megvalósítása?
- A Jókai utca déli végén lévő üres te

rület beépítési elképzelése elkészült. Töb
bek között új garázsok létesítése is várha
tó a jelenlegiekhez kapcsolódóan. Ezt sze
retnénk úgy indítani, hogy még az idén 
új garázsok építésére is sor kerülhessen. 
A városgazdálkodási és fejlesztési bizott
ság a közelmúltban tárgyalta Nagyatád ál
talános rendezési tervét. A tervező meg
bízást kapott újabb családi házas építési 
telkek lehetséges helyeinek megjelölésé
re, és a Sportcsarnok helyének kiválasz
tására. A nyáron elkészül a XVIII. száza
di műemlék Rókus kápolna felújítása, és 
a kiserdei út teljes hosszúságban egy sáv 
szélességű javítása. Pünkösd M.
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AZ ELSŐ LÁTOGATÓK
Április 26-án megnyílt a Nagyatádi 

Helytörténeti Múzeum. Teljesült az itt 
lakók kívánsága, a város legszebb ré
szén - a Széchenyi téren álló kis tor
nyos épület, a Mike-ház - újra az atádi- 
aké lett.

A nyitás napján több százan megfor
dultak az épületben, dicsérték az épí
tész munkáját és elismerően szóltak a 
kiállított tárgyakról. Voltak, akik azon 
a napon többször is visszatértek, hoz
ták magukkal gyermekeiket, rokont, ba
rátot, hogy ők is láthassák a már elfe
lejtett, de ismerős képeket.

„... egy ilyen (kisvárosi) helytörténe
ti múzeumnak nem ugyanaz a felada
ta, mint egy országos vagy megyei mú
zeumnak..." nyilatkozta dr. Fodor Ist
ván a Nemzeti Múzeum főigazgatója 
ÍN. H. 1996. 11. sz.). Feladata, hogy 
bemutassa a jelennek a település múlt
ját, gyűjtse, feltárja, őrizze a tárgyi és 
írásos emlékeket, közreadja és látha
tóvá tegye, hogy emlékezzünk a régi
ekre!

Azt hiszem, igazi értéket a Nagyatá
di Ember számára jelent a múzeum, és 
értékeiből nem von le semmit, ha ér
zelmeket vált ki a régi tanárok, iskolák, 
a nagyszülők fényképeivel, írásaival, 
munkaeszközeivel való szembesülés.

Álljon itt néhány vélemény a vendég

könyvből: a város szülötte, de már rég 
elköltözött jogász mondja: „a megyé
ben már sokfelé jártam, de ilyen szép 
múzeum sehol sincs, lehet, hogy az 
anyaga nem olyan gazdag, de akkor is 
ez a legszebb", Budapesten élő egye
temi hallgató, aki itt született: „jó volt 
itt lenni, látni azt, honnan indultam, 
hogy vannak gyökereim, ahova érde
mes vissza-visszatérni, köszönöm a mú
zeum megalapítóinak", „Büszke va
gyok, hogy kis városom ilyen gyönyö
rű ajándékot kapott a 25 éves évfordu
lóra, gratulálok a csodaszép megren
dezéshez", „mint Nagyatád város szü
lötte örülök, hogy végre megnyílt a mú
zeum, így gyermekeim is megismerhe
tik ezt a kisvárost, ahol mint kislány él
tem. Köszönetét mondok a gyűjtöge
tő, szorgalmas kezeknek", „Gratulálok

Sorozatunknak nem titkolt célja az, 
hogy a millennium óta eltelt száz évet, 
benne azokat a jeles közéleti embere
ket, akik városunk fejlődéséhez hozzá
járultak, bemutassuk.

Harsányi Antalt a sorban megilleti az 
elismerés.

Negyven évig volt Nagyatád körjegy
zője. Ez a hivatal nem azonos a közjegy- 
zőséggel, mely ma is működő intézmény.

A körjegyző a tanácsrendszer beveze
téséig végezte feladatát, mely hasonló
an a községi jegyzővel; adminisztratív ve
zetői és hatósági teendőket jelentett. Ha
táskörébe Nagyatád vidéke tartozott: 
Ötvöskónyi, Henész, Bodvica és Kiva- 
dár. Tisztségére a képviselő-testület vá
lasztotta meg.

Harsányi Antal Tabon született. Közép
iskoláit Keszthelyen, a jegyzői tanfolya
mot pedig Kaposváron végezte. A köz- 

a szép múzeumépülethez, az elegáns 
és funkciójában is nagyszerű belső ki
vitelezéshez és a kiállított anyagok sok
féleségéhez. dr. F. Zs. történész és mu
zeológus".

Azok számára, akik még nem jártak 
a múzeumban, röviden bemutatom a 
gyűjteményt. A középső kiállító-helyi
ségben látható a 25 éves művésztelep 
alkotóinak kisplasztikáiból néhány. A 
szobrok többféle stílusirányzatot kép
viselnek. A falakon Durgó Tibor fotói 
láthatók a művészekről alkotás közben.

A baloldali helyiségekben Nagyatád 
régmúltját mutatjuk be: történeti leírá
sok, tárgyak, régi okiratok, pecsétlenyo- 
matok formájában.

A századforduló idején sok mester
ember élt és dolgozott itt, közülük a 
cukrász, az asztalos-, a csizmadia-, a 
kötélverő- és a varrónői szakma mun
kaeszközeit és művelőit mutatjuk be.

A város történetéhez tartozik a 
nyomda, dohánybeváltó, a cérnagyár, 
ezek is helyet kaptak a tárlókban.

A város és környéke népművészete, 
népviselete, a régi paraszti élet tárgyai, 
a földdel, a birtokkal kapcsolatos hiva
talos iratok szintén bemutatásra kerül
tek. Látható a tűzoltóság alapítólevele, 

ELŐDEINK
S- . .... ! ------------------- ■„ ■ ■ . .

Harsányi Antal (1874-1954)
igazgatási pályára 1892-ben lépett; se
gédjegyző Marcaliban, majd Nagyatá
don.

1899-től a Nagyatád-vidéki körjegy
zőség hivatal vezetője.

Hosszú pályafutása alatt számtalan 
tisztséget viselt: megyebizottsági tag, a 
vármegyei jegyzőegyesület választott 
tagja, az országos jegyzőárvaház igaz
gatósági tagja, a járási jegyzőegyesület 
elnöke.

Számunkra az a legfontosabb, hogy 
Nagyatád társadalmi fellendítésének el
kötelezett szószólója volt. Már a polgá
ri iskola megalapításában is jelentős sze
repet vállalt. Tallián Andor főszolgabíró
val együtt járták be a községet és a kör
nyező falvakat, hogy megfelelő számú 
tagot gyűjtsenek a Polgári Iskolai Egye
sület részére. Eredményes munkájuk nyo
mán az egyesület 1903-ban megkezd
te működését. Az iskolaszéknek 36 éven 
át volt tagja, ebből 18 évig elnökként.

Önzetlenül dolgozott mindenütt, ahol 
az iskolaügyről döntöttek. Számos kül
döttségben vett részt - mindenkor a sa
ját költségén.

Közéleti elkötelezettségére jellemző, 
hogy az iskolaügy mellett mindenre fi
gyelt.

a régi tűzoltóeszközök. Végül a 25 éves 
város fontos eseményeit bemutató tár
ló a Hild-éremmel és a város kulcsá
val.

A jobboldali kiállító-helyiségekben a 
régi iskolákat, a katolikus és reformá
tus egyház helyi történeti dokumentu
mait, tárgyait állítottuk ki. A gyógyszer
tár, a fürdő, a két háború képei mellett 
bemutatjuk, hogyan sportoltak régen és 
milyen formában írták hivatalos leve
leiket elődeink, és végül mivel töltöt
ték szabadidejüket, hogyan szórakoz
tak. A falakon a régi házak, utcák, üz
letek kinagyított fotói láthatók.

Kedves Nagyatádiak! Minden érdek
lődőt szeretettel várunk múzeumunk
ba. Szeretnénk, ha minél több fiatal lát
ná és ismerné meg városunk múltját. 
Hozzák el vendégeiket, ismerőseiket, 
külföldi rokonaikat. A múzeum nyitva: 
kedd kivételével minden nap 10-12 és 
15-17 óráig, vasárnap 15-17 óráig.

Kérjük, ha van birtokukban Nagya
táddal kapcsolatos írásos anyag, akár 
régi Nagyatád újság, régi fotók, képek 
és le tudnak mondani róluk, ajándékoz
zák a múzeumnak, hogy megőrizzük 
és továbbadjuk gyermekeinknek, uno
káinknak.

Horváthné Géczi Mária 
gyűjteménykezelő

Alapító tagja volt 1906-ban az Arté
zi Fürdő Részvénytársaságnak, sőt a jegy
zője is. (Ismét Tallián Andor elnöksége 
mellett.) Az már természetes, hogy fel
ügyelő bizottsági tagnak is megválasz
tották.

1899-ben kötött házasságot Schmir- 
mund Idával. Két gyermeke született: An
tal és Ilona. Fia, Dr. Harsányi Antal ap
ja példáját követte, ugyancsak körjegy
ző lett Nagyatádon. Leánya, Simon 
Jenőné két fia közül Géza szintén a köz
igazgatási pályát választotta: Tanácselnök 
lett.

Felesége halála után újranősült: Nagy
atád köztiszteletben álló óvónőjét, Árvay 

Margitot vette el.
Nyugdíjazáskor visszavonult Szabó 

Dezső utcai lakásukba. Élvezte a meg
érdemelt pihenést öt unokája körében.

Az ötvenes években ugyan kitelepítet
ték a családot, de az utódok visszakap
ták otthonukat. Zoltán unokájának gyer
mekei ma is itt élnek közöttünk. Őrzik 

a dédapa emlékét, akit önzetlen szolgá
latáért példaként tisztelnek.

Életében több elismerő oklevelet, ki

tüntetést is kapott, köztük a legértékesebb 
a Polgári Érdemkereszt.

Nagyné Gyánó Ágota

HÍREK
A ZENEISKOLA KÉT NÖVENDÉKE, Plecskó 

Edina - a Marcaliban rendezett Kamara
zenei Találkozón - aranyoklevelet, 
Bakos Gábor pedig - a fonyódi Rézfúvós 
Versenyen - II. helyezést ért el. Felkészítő 
tanáraik: Kenedi Tibomé és Nagy Sándor.

* ♦ ♦

A Képesiapgyüjtök Országos Egyesülete 
1996. május 18-án a Nagyatádi Műve
lődési Házban IV. Országos Találkozóját 
és Cserenapját tartotta. A rendezvénnyel 
egyidejűleg megnyílt az egyesület nagy
atádi csoportjának kiállítása, amely 
május 27-éig tekinthető meg.

ÉVFORDULÓK
521 éve Batthyány Boldizsár és Alapi 

András Atád birtokosai (1475)
513 éve egy atádi vendégfogadóról 

is tudunk. (1483)
423 éve Czindery Pál nyerte 

adományul Miksa királytól 
Atádot. (1573)

68 éve fennállásának 25. évfor
dulóját ünnepelte a fiúiskola 
(1928)

Szerkezet-átalakítás a mezőgazdaságban
Vélhetően így vagy úgy, de sokakat 

érintett e téma, akár mint termelőt, akár 
mint fogyasztót, gazdálkodót, értékesí
tőt és feldolgozót. Egyszóval: mindannyi
unkat.

Ha a szerkezet-átalakítás alatt azt ért
jük, hogy a tulajdonviszonyok átalakítá
sa (privatizáció) és a mezőgazdasági 
szektor alaphelyzetbe hozása, akkor ez 
már megtörtént. Szerintem ez csak az át
alakítás első fázisa kell, hogy legyen, mert 
a fejlesztés még hátra van. Viszont ma 
Európában a mezőgazdasági fejlesztés 
egy olyan ország számára amely EU-tag- 
ország szeretne lenni nem is olyan egy
szerű dolog. Márpedig figyelembe véve 
az éghajlati és földrajzi tényezőinket ez 
a terep adódik, ahol igazán labdába tud
nánk rúgni.

A mezőgazdaság fejlesztése témakör 
keretében néhány kérdést szeretnék fel
vetni, amelynek megválaszolása lehet 
akár a megoldás egy módja is:
- Vajon a feldolgozottság fokának nö

velésével növelhető-e a piaci biztonság 
a mezőgazdaságban?

- Milyen kül- és belföldi szakmai be
fektetőket lehet találni és érdekeltté ten
ni mezőgazdasági feldolgozó-ipari fej
lesztésekben?

A ZENEISKOLA ÉRTESÍTI 

A TISZTELT SZÜLŐKET, 

hogy ÉVZÁRÓ ÜNNEPÉLYÉT 
június 05-én, szerdán 18 órakor tartja 
a Művelődési Ház nagytermében.

Új növendékek részére - zeneóvodások kivételével - 
június 07-én

FELVÉTELI VIZSGÁT tartunk du. 3-5-ig.

A jövőre nagycsoportos óvodások részére
ZENEÓVODAI BEIRATKOZÁS 

június 06-án 11-12 óráig, du. 2—6-ig.

A következő évkezdésre vonatkozó hirdetés 
augusztus 26-ától az iskola hirdetőtábláján 
olvasható.

Hősök vasárnapja

Minden esztendő május havának 
utolsó vasárnapja a hősök emlékünnepe. 
Mindazokra emlékezünk, akik a harc
tereken áldozták életüket, valamint a 
háborús események során életüket 
vesztett polgári személyekről.

A hősök csak akkor nem felejtődnek 
el, ha gondolunk rájuk, virágot viszünk 
sírjaikra, ha nevüket az emlékezetnél 
maradandóbb kőbe, vagy fémbe vésik. 
Emléknapjukon egy főhajtás minden 
áldozatnak kijár.

Ködzöntjük. Nagyatád 

ifjú polgárait

Farkas Pálma Fanni,

Büki Barna, Kiss Balázs,
Balázs Boglárka, 

Vojkovics Máté Miklós, 
Tanai Dorina

- Lehet-e olyan működőképes rend
szert a jelen viszonyok között létrehoz
ni, amelynek keretein belül az alapanyag
termelés, feldolgozás, értékesítés ér
dekviszonyai komplex módon egymást 
erősítve és nem egymás ellen hatva je
lennek meg?

Ilyen és hasonló kérdések foglalkoz
tatják a Somogy Megyei Vállalkozói Köz
pont Nagyatádi Irodájának munkatársa
it. Teszik ezt azon megfontolásból, mert 
napjainkban már léteznek olyan szerve
zetek (VOCA, ACDI), amelyek aktív sze
repet vállalnak a mezőgazdaság szerke
zetének átalakításában, illetve a rendszer 
beindításához, működéséhez szükséges 
működő tőke bevonásában.

Hiszem, hogy az ilyen típusú kérdé
sekre van pozitív válasz, amelynek 
megoldása és megvalósítása végső soron 
a mezőgazdaság termelési és feldolgo
zási színvonalának emelkedésével jár.

Ebben kérném az érdeklődő és tenni 
akaró olvasó aktív segítségét, ötleteit, vé
leményét.

József László

SMVK Nagyatádi Iroda 
7500 Nagyatád, Baross G. u. 9. 
Telefax: 82/352-000

Zeneiskola igazgatója
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Múltidéző 
kerítéselem

A mai városháza telkének 1856-tól 
Lelbach Keresztély a tulajdonosa, aki ko
ra eklektikus stílusban kastélyt építtetett. 
A háború után - lebontásig - szülőott
hon volt.A szabadon álló épület kubusa 
nyugodt architektonikus rendben követ
te a klasszicista, romantikus házak ritmi
káját. A délről tengelyszimmetrikus 
homlokzatot a változatos ablakszemöl- 
dök-díszek, a rusztikus felületképzés tet
te hangulatossá, amelyet idős platánok, 
vadgesztenyefák árnyékolták. Terméskő
lábazaton áttört kovácsoltvas kerítés 
vette körül.

Ennek eredeti darabja áll és látható 
most ismét a régi telken, a városháza mel
lett az elődöknek is adózva ezzel, s lát
tatva egyben: a régi és az új milyen jól 
megférnek egymás mellett. H.

Kerekasztal-beszélgetés

Nagyatád város tanácselnökeinek és polgármestereinek kerekasztal-beszélgeté- 
sére került sor április 28-án a Szakképző Iskola aulájában. A rendezvényt a Keresz
ténydemokrata Néppárt Nagyatádi Szervezete és a Nagyatádért Egyesület szervez
te a várossá nyilvánítás 25. évfordulója alkalmából. A találkozón szó esett a város 
negyedszázados fejlődéséről és jelenlegi helyzetéről.

PÜNKÖSD HAVA
Május a legszebb hónap, zöldül, vi

rágzik, éled a természet. A rómaiaknál 
a föld termékenységének istene Maia 
volt, ő a hónap névadója. Régi magyar 
naptárunk szerint: Pünkösd hava.

Pünkösd nevének eredete görög (pen- 
tékosztész), ötvenedik napot jelöli, azt az 
időt, mely húsvéttól pünkösdig eltelt.

A régi keresztények ezen a napon ga
lambot bocsátottak szabadon a templom
ban a Szentlélek tiszteletére.

Más vallásokban is főünnepnek szá
mít, egyházi avatási szertartások zajla
nak: bérmálás, konfirmáció, Bár micvá 
a zsidóknál.

Az egész május a termékenység irán
ti várakozást tükrözi népünk szokásaiban: 
Májusfa állítás, zöld ágakkal díszítés, ró
zsaünnep. (Hazánkban a pünkösdi ró
zsa a jelkép) esővarázslás. A mondás is
jelzi: Májusi eső aranyat ér.

Május 1 -je sem véletlenül a munka ün
nepe, már az ókorban is szertartásokkal 
övezték a mezőgazdasági munkák meg
kezdésének idejét.

1891. óta szervezett munkásünnep.
Az egyház Szent Józsefre, a kétkezi 

munkásemberre, az ácsra emlékezik 
ezen a napon.

A néphit szerint időjárásjósló szerepe 
is van a napnak: a következő télre kö
vetkeztethetünk belőle.

Sokkal ismertebb a három fagyosszent 
tevékenysége (május 12,13, 14):

Pongrác, Szervác, Bonifác 
Megharagszik, fagyot ráz.
Sok helyen csak a fagyosszentek el

múltával ültetik el a kényes palántákat.
Pünkösd ebben az évben 26-ra esik. 

Igazi, szép tavaszi ünnep, majdnem nyár.

Vendégségben Gyékényesen A MÉNTELEP
A Nagyatád-Bodvicai idősek napkö

zi otthonát látogatták meg a múlt év no
vemberében a Gyékényesi Margaréták 
idősei, mintegy harmincán. Már akkor 
meghívtak bennünket viszontlátogatás- 
ra.

Erre ez év április 24-én Szent György 
napján került sor. Az utat Bicsákiné ve
zető gondozó szervezte, aki egyébként 
gyékényesi születésű, s egy kicsit haza 
is húzott a szíve.

Igazi vendégszeretettel, bőséges inni- 
ennivalóval, meg kedves műsorszámok
kal fogadtak bennünket. Versek, jelene
tek, énekszámok szórakoztatták a jelen
lévőket. Kis Elemémé klubvezető és Csor
dás József Gyékényes polgármestere kö
szöntő szavai tették igazán otthonossá e 
napot. Meg a mindkét szervezet kedves 
vendége Gergóné Selmenci Erzsiké a

Régebben a falusi legények közül - 
versengés útján - pünkösdi királyt válasz
tottak. A győztes ezt a tisztséget egy évig, 
de legalább egy napig viselhette.

Ismert gyermekmondókánk eredete 
nagyon régi:

Hol jársz, hol jársz nagy Erzsébet 
asszony...
A mondóka ihletője Árpád-házi Szent 

Erzsébet, akinek nevéhez a rózsalegen
da fűződik. Franciaországban a pünkös
di királynét ma is magyar királynénak hív
ják. Dalaink szívesen szólnak piros pün
kösdről:

Nem anyától lettem 
Rózsafán termettem 
Piros pünkösd napján 
Hajnalban születtem.

N. Gyánó Ágota

FELHÍVÁS
Felhívjuk a vállalkozók fi
gyelmét, hogy az 1995. évi 
iparűzési és kommunális 
adóbevallás benyújtásá
nak határideje: 1996. má
jus 31. Az 1 995. évre vo
natkozó adókülönbözetet 
is mindkét adónem esetén 
ezen időpontig kell meg
fizetni.

Nagyatádi Őszi Napfény nyugdíjasklub 

lelkes vezetője kedves szavaival ösztö
nözte az időseket a közösségben való 
részvételre. Aminek szavai szerint lelket, 
testet gyógyító hatása van.

A jó ebéd után kezdődött a nótázás 
és a tánc ami aztán úgy négy óráig tar
tott. A hazaindulás előtt még a két - ka
tolikus és evangélikus kántor, mindket
tő klubtag is - orgonakísérettel és ének
kel mutatta be szép templomát a ven
dégeknek. Még elbuszoztunk megtekin
teni a gyékényesiek büszkeségét a kot
rót (bányatavat) s ezzel véget ért a min
denkinek kedves emlékeket nyújtó kirán
dulás.

Ezúton is köszönet a szervezőknek, de 
főként a Gyékényesi Margarétáknak, a 
viszontlátás reményében.

Horváth Ferenc

Kézimunkakörünk
Egy éve alakult meg az Őszi Nap

fény Nyugdíjasklub kézimunkaköre: 20 
fővel és a tevékeny pártoló tagokkal. 
Körünk egyesült a hagyományőrző cso
porttal.

A kézimunkát a hasznosság és a mű
vészi érték szempontjából műveljük, 
illetve egyesítjük a kettőt. Mint minden
féle munka megvéd bennünket az una
lomtól és a szükségtől.

„A tű a nő lelkében rejlő képessé
gek csiszolója, a szeretet igazolója, az 
ügyesség ecsetelője, a takarékosság tő
kéje és a szükségben kereseti lehető
ség!"

Minden népies kézimunkával díszí
tett otthon, a magyaros művészetnek 
és nemzeti értéknek fenntartója. Nem 
beszélve arról, hogy a kézimunka még 
kitűnő nevelési eszköz is: önuralom
ra, megbízhatóságra, jellemszilárd
ságra nevel.

Körünk hetente egy alkalommal 
szerdán főképpen a használhatóság je
gyében dolgozik, mivel a mai időkben 
drága lett a kézimunka anyag és a fo
nal. így mindent gyűjtünk: a sokféle 
anyagot a pártoló tagokkal együtt. Öt
letesen tervezünk, takarékosan sza
bunk, varrunk, hímzünk, horgolunk és 
kötünk.

1995-ben húsvéti vásárt, december
ben pedig karácsonyit is rendeztünk.

A '96-os év tavaszán pedig már har
madszor árusítottuk munkáinkat. Ez 
egyféle szív-akció volt, örömszerző cél
zattal és olcsóságával.

A megnyílt múzeum számára is gyűj
töttük a régi (antik) paraszti és polgá
ri élet kézimunkáit. Továbbá a hiteles 
művészi darabok készítését is elkezd
tük. A közeljövőben ezekből kiállítást 
is tervezünk.

Győré Bcláné

Városunk új múzeumában diákok 
nézelődnek a kinagyított kép előtt, 
melynek felirata: M. Kir. Méntelep

- Hiszen ez a mi kollégiumunk! 
- Igazuk van nekik is és a feliratnak is.

A Baross utcai épület már a múlt szá
zadban létezett. 1887-1917 között is 
állomásozott a székesfehérvári M. Kir. 
Méntelep IV. osztálya. A méntelep el
viteléről már 1910-ben több cikk jelent 
meg a Nagyatádi Hírlapban, valamint 
a Somogyvármegye című megyei lap
ban. Kaposvár törekedett arra, hogy a 
méntelepet megszerezze.

Nagyatádon a kisiparosok érdeke kí
vánta meg elsősorban, hogy a telep 
fennmaradjon, mert egy igen fontos 
megrendelő réteget veszítettek azzal, 
hogy az ott dolgozók elköltöztek Atád- 
ról.

(A méntelepen egy félszázad huszár, 
néhány tiszt és két cseh állatorvos te
vékenykedett.)

1914-ben, a háború kitörésekor 
nem ide, hanem a kaposvári 44-es kö
zös és a pécsi 19-es honvéd gyalogez

Ünneplő Balaton FÜSZÉRT
A várossá nyilvánítás 25. évfordulóján fogadta első vásárlóit az egykori Helyőrségi 

Klub épületében nyílt Marica Üzletház. Közel tízmillió forintos árukészlettel nyi
totta meg a Balaton FÜSZÉRT újabb áruházát, amely 220 nr’-cs eladótérrel rendelkezik.

Mindenkit vár a strand!
Május 1-jén Nagyatádon is meg

kezdődött a strandszezon. A Városi 
Strand a hét minden napján szeretet-
tel várja a pihenni, kikapcsolódni
vágyókat.
NYITVATARTÁS:

Május 1-31-éig: 6-18 óráig
Június 1—30-áig: 6-19 óráig
Július-augusztus: 6-20 óráig

JEGYÁRAK:

felnőtt 150 Ft
gyermek 60 Ft
diák, nyugdíjas 100 Ft
úszójegy* 70 Ft

• (nyitást követő és zárást megelőző 2 óra)

Dévényi Zoltán vezérigazgatónak Ormai István polgármester gratulál

redhez vonultak be a katonák, össze
sen: 426-an, közülük százhármán hő
si halált haltak, 38 özvegyet, és 23 ár
vát hagyva maguk után. A háború egész 
ideje alatt vöröskeresztes kórház mű

ködött a kaszárnya földszinti termeiben. 
A katonakórházat Barakonyi Károlyné, 
a keresztény nőegylet elnöke szervez
te - önkéntes adakozásból.

Berényi Sárika, Kutor Sára, és Parragi 
Margit voltak az önkéntes ápolónők.

1929-től a IV. sz. M. Kir. Lovas
csendőr alosztály, 1931-1945 között 
pedig a III/2. sz. határőr zászlóalj állo
másozott itt.

A második világháború után rövid 
ideig szovjet katonai bázis volt, majd 
újra a magyar határőrök vették birto
kukba.

Az új laktanya (ma menekülttábor) 
megépítése után átalakult a régi épü
let. Új fiatalság kapott itt helyet, a kör
nyékbeli diákok otthona lett. Ez a Jó
zsef Attila kollégium.

Nagyné Gyánó Ágota
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NAGYATÁD VÁROS SPORT DÍJA 1996.
Szűts Béla, dr. Del Fabró Gusztáv, Do

monkos Bernadett. Köszöntjük kitünte
tett sporttársainkat!

AUTÓ-MOTOR SPORT
A túra, enduro, cross és olds kategó

riák mellett új szakágat alapított a TECO 
Motoros Klub. A Gokart szakosztály Ko
vács Gábor irányításával az év eleje óta 
sikeresen működik.

Pilótáik ifj. Merencsics Árpád és ifj. Ko
vács Gábor (civilben a 2. sz. Általános 

Iskola tanulói) legutóbb április 28.-án a 
Kecskeméten rendezett OB. futamon áll
tak rajthoz. Géposztályukban gyűlt 
össze a legnépesebb mezőny , amely
ben a magyar élgárdán túl francia, hor- 
vát, olasz és szlovák versenyzők is indul
tak. Ifj. Kovács Gábort az első futamban 
elsőként-, a második futamban pedig har
madikként intették le a célban. Ifj. 
Merencsics Árpád technikai problé
mákkal küszködve az élbolyból kénysze
rült kiállásra.

SPORT-MAJÁLIS
94-en álltak rajtkőre a Városi Strand

fürdő idénynyitó majálisán a „Gyümölcs 
Kupa" elnevezésű úszóversenyen, ame
lyen a három helyi általános iskola mel
lett az Ady Endre Gimnázium, valamint 
a barcsi Tri-Ász sportegyesület úszópa
lántái indulok.

A versenyzők négy korcsoportban, 
mell és gyors úszásnemben, 50 m-es 
sprinttávokon mérték össze tudásukat. A

legtöbb futamot a Bárdos Lajos Általá

nos Iskola nyerte, így csapatuk az össze
sített pontversenyben is az élen végzett.

A versenydíjakat - az egészséges táp
lálkozást népszerűsítve - a Bellái 
Zöldség-Gyümölcs Nagyker. ajánlotta 
fel.

♦ ♦ ♦

12 csapat nevezett a Sooter's Kupa kis
pályás labdarúgó tornára. A három pá
lyán zajló küzdelemsorozat győztese a 
Hercules együttese lett. A második he
lyen a Gesztenyés Kisvendéglő, a har
madikon a Mester Piktor csapata végzett.

♦ ♦ ♦

A majális programjait látványos küz
dősport bemutató színesítette. Az NVSE 
Judo Szakosztálya, a Művelődési Ház 
Kyokushin Karate Klubja és a taek 
won-do csoport adott ízelítőt a sportági 
technikákból.

CSELGÁNCS
Négy évi sikeres szakosztályvezetői te

vékenysége után leköszönt tisztéről 
dr. Del Fabró Gusztáv, akinek lelkiisme
retes munkája elismeréseként a „Nagya
tád Város Sport Díja" kitüntetést adomá
nyozta a Képviselő-testület. A szakosz
tályvezetői posztot a jövőben Deák Ró
bert tölti be. Elbúcsúzott a vezetőségtől 
Major László is, aki hosszú időt töltött 
az irányítói teamben. A távozó sportve
zetők nem fordítanak hátat a sportágnak, 
a későbbiek során is támogatni fogják a 
judosokat.

A szakosztály sportolói az elmúlt idő
szakban több rangos versenyen is tata
mira léptek. Április 28-án Budapesten a 

Stadion Kupa nemzetközi cselgáncs ta
lálkozón 3 első, 3 harmadik és egy ötö
dik hely jutott a nagyatádi judosoknak. 
Sportolóink az összesített pontverseny
ben - hírneves hazai és külföldi verseny
társaikat megelőzve - az ötödik helyet 
szerezték meg.

Del Fabró Zsolt, Húros Tibor és Treier 
Péter Harcos Zoltán edző kíséretében az 
UTE csapatával nemzetközi versenyen 
Franciaországban vendégszerepelt, 
ahonnan két első és egy ötödik helye
zéssel tértek haza.

A Diákolimpia Országos Döntőjében 
szinte minden korcsoport képviseltette
magát. Eredmények:

1. helyezett:
Domonkos Bernadett junior 48 kg
2. helyezettek: 
Del Fabró Zsolt 
Szemes i Gergő
3. helyezettek: 
Turner Tamás 
Ifj. Séra József 
Húros Tibor 
Andri Zsolt
5. helyezettek: 
Balogh Mónika 
Zsiga Gábor 
Horváth Tibor

diák A 41 kg 
diák C 32 kg

serdülő 48 kg 
serdülő 62 kg 
diák B 35 kg 
junior 71 kg

serdülő 41 kg 
serdülő 68 kg 
diák B 35 kg

A Magyar Köztársasági Kupán

Az Összetett csapatverseny fölényes 
magyar sikerrel zárult:
I. NK Határőr Parancsnokság 2568 kör
II. Teli Vilmos Lövész Klub 2461 kör
III. NK Thuri György GLDD
IV. IFOR II csapata
V. IFOR I. csapata
VI. PAKSI ATOM csapata

2130 kör.
2072 kör
1947 kör
1902 kör

Az egyéni versenyben Körtvélyessy At
tila (Thuri Gy. GLDD - 529 köregység) 
mögött az amerikai Warren Brackett 
(IFOR II.- 526 köregység) végzett a má
sodik helyen, megelőzve Bognár Feren
cet (Teli Vilmos Lövész Klub - 525 kör

8 csapat részvételével megkezdődött 
a Somogy Megyei Öregfiúk Labdarúgó 
Bajnokság. A nagyatádi „Örökifjak" 

Barcs, Kutas és Lábod együttesével ke
rültek egy csoportba.

Aranylábú labdarúgóink sikerrel vet
ték a rajtot-, első mérkőzésükön idegen
ben 3:0 arányú győzelmet arattak a há
zigazda Kutas ellen.

♦ ♦ ♦

egység).
A verseny a Limpex Konzervgyár és a 

Sörcentrum Kft. támogatásával jött létre.

DIÁKSPORT
A tanév végének közeledtével meg

pezsdült a diáksportélet. Legutóbb az at
léták mérettettek meg a Diákolimpia kör
zeti döntőjén. Eredmények:

FIÚK

Véget ért a Városi Tekebajnokság ta
vaszi fordulója. A 11 csapat mindvégig 
sportszerű és színvonalas mérkőzése
ket vívott. A tabella élén a Mercedes 

gárdája áll 13.779 fa összteljesít
ménnyel. A legjobb egyéni eredményt 

(átlag 303,6 fa) Kállai József érte el.
A bajnokság állása a tavaszi forduló 

után:

I. Kcs. csapat
1. Babay 1144 pont
2. Segesd 811 pont
I. Kcs. egyéni
1. Németh Dániel Babay 294 pont
2. Horváth Ádám „ 291 pont

3. Jakab Károly „ 289 pont

JUBILEUMI SPORTGÁLA
AMillecentenáriumi Sport rendezvények Szervezőbizottsága Nagyatád vá

rossá nyilvánításának 25. évfordulója alkalmából április 27.-én egész napos 
sporttalálkozót szervezett az NVSE sportcentrumában, amelyen az olasz test
vérváros San Vito, valamint Barcs, Marcali, a Pécsi Dráva Rádió és Nagya
tád csapatai vettek részt.

A programban kispályás labdarúgó torna, tenisz- és sakkverseny, motoros 
találkozó, gokart és majorért bemutató, női és öregfiúk kézilabda-mérkőzés, 
tekeverseny, serdülő és öregfiúk nagypályás labdarúgó mérkőzés szerepelt.

Ezen a napon került lebonyolításra a Millecentenáriumi Olimpiai Ötpró
ba 2. versenyszáma, a kerékpározás is. A 10-25 ill. 40 km-es távot 120 pró- 
bázó teljesítette.

2. helyezett: 
Horváth Tibor
3. helyezettek: 
Balogh Mónika 
Szemesi Gergő 
Húros Tibor 
Horváth Péter 
Zsiga Gábor 
Kóródi Szilárd
5. helyezettek: 
Kurucz Bea 
Lakos András 
Ifj. Séra József

diák B 35 kg

serdülő 42 kg 
diák C 32 kg 
diák B 35 kg 
serdülő 62 kg 
serdülő 68 kg 
serdülő+75 kg

serdülő 38 kg 
diák B 35 kg 
serdülő 62 kg

II. Kcs. csapat
1. Babay
2. 2. sz. Ált. Isk.

3. Háromfa
II. Kcs. egyéni
1. Szászfái Csaba
2. Karancz Krisztián „
3. Kakas Roland
III. Kcs. csapat 
1.2. sz. Ált. Isk.

2. Babay
III. Kcs. egyéni

1773 pont
1462 pont
1458 pont

Csapat:
1. MERCEDES
2. STARI
3. AJAX
4. HOLSTEN
5. ALFA
6. TÜZÉP

7. FORTUNA
8. DÓZSA

9. CSARNOK
10. HUNYADI
11. DRINK 
Egyéni:

1. Kállai József

18 pont 13.779 fa
18 pont 13.709 fa
14 pont 13.735 fa
12 pont 13.716 fa
12 pont 13.140 fa
12 pont 13.138 fa
10 pont 13.067 fa
8 pont 12.512 fa
4 pont 12.218 fa
2 pont 11.813 fa
0 pont 11.857 fa

(átlag) 303,6 fa

Babay 479 pont
459 pont
436 pont

3330 pont
3012 pont

1. Bitó Balázs 2. sz. Ált. Isk. 739 pont

2. Zsirai Zoltán „
3. Orsós László Kutas
LÁNYOK

706 pont
672 pont

2. Vargyas István 292,4 fa
3. Balaskó Imre 290,7 fa
4. Láng József 287,1 fa
5. Iharosi István 286,0 fa
6. Kovili József 285,3 fa
7. Kovács Gyula 284,6 fa
8. Gyócsi Róbert 284,0 fa
9. Huros Zoltán 282,5 fa

10. Somogyvári Ferenc 280,2 fa
11. Papp György 279,6 fa
12. Nagy Zoltán 279,5 fa

Domonkos Bernadett és Balogh Mó
nika több további országos ranglistaver
seny győzelemmel is büszkélkedhet.

Domonkos Bernadettet - aki ismét a
junior válogatott kerettagja lett - kiemel
kedő sportolói pályafutása elismeréseként 
a „Nagyatád Város Sport Dija" kitün
tetésben részesítette a Képviselő-testület!

San Vito al Tagliamento és a nagyatádi öregfiúk csapata

A nagyatádi önkormányzat csapatának tagjai a mérkőzések közötti szünetben

SAKK-MATT
Kettős Nagyatádi sikerrel zárult a So

mogy Megyei Egyéni Sakkbajnokság.
Mimica Slavko és Ferenc Miklós a Mű

velődési Ház Sakk Klubjának verseny
zője veretlenül végzett az „A" döntő el
ső két helyén.

A „B" döntőben Horváth Attila az Ady 
Endre Gimnázium másodéves tanulója 
magabiztos játékkal múlta felül a nálá
nál jóval rutinosabb ellenfeleket, s jog
gal vehette át a győztesnek járó arany
érmet.

A „B" döntő 16-os mezőnyében 
Salékovics János a 4., Sasvári Tamás pe
dig 7. lett.

LÖVÉSZET
Lekörözték az IFOR csapatait Nagya

tádon!
A Millecentenáriumi Sport rendezvé

nyek Szervezőbizottsága és a Teli Vilmos 
Lövész Klub Nagyatád várossá nyilvání
tásának 25. évfordulója és a Millecen
tenáriumi év tiszteletére május 11 .-én lö
vészversenyt rendezett, amelyen a he
lyi sportegyesület mellett a nagykanizsai 
HÖR Kerület és a Thuri György GLDD, 

a Paksi Atomerőmű illetve a Taszáron ál
lomásozó IFOR erők két csapata vett 
részt.

A fegyverbarátság jegyében zajló ta
lálkozó érdekessége volt, hogy a részt
vevők a különböző egységeknél rendsze
resített fegyverekkel lőttek, így többek kö
zött az amerikai M 16-os gépkarabély és 
a 9 m/m-es Beretta pisztoly, továbbá az 
orosz Kalasnyikov típusú AMMSZ gép
pisztoly és a 9 m/m-es PA-63 pisztoly, 
valamint a sportlövők TOZ 8-as kispus
kája és MCM pisztolya szerepelt a ver
senykategóriák között.

I. Kcs. csapat
1. Babay 1162 pont
2. Kutas 760 pont
I. Kcs. egyéni
1. Borsi Boglárka Babay 315 pont
2. Varjas Dóra „ 287 pont
3. Sárdinecz Erika „ 285 pont
II. Kcs. csapat
1. 2. sz. Ált. Isk. 1734 pont

2. Kutas 1710 pont
3. Babay 1696 pont
II. Kcs. egyéni
1. Göncz Tünde Kutas 530 pont
2. Nagy Lizandra Babay 501 pont
3. Császár Viktória Lábod 465 pont
III. Kcs. csapat
1. Lábod 2684 pont
2. 2. sz. Ált. Isk. 2492 pont

3. Babay 2295 pont
III. Kcs. egyéni
1. Balogh Réka Háromfa 698 pont
2. Faggyas Éva Kutas 645 pont

3. Luptyák Mónika Lábod 606 pont 
Labdarúgás III. Kcs.
Diákolimpia körzeti döntő
1. Somogyszobi Ált. Isk. csapata
2. Bárdos Lajos Ált. Isk. csapata
3. Babay János Ált. Isk. csapata 

Kutasi Általános Isk. csapata

SZABADIDŐSPORT
Sportszerűen zajlanak az Agrokémia 

Kupáért kiírt Városi Kispályás Labdarú
gó Bajnokság mérkőzései. A csapatok 
már a 7. fordulót játsszák. Az „A" cso
portban a Varjas Renault, a Flamingó és 
a Hercules együttesei közt folyik a ver
senyfutás a tavaszi elsőségért. A „B" cso
portban a Police előtt biztosan őrzi ve
zető pozícióját a 2. sz. Ált. Iskola.

A bajnokság állása lapzárta előtt: 
„A" csoport (élboly)
1. Varjas Renault
2. Flamingó
3. Hercules
4. Limpex
„B" csoport (élboly)
1. 2. sz. Ált. Isk.

2. Fekete Kutyák
3. Police
4. Gösser Söröző

12 pont (55: 1) 
11 pont (48: 3)
10 pont (29: 6)

9 pont (21:13)

14 pont (62: 9)
9 pont (30:11)
9 pont (22:10)
9 pont (19:19)

SPORTMŰSOR
Május 25-26-án a Városi Strandon 

Nemzetközi Könnyűbúvár Uszonyos 
Úszóbajnokságot rendeznek, amely az 

Európa Liga 3. fordulója lesz. A tavalyi 
versenyen 15 nemzet 23 csapata vett 
részt. Az ünnepélyes megnyitóra szom
baton 9.30 órakor kerül sor.

♦ ♦ ♦

Május 29-én a Challange Day napján, 
a Millecentenáriumi Olimpiai Ötpróba 

harmadik állomásaként rendezi meg a 
Hajós Alfréd Emlékúszó Versenyt a 
Nagyatádi Triatlon és Szabadidő Sport
egyesület.

Hajós Alfréd 1896-ban, Athénban az 
első újkori olimpián 100 és 1200 m-es 
úszásban nyerte az első magyar olimpi
ai aranyérmeket.

Az olimpiai ötpróba versenytávjai: 
300 m (ált. isk. 1 -4 oszt.)

600 m (ált. isk. 5-8 oszt.)
900 m (nők-középiskolások)

1200 m (felnőttek)
A hosszabb távok szabadon választ

hatók!
Az emlékúszásra a Városi Strandon 6 

és 18 óra között lehet jelentkezni.
A sportegyesület versenyzői - hagyo

mányosan - egy 12 órán keresztül tar
tó 1200 m-es váltóúszást is szerveznek, 
ahol az „Ifjú Titánok" csapata a „Nehéz
tüzérek" csapatával fog megmérkőzni.

♦ ♦ ♦

Ugyancsak a Városi Strandfürdő ad ott
hont az OTP Bank Triatlon Diákolimpia 
Somogy Megyei Döntőjének. A verseny 
június 2.-án 10.00 órakor kezdődik.

A Millecentenáriumi Sportrendezvé
nyek hivatalos támogatói:

Sörcentrum Kft., Balaton Füszért Rt., 
Limpex Konzervgyár Kft., Mester Piktor 
Bt., Agrokémiai Egyesülés, Radnotex Kft., 
Cintexco Kft., Kovács Gyula bádogos 
mester, Zn-Sport Butik, Euroline, Lábod- 
Mavad Rt., Sooter's, Bellái Zöldség- 
Gyümölcs Nagyker.

Horváth Lajos
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Kollégiumi találkozó
A nagyatádi József Attila Kollégium év

tizedeken keresztül minden évben ren
dezett kollégiumi diáktalálkozót. Ez a ha
gyománnyá vált szokás Horváth István 
egykori igazgató kezdeményezésének 
köszönhető'. Néhány éves szünet követ
kezett, amikor a kollégiumot a Szakkép
ző' Iskolához csatolták.

Az ismét önállóvá váló intézmény ve
zetése újjáélesztette a hagyományt. Az 
idei évben is így nyílt lehetőség tizennégy 
Somogy Megyei Kollégium találkozójá
ra. Kérdezhetné bárki: hiányzik egy púp 
a kollégiumi nevelőtestület hátára? Nem!

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!

6. 
csütörtök

SZAMBA
Színes magyar filmvígjáték

9. 
vasárnap

VESZÉLYES KÖLYKÖK
Színes feliratos amerikai film 
I. hely 140 Ft, II. hely 100 Ft

10. 
hétfő

NYAKUNKON AZ ÉLET - RELITY BITES
Színes feliratos amerikai film
1. hely 140 Ft, II. hely 100 Ft

13. csütörtök
17 és 19” órakor

SZÓLJATOK A KÖPCÖSNEK! - GET SHORTY
Színes amerikai filmvígjáték

I 1. hely 140 Ft, II. hely 100 Ft

16. 
vasárnap

CASINO A
Színes amerikai film 1 [i}f

1. hely 140 Ft, II. hely 100 Ft

17. hétfő
17 órakor

A HETEDIK TESTVÉR

színes magyar rajzfilm \S^/

20. 
csütörtök

DESPERADO
Színes feliratos amerikai film

23. 
vasárnap

A TÖRVÉNYTELEN
Színes magyar krimi

24. hétfő
17 és 19’“ órakor

BABÉ
Színes szinkronizált amerikai filmvígjáték \V-7/

27. 
csütörtök

AZ ESKÜDT - NINCS VÉDELEM
Színes feliratos amerikai film Bl
1. hely 140 Ft, II. hely 100 Ft

30. 
vasárnap

A KÉMKEDÉS ÁRA 

színes feliratos francia kémfilm

július 02. 
hétfő

JÁTSSZ A TÚLÉLÉSÉRT - SURVIVING THE GAME
Színes szinkronizált amerikai akciófilm

1. hely 140 Ft, II. hely 100 Ft

03.
csütörtök

RÉS A PAJZSON
Színes feliratos amerikai film
1. hely 140 Ft, II. hely 100 Ft

UTCÁINK
Ungvári utca

„Akkor Álmos vezér és főemberei 
Hung (Ung) várához lovagoltak, hogy el
foglalják azt. A negyedik napon fjedig 
Álmos vezér tanácsot tartván és övéit 

mind megesketvén, még életében vezér
ré és parancsolóvá tette fiát; Árpádot. 

(Részlet Anonymus: Gesta Hungarorum 
c. művéből.)

A legenda szerint őseink a honfogla
láskor az Ung folyó partján várat leltek, 
s ennek maga Árpád vezér is hosszabb 
ideig lakója volt. Az Árpádház kihalása 

után a XIV sz. elején egy gazdag főúr: 
Drugeht János már királyi adományként 
kapta a várat. Később gróf Bercsényi Mik
lós birtoka lett Ungvár, aki fényűző ud
vart rendezett be, pompás műgyűjte- 
ményt létesített.

1775-ben Mária Terézia Ungvárra he
lyezte át a munkácsi görög katolikus püs
pökséget és a várat nekik ajándékozta. 
1809-ben épült az ungvári megyeháza, 

Akkor miért vállalnak magukra ilyen nagy 
gondot?

Az utóbbi évek változásai az ifjúsági 
mozgalmakat megszüntették, ifjúságpo
litikáról nem beszélhetünk, az ország ve
zetése úgyszólván csak spontán társadal
mi kezdeményezésekre hagyja a fiata
lokat. Mi is ezért igyekszünk a hagyo
mányainkat ápolni. Szeretnénk, hogy a 
diákok jobban ismerjék egymás életét, 
környezetét, települését. Baráti ismeret
ségek kialakítása és nem utolsó sorban 
a sportszerű vetélkedés is fontos eleme 
a találkozóknak.

mogimííso/t

1897-ben pedig a vashíd a folyón, mely 
ma már csak a gyalogosoké. A híd észa
ki hídfőjénél áll a klasszicista stílusban 
épült Korona szálló. A vár oldalában le
vő pincebarlang presszója a város ifjú 
művészeinek találkozóhelye.

Nagyatád térképén az Ungvári utcát 
a város nyugati szélén találjuk. Párhu
zamos a Mező utcával. Létét az 1920- 
as évek földreformjának köszönheti, mely 
Nagyatádi Szabó István képviselő kez
deményezésére házhelyekhez juttatta a 
földnélküli gazdasági cselédeket. Ebben 
az időben 670 fővel és 320 kiosztott 
(4-600 négyszögöles) telekkel gyarapo
dott Nagyatád lakossága. A mai Ungvá
ri utca képe nyugodt, gondozott, egyre 
igényesebb külsejű épületekkel. Az ott 
lakó emberek és mi valamennyien arra 
kell, hogy emlékezzünk: ez az utca vi
seli a honfoglalás első városának nevét.

Nagyné Gyánó Ágota

Délelőtt versmondó verseny, művelt
ségi vetélkedő, délután pedig a városi 
strandon játékos sportvetélkedő tette vál
tozatossá a rendezvényt. A zárószám pe
dig egy táncbemutató volt.

A délelőtti vetélkedőn kellő komoly
sággal és nagy izgalommal szerepeltek 
a diákok, délután viszont kitörő kacará- 
szás és hatalmas szurkolás kísérte a csa
patok versenyét.

Este a diszkóban változatlan lendület
tel ugráltak a fiatalok egészen késő éj
szakáig. Hogy jól sikerült a találkozó azt 
jól mutatja, hogy minden résztvevő kol
légium előre jelezte jövő évi indulási 
szándékát. CB.

SZAKMAI NAP
„Mindannyiunk kötelessége segíteni a 

nehéz élethelyzetben lévőkön" hangsú
lyozta Ormai István polgármester a Gon
dozási Központ és Családsegítő Szolgá
lat szociális szakmai napjának megnyi
tóján. A rendezők színvonalas szakmai 
előadásokkal és színes programmal vár
ták a Nagyatádra látogató közönséget 
május 1()-én a művelődési házban. A 
megye különböző településeiről érkező 
vendégek Dr. Kovács Pál országgyűlési 
képviselőt (korábbi népjóléti miniszter) 
szinte le sem engedték a színpadról. Kez
detijén bátortalan, majd egyre kemé
nyebb kérdéseket szegeztek az előadó
nak. Az elméleti kritériumok és szakmai 
kihívások, valamint a valóságos lehető
ségek közötti feszültség valósággal vib
rált a levegőben.

A közös kiútkeresésnek elengedhetet
len feltétele, hogy a „vidéki" szakmai 
munkát is megbecsüljék és ne csak egyes 
preferált alapítványok és intézmények 
kapjanak komolyabb anyagi támogatást 
- fogalmazták meg.

A rendezvény bebizonyította, hogy a 
felkészültség és a tenniakarás ebben a ré
gióban sem hiánycikk, s talán néhány öt
let, kezdeményezés a lapos pénztárcák 
mellet is nyitott fülekre, segítőkész, kre
atív emberekre talált az elesettek a rá
szorulók érdekében. PM.

Családközpontú szülészei Nagyatádon
Nemzetközileg már jól bevált sike

rek ismeretében egyre fokozottabb 
igény vezette a szülészeti osztályokat 
arra, hogy kapuikat megnyissák.

A születésházak kialakítása vagy ott
honszülés a kellő műszerezettség hiá
nyában még nem járható út, éppen 
ezért tartották szükségesnek, a család
központú szülészet gyakorlatban törté
nő alkalmazását megvalósítsa városi 
kórházunk szülészet-nőgyógyászati 
osztálya.

1995. szeptemberében „Babát vá
runk" címmel szülést előkészítő össze
jöveteleket indítottak városunkban és a 
városi kórház vonzáskörzetébe tartozó 
települések, az ott élő leendő édesanyák 
és édesapák részére.

Szakorvosok és szakdolgozók (szü
lésznő, gyermekszakápoló, védőnő, 
psychológus, gyógytornász) segítségé
vel hat alkalommal adott lehetőséget az 
új ismeretek, módszerek elsajátítására.

Kezdeményezésüket várakozáson fe
lüli nagy érdeklődés kísérte, ezért lát
ták szükségesnek az előadás-sorozat új
ra indítását, továbbá a későbbiekben a

FELHÍVÁS
Nagyatád Város Önkor
mányzata értesíti a lakossá
got, hogy a 70 éven felüliek 
számára járó térítésmentes 
szemétszállítási jegyek a 
városháza földszintjén, az 
információs helyiségben 
átvehetók.

Megemlékezés a kórházban
Az ápolók Nemzetközi Napja alkal

mából a Városi Kórház ez év május 9- 
én köszöntötte ünnepélyes külsőségek 
között, e szép hivatás valamennyi dol
gozóját.

A kórházban és rendelőintézetben 
szakmailag jól képzett orvosok és 
szakdolgozók végzik hivatásként vá
lasztott lelkiismeretes és áldozatos 
munkájukat.

Dr. Kováts Lajos, a Psychiátriai Osz
tály osztályvezető főorvosa, ünnepi kö
szöntőjében az ápolási hivatás szép pél
dájaként említette a tiszteletreméltó an
gol Miss Florence Nightingale 
(1820-1910) nevét.

A „lámpás hölgy", aki maga is 3 éven 
át sebesülteket ápolt, majd azt követő
en 1860. júniusában közadakozásból 
<i londoni St. Thomas Kórházban ápo- 
lónővér iskolát szervezett. Élete végé

ig hivatásának élt és annak elismeré
séért küzdött. Száz év távolából útunk 
a jelenbe vezet.

A kórház psychiátriai részlegének 
helyszínén, Ötvöskónyiban, a kastély 
udvarán, egy több évszázados hársfa: 
törzse villámcsapástól megnyílt, belse
je leégett, mégis Él! Csoda, mert való

színűtlen, csoda, mert megismételhe
tetlen. Valószínűtlen és megismételhe
tetlen, mint az a jelenség amely a leg
értékesebb számunkra az ÉLET jelen

sége.
Az a fa megtestesíti és jelképezi szá

munkra az életet, a sérült, a beteg de 
élni akaró és élni tudó Életet, életeket, 

melynek gyógyítását, ápolását, gondo
zását a kórház orvosai és ápolói hiva
tásuknak választották.

Évről-évre visszatérő formába egy- 

egy osztály bemutatása keretében kö
zelebbről megismerkedhetünk az ott 
szorgalmasan tevékenykedők nem kis 
fáradságot igénylő - mind szellemi, 
mind fizikai értelemben vett- áldozat
kész munkájával.

folyamatos megszervezését. Tematiká
juk többek között foglalkozott a terhes
ség következtében a nő szervezetében 
számos egymással összefüggő testi és 
lelki változásokkal, a szüléskor jelent
kező fájdalomcsillapítás enyhítésére 
bevezetett, gerincközeli (epidurális) ér
zéstelenítés módszerének alkalmazásá
val. Tájékoztatást adtak a kórház éle
téről, mely által együttműködésüket 
megkönnyítette mind a szülés, mind a 
gyermekágyas időszak alatt.

Az osztály személyzete lehetőséget 
biztosít arra, hogy a leendő édesapák 
is jelen lehessenek a szülésnél.

Az 1995 év szülészeti eseményei sta
tisztikai adatait ismerve a kórház szü
lészeti osztálya figyelemre méltó ered
ményekkel büszkélkedhet. Az országos 
kimutatás alapján a szüléskörüli (peri- 
natális) magzati halálozás 10.10 ezre
lék, addig szülészeti osztályunkon 0 
volt.

Természetesen ez nem csak a szak
mai ellátás magas színvonalának, ha
nem a szerencsének is köszönhető. A 
császármetszés gyakoriságát tekintve az

FELHÍVÁS
Nagyatád Város Képviseló'-testülete négyéves programjában a város közrend
jének, közbiztonságának javítása érdekében városi polgárőrség létrehozását 
határozta el.
A Városi Polgárőr Egyesületbe várjuk mindazon 18 éven felüli, büntetlen előéletű férfi
ak és nők jelentkezését, akik önkéntes társadalmi tevékenységként részt kívánnak ven
ni a polgárőrség munkájában, megfelelő elhivatottságot éreznek és vállalják a képzés
sel és szolgálattal járó terheket.
Jelentkezni lehet: Személyesen a Nagyatádi Polgármesteri Hivatal I. emelet 119. számú 
tanácstermében 1996. május 14-től munkanapokon 8.30-tól 12.00 óráig.A városi pol
gárőrség megalakulását megelőzően a jelentkezők részére részletes tájékoztatást tartunk, 
melyet követően sor kerül a jelentkezések elbírálására is.

Ily módon az idei bensőséges ünnep
ségen a kórház Psychiátriai Osztályá
nak jutott az a megtiszteltetés, hogy az 
orvostudomány oly sokak által még ke
vésbé ismert szakterületének történetét, 
tevékenységét szociotherápiás módsze
reinek alkalmazását bemutassa.

Ezen gondolatok körrajzolódnak a 
„Rácsok nélkül" és a „Gyógyító célú fog
lalkoztatás a nagyatádi psychiátriai 
osztályon" című előadásaikban, me
lyeknek címei önmagukért beszélnek!

A Psychiátriai Osztály „bemutatko
zása" méltán kapott elismerést a jelen
levőktől: az előadások közben megszó
laló csodálatos zenei hangok, a vetített 
képes video-összeállítás csak fokozta 
a meghatottságot, a felejthetetlen él

ményt.
A kórház osztályain a gyógyulást re

mélő betegek ápolása, gondozása sok
sok türelmet, megértést követel az or
vosoktól, a szakápolóktól egyaránt, a 
psychiátriai osztályon pedig különösen.

Szervezett keretek között, a minden
napos rendszerben elsődleges a hiva
tástudat, ami magas fokú szakmai hoz
záértéssel párosult gyakorlat formájá
ban teljesedik csak ki igazán.

Céljaik eléréséhez valamennyiük 
számára az együttes munka jelenthet 
csak igazi sikert, hozhatja meg a meg
érdemelt megbecsülést.

Az ünnepség végén került sor a fő
igazgatói dicséretek átadására: akikre 
büszkék lehetünk, Hubai Sándorné, 
Koósz Imréné, Kozári Lajosné, 
Pomoziné Varga Erika, Burcsa János, 
Töreki Tamás.

A kórház orvosai és szakdolgozói, 
akik embertársaik gyógyítására önként 
vállalkoztak, az emberi humanitás 
legszebb példáját adják!

H. Mészáros Ágnes

országos statisztika 13,69%, az osztá
lyon pedig 8,52%.

Kiváló eredményeik elismeréséhez 
nagy mértékben hozzájárultak azok a 
korszerű műszerek és berendezések, 
amelyekkel az osztály rendelkezik.

1985. szeptember 1. óta történik szü
lési fájdalomcsillapítás epidurális anesz
tézia formájában. Bevezetését követő
en, tíz év alatt, 1995. augusztus 31 .-ig 
lezajlott 7987 szülés közül 3966 ese
tében történt ezen módszerrel.

Az édesapa jelenléte az élet kezde
tén vagyis az „együttszülés" a szülések 
30%-ban valósult meg.

1994-ben a szülészet-nőgyógyásza
ti osztály sikeres szülésznői konferen
ciát szervezett Nagyatádon a Dunán
túl kórházainak részvételével, melynek 
szervezésében támogatóik voltak:

Orbán és Fia Szerelvénybolt, Kon
zervgyári Diszkont, ÁFÉSZ, N+K Köz

műépítési Kft, Beregszász utcai Húsbolt, 
Erdőgazdaság, Ékszerbolt, Budai Biszt

ró, Rózsafabot Vendéglő, Széchenyi té
ri Húsbolt, MSZP, Varjas Kft, Barcsi Ön
kormányzat, Művelődési Ház.

Terveik közt a továbbiakban megol
dásra vár a szülőszoba átalakítása, ta
goltsága. H. Mészáros Ágnes
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Tájékoztató a képviselő-testület márciusi 
és áprilisi üléseiről

A képviselő-testület az elmúlt időszak
ban március 26-án nyílt és zárt ülést, áp
rilis 11-én zárt ülést, április 16-án nyílt 
és zárt ülést, április 30-án szintén nyílt 
és zárt ülést tartva 4 alkalommal tanács
kozott.

A testület március 26-i nyilvános ülé
sén 22 napirendet tárgyalt. Valamennyi 
testületi ülésén meghallgatta és elfogad
ta a polgármester, a jegyző és a polgár
mesteri hivatal két ülés közti időben vég
zett tevékenységéről szóló beszámolót. 
Ezt követően meghosszabbította a Vá
rosgazdálkodási Intézménynél folytatott 
vizsgálat elvégzésének határidejét. Az 
összefoglaló jelentést az április 30-i tes
tületi ülésén tárgyalta meg, s a jelentést 
elfogadta.

A márciusi testületi ülésen az interpel
lációm adott választ elfogadva tájéko
zódott a bizottsági munkatervek elkészí
téséről is.

A testületi ülés ezt követő részében a 
képviselők az önkormányzat 1995. évi 
gazdálkodását tekintették át. Az önkor
mányzat az 1995. évi gazdasági évet 
eredményesen zárta. Az év közben ho
zott szigorító intézkedésnek és az inten
zív vagyongazdálkodási tevékenységnek 
köszönhetően a város működési és fej
lesztési kiadásai finanszírozhatók voltak 
a likvid folyószámlahitel segítségével. 
Hosszú, ill középtávú hitel felvételre 
nem volt szükség. A zárszámadási költ
ségvetési rendeletben elfogadott pénz
maradvány 52 millió 857 ezer Ft volt. 
A zárszámadásról szóló helyi rendelet 
elfogadását követően a képviselők tájé
koztatót hallgattak meg, az 1995. évi 
pénzügyi-gazdasági ellenőrzés tapasz
talatairól, és elfogadták az 1996. évi 
pénzügyi, gazdasági ellenőrzési tervet.

Az ülésen részben törvényi szintű sza
bályozás változás miatt módosításra ke
rült a szociális igazgatás és a szociális 
ellátások helyi szabályairól szóló önkor
mányzati rendelet.

Módosult a magántulajdonú lakásvá
sárlás, és -építés helyi támogatási feltét
eleiről szóló rendelet is. Ezen az ülésen 
tárgyalták a képviselők a szociális és nem 
szociális lakáshoz jutás feltételrendsze
réről szóló rendelet módosítását. A mó
dosítás a döntést hozó szervezetekre vo
natkozott. Áttekintették a képviselők az 

önkormányzat 1995. évi vagyonhaszno
sítási tevékenységét is.

Az ülésen a képviselő-testület az in
tézményhálózat-átszervezésével kap
csolatban megszüntetési döntést is ho
zott. 1996. július 31-től nem működik, 
megszűnik a Szent István parki 40 fé
rőhelyes óvoda. A bodvicai óvoda jú
lius 1-től az Aradi utcai Óvoda tagin

tézménye lesz, a henészi óvoda pedig 
az Árpád utcai Óvoda tagintézménye
ként működik. A Szent István parki Óvo

dába járó kisgyermekek átíratása a vá
ros más óvodáiba megtörtént.

Az intézmény-felülvizsgálati napi
rendek sorra folytatódtak az ülésen. A 
képviselők következő napirendként a 
Városgazdálkodási Intézmény átszerve
zési koncepcióját tárgyalták meg. Dön
tés született, hogy a városi hulladékszál
lítási, köztisztasági, hó- és síkosság el
leni védekezésre, valamint a távhős
zolgáltatási feladatok ellátására a kép
viselőtestület a későbbiekben pályáza
tot ír ki.

Elviekben előzetesen egyetértettek a 
képviselők azzal is, hogy a parkfenntar
tási, bérleménykezelési, városi strand
fürdő és ehhez kapcsolódó kiszolgáló 
egységek feladatait részben önálló költ
ségvetési szervként majd a jövőben a Vá
rosgondnokság végezze.

A képviselő-testület elfogadta, hogy a 
nem lakáscélú bérleményekkel kapcso
latos adminisztratív és számviteli felada
tokat a Polgármesteri Hivatal Városfej
lesztési és Közgazdasági Irodája végez

ze. A képviselő-testület ezt követően ja
vaslatot tárgyalt a kivadári fürdő iránti 
vételi szándék felmérésére. Önkor
mányzati bérleményben, üzletben to
vábbra sem engedi pénznyerő automa
ták üzemeltetését, s az erre irányuló ké
relmet elutasítva nem módosította egy 
1995-ben hozott határozatát.

Döntöttek a képviselők az Alkotmány 
utcai Óvoda névváltoztatásában. Az 
Óvoda 1996. április 19-től a Napsugár 
Óvoda nevet viseli. Jóváhagyták a kép

viselők a Somogy Megyei Kereskedel
mi és Iparkamarával kötött együttműkö
dési megállapodást, s folytatódnak a bér
lakás értékesítések is. Az elidegenítési 
jegyzéken szereplő lakások közül újabb 
bérlők részére ajánlott fel eladásra laká
sokat a képviselő-testület. Jóváhagyta az 
önkormányzati költségvetési szervi 
pénzügyi és belső ellenőrzési társulást. 
Elsőként a társulásba Nagykorpád köz
ség testületé lépett be, majd a testületi 
ülést követően más községek is csatla
koztak. Döntöttek a képviselők a Nép
jóléti Minisztérium által 1996. évre meg
hirdetett pályázati felhívás ügyében is. 
A testület egyetértett azzal, hogy a Nép
jóléti GESZ nyújtson be pályázatot a sze
mélyes gondoskodást nyújtó szociális 
szolgáltatások szakosított formáinak fej
lesztésére, valamint a nevelési segélye
zésre jóváhagyott pénzeszközök kiegé
szítésére, családsegítési pályázatra, gyer
mekek napközbeni ellátása pályázatra, 
megelőző gyermek- és ifjúságvédelem 
támogatására. A képviselők szükséges
nek ítélték a falugondnoki ellátás beve
zetését is, amely keretén belül pályáz
ni lehet terepjáró, ill. személy- és kisáru- 
szá 11 ítójármű beszerzésére.

Támogatták a képviselők a hajlékta
lanok részére az átmeneti szállás léte
sítésével kapcsolatos pályázat és a 
Kórház-Rendelőintézet egészségügyi 
struktúra átalakítását elősegítő intézke
dések támogatására kiírt pályázatokon, 
továbbá a háziorvosi és házi gyermek
orvosi munkahelyek létrehozására és 
meglévő munkahelyek korszerűsítésé
re kiírt pályázatokon való részvételt is.

A nyilvános ülés végén döntöttek a 
képviselők a Mike ház rekonstrukciójá
ra vonatkozó költségvetési előirányzat 
kérdésében. A ház felújítási rekonstruk
ciós munkáira 13 millió Ft-os előirány
zatot biztosítottak. A többletkiadás fede
zeteként a közérdekű kötelezettségvál
lalásokból befolyt összeget és a fejlesz
tési tartalékot jelölték meg.

A nyilvános ülés végén számos kép
viselői interpelláció hangzott el, az ar
ra adott válaszokat a képviselők elfogad
ták.

A március 26-i ülés zárt részén a kép
viselők vagyonhasznosítási ügyben dön
töttek. Pályázati eljárás lefolytatását kö
vetően határozatlan időre kinevezték a 
Nagyatádi Kórház-Rendelőintézet fő
igazgató-főorvosának Dr. Frank Feren
cet. Az ülés további részében a képvi
selők egyedi szociális ügyekben benyúj
tott fellebbezéseket bíráltak el.

Április 11 -i zárt ülésén a képviselő-tes
tület személyi ügyet tárgyalt.

Április 16-i nyilvános ülésén a kép
viselők egyeztették San Vito al 
Tagliamento testvérvárosban a májusi 
nagyatádi hónap programját. Továbbá 
megbeszélték Nagyatád várossá avatá
sa alkalmából tartandó ünnepségsoro
zat részletes programját. Az ülés harma
dik döntéseként módosítva egy 1994- 
es korábbi határozatot, felhatalmazták 
a Népjóléti GESZ vezetőjét, hogy a So
mogy megyei Egészségbiztosítási Pénz
tárnál a finanszírozási szerződést a jog
szabályi előírásoknak megfelelően meg
kösse az egészségügyi alapellátásra. Az 
ülés zárt részén az önkormányzat gaz
dasági érdekei védelmében döntöttek a 
képviselők a városi szemétszállítási, köz

tisztasági, hó- és síkosság-mentesítési, 
távhőszolgáltatási és strandgépészeti fel
adatokra vonatkozó közbeszerzési pá
lyázat kiírásában. A pályázatok a Köz
beszerzési Értesítőben, a Somogyi Hír
lapban és egy országos napilapban egy 
alkalommal fog megjelenni.

Ezt követően a képviselők a várossá 
nyilvánítás 25. évfordulója alkalmából 
kitüntetések adományozásában döntöt
tek. A képviselő-testület Nagyatád Vá
ros Díszpolgára kitüntető címet adomá
nyozott Hamvas Jánosnak, a város egy
kori tanácselnökének. Nagyatád Váro
sért kitüntetésben részesült az "Őszi 

Napfény" Nyugdíjas Klub és Ludán Im
re nyugalmazott Művelődési Ház igaz
gató. Közszolgálati Érdemérem kitünte

tést kapott Császár Károly tűzoltó őrnagy, 
Mohácsi Andrásné a Napsugár Óvoda 

vezetője, Hegyi Márta védőnő és Var
ga József az Ady Endre Gimnázium nyu
galmazott igazgatója. Nagyatád Város 
Kulturális Díja kitüntetésben részesült a 
Művelődési Ház Kollektívája, Varga Éva 
a Városi Könyvtár olvasószolgálati cso
portvezetője, Polák Judit a 2. sz. Álta
lános Iskola rajztanára. Szociális és 
Egészségügyi Díj kitüntetést kapott Dr. 
Büttner József a Tüdőgondozó Intézet 
főorvosa és Hervai János a Polgármes
teri Hivatal szociálpolitikai előadója. Na
gyatád Város Sport Díját sportolói ka
tegóriában Domonkos Bernadett juni
or versenyző, sportvezetői kategóriában 
Szűts Béla nyugalmazott testnevelő ta
nár és Dr. Del Fabro Gusztáv az NVSE 
Judo Szakosztály vezetője kapták. Nagy
atád Város Gazdasági-Üzleti Díja kitün
tetésben részesült Németh Gyöngyi vál
lalkozó, Nokk Béla a Dózsa Gy. utcai 
élelmiszerbolt vezetője és Szakonyi 
László vállalkozó. A kitüntetettek az el
ismerést a várossá nyilvánítás 25. évfor
dulójára rendezett ünnepségen vették át.

A testület a soron következő munka
terv szerinti tervezett rendes ülését áp
rilis 30-án tartotta. Az ülésen a tisztség
viselők és a polgármesteri hivatali tevé
kenységről szóló beszámolót követően 
a Szociális Bizottság elnöke adott a kép
viselőknek átfogó tájékoztatást a szoci
ális gondoskodás helyzetéről, a szoci
ális segélyezési rendszer működéséről 
és a teljes szociális ellátó rendszer szá
mítógépes feldolgozásáról.

A testület rendkívül időszerűnek és ak
tuálisnak tartotta az átfogó, teljes tevé
kenységet bemutató elemzést és beszá
molót. Az átfogó és az önkormányzat 
egyik jelentős tevékenységét elemző be
számolót követően módosították a kép
viselők a Nagyatád Város Díszpolgára 
cím alapításáról és adományozásáról 
szóló rendeletet. A díszpolgári kitünte
tő címben részesülők tárgyjutalma a vá
ros címerével ellátott aranygyűrű. E na
pirend tárgyalását követően részletes 
szavazási eljárást lefolytatva döntöttek 
a képviselők az önkormányzati vagyon
hasznosítási rendelete felülvizsgálati 
koncepciója kérdésében. Az elfogadott 
koncepció alapján készül a rendelet-ter
vezet szövege. Az ülésen a képviselők 
tájékozódtak az önkormányzati bérla
kások értékesítésének tapasztalatairól, az 
önkormányzati lakások társasházzá 
alakítása és a társasházak közös költsé
ge megállapításának kérdéseiről is.

Az ülés következő részében vagyon
hasznosítási és önkormányzati vagyon 
ügyekben döntött a képviselő-testület, 
így jóváhagyta a megyei önkormányzat
tal kötött tulajdonjog átadási megálla
podást, amely alapján a jelenlegi tűz
oltólaktanya a megyei önkormányzat
tól a városunk tulajdonába került. Dön
töttek a Kossuth utcai üzletsortól kelet
re lévő területből kialakítandó építési te
lek, valamint a Gépipari Vállalkozó RT. 
területén lévő önkormányzati tulajdo
nú faház értékesítésre kiírásában, a Hu-

Beküldendő: a vízszintes 1. alatti magyar közmondás.
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A múlt havi rejtvény helyes megfejtése: „Városi Múzeum, A Strandfürdő, 
Huszonöt éve, A Szoborpark". Az 1500 Ft-os könyvvásárlási utalványt Fuisz 
Béláné Munkácsy u. 1/A, az 1000 Ft-os könyvvásárlási utalványt Laki Angéla 
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nyadi u. 1. szám alatti iroda pályázati 
feltételeinek megállapításában, a Zrínyi 
utcai városi strandon kereskedelmi üz
let kialakítására és pályázati feltételei
nek megállapítására, az Industrie 
Elektrik KFT. területbővítési kérelme 
ügyében, továbbá döntöttek egy ingat
lanra vonatkozó beépítési kötelezettség 
meghosszabbításában. Elfogadták a 
képviselők az intézmények múlt évi pe
dagógus sztrájk napján keletkezett pe
dagógus bérek alapítványi befizetésére 
vonatkozó javaslatát. Az ülés utolsó két 
napirendjeként támogatták a Hősök 
Napja megünneplését, valamint elfogad
ták a Városgazdálkodási Intézménynél 
lefolytatott és a képviselő-testület által 
elrendelt vizsgálatról készített összefog
laló jelentést.

Az ülés végén az interpellációk 
hangzottak el, amelyre adott válaszokat 
és a tett intézkedéseket elfogadták. Az 
ülés zárt részén a képviselők személyi 
ügyeket tárgyaltak, valamint szociális 
ügyekben benyújtott fellebbezéseket bí

ráltak el. A képviselő-testület a Szent Ist
ván parki Óvoda megszűnése miatt fel
mentette óvodavezetői tisztségéből Fe
hér Miklósnét. Fehér Miklósné óvoda
vezetői tevékenységét, lelkiismeretes 
munkáját a képviselő-testület megkö
szönte.

A képviselő-testület következő ülését 
várhatóan május 21-én tartja.
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jegyző

Szerkesztőbizottság:
Hubay Sándor, Szőke József, 

Pünkösd Márton

Fotók:
Durgó Tibor, Nyerlucz Károly, Nagy Jenő

Felelős kiadó: 
Ormai István

Készült:
Nagyatádi Nyomda Kft. üzemében 

Felelős vezető: 
Takács Ferenc ügyv. ig.

261902 N. Ny. Kft. 
ISSN 1416-0048



Kézfogások San Vito al Tagliamentoban
Csao, bambino

PEDAGÓGUSOK ELISMERÉSE

Ünnepi forgatag San Vitoban

San Vito annyit tesz, mint Szent 
Vitus. Olaszország egyik legnagyobb tisz
teletben tartott szentjéről van szó, aki
ről még az egyháztörténeti lexikonok sem 
tudták egyértelműen eldönteni, hogy ki 
is volt ő. A zavart alighanem az okozta, 
hogy egyszerre két Vitus nevű férfi is élt 
a római kori Itáliában. Az egyik a dél
olasz Lucaniában, a másik Szicíliában. 
Történetünk főszereplője a szicíliai 
Vitus, aki keresztény hite miatt menekül
ni kényszerült és tanítómesterével, illet
ve dajkájával Rómába ment. Diocle- 
tianus császár egyik gyermeke a legen
dák szerint rejtélyes kórban szenvedett. 
A nyugtalansággal, akarattól független 
mozgással kényszer járó idegrendszeri 
megbetegedés kóreredete ma sem tisz
tázott. A szakirodalom ma vitus-táncként 
tartja számon, alighanem Szent Vitus 
miatt, aki a krónikák szerint kigyógyította 
a császár gyermekét a furcsa betegség
ből. A keresztényüldöző uralkodó azon
ban mégsem bocsátotta meg Vitus hitét. 
Lucaniában halt meg. A római Esquilinus 
dombján az egyik ősi pogány szentélyt 
a lucaniai Vitusról nevezték el. Ö a ti
zennégy segítő szent egyike. Relikviáit 
a Párizs melletti St. Denis temploma és 
a szászországi Corvey bencés apátság 
egyként magáénak vitatja. Az epilepszi
ában, a táncőrületben szenvedők védő
szentje és a táncosok, a balettművészek 
és a színészek patrónusa. Több olasz vá
ros is védőszentjének választotta. A 
Pescara közelében lévő fürdőhely San 
Vito Chietino éppen úgy, mint a 
Cortinótól 10 kilométerre lévő San Vito 
di Cadore, vagy a Tagliamento folyó mel
lett fekvő észak-olasz San Vito al 
Tagliamento. Számunkra, nagyatádiak 
számára ez utóbbi a fontos, hiszen 1991. 
szeptember 21 -én a két település polgár
mestere testvérvárosi együttműködésről 
írt alá megállapodást.

Luciano Del Fré, San Vito al Taglia
mento polgármestere ennek az ünnepé

lyes eseménynek az 
előzményeire megle
hetősen pontosan em
lékezik, hiszen nem kis 
dilemma után válasz
tották maguknak 
Nagyatádot. San Vito 
al Tagliamentonak ko
rábban már volt két 
testvérvárosa. A né
met Stadtlohnnal 
1972-ben írtunk alá 
együttműködési meg
állapodást a hosszas 
kulturális kapcsolatok
nak köszönhetően. Az 
osztrák Sankt Veittel 
pedig egy műemlékvé
delmi tanácskozáson 
kerültünk közelségbe. 
Számunkra fontosak a 
testvérvárosi kapcsola
tok, s ez az itteni em
berek mentalitásából 
eredeztethető. Az idő
sebb észak-olasz em
berek bezárkózottak, 
míg a fiatalok sokkal 
nyitottabbak, nekik 

akarjuk kinyitni a világot. Ha ők megis
mernek különböző nemzeteket, akkor 
befogadják azok polgárait, s ez a nem-

Nagyatádi kiállítás a san vitoi városháza Európa-termében

zedék már talán másképpen fog gondol
kodni. Amikor ledőlt a berlini fal, úgy 
gondoltuk, hogy kapcsolatainkat ki kel
lene terjeszteni Közép-Kelet-Európa fe
lé is.

Somogyról már hallottunk, hiszen tar
tományunk Friuli-Venezia Giulia is tag
ja az Alpok-Adria Munkaközösségnek. 
Azokban az években járt nálunk a Ba
laton környékéről egy kórus is. Ami vi
szont meghatározó volt, hogy egyik kép
viselőnknek személyes kapcsolatai vol
tak a vadászat révén. Megkerestük a so
mogyi vezetőket. Ők bemutatták a me

gyét, a városokat, köztük Nagyatádot is. 
Elmentünk Önökhöz. Tetszett a kisváros, 
hasonló léptékű, mint a miénk, de iga
zából a vendégszeretet fogott meg ben
nünket. Amikor este gyertyafény mellett 
fellépett a gyermekkórus, már tudtuk, 
hogy hosszú távú barátság alapjait rak
tuk le.

Öt évvel ezelőtt hivatalosan is szen
tesítették a két város együttműködését. 
Azóta egymást érték a kulturális rendez
vények cseréi, a közös sportversenyek, 
asztalhoz ültek a gazdasági szakembe
rek. A kérdés csupán az, hogy fél évti
zed alatt mennyit sikerült megtudni egy
másról. Akik a testvérvárosi kapcsolat el
kötelezett hívei, azok büszkén mesélnek 
arról, hogy barátokat szereztek. Sokan 
mégsem tudnak a másikról. Ennek bizo
nyítéka volt az is, amikor az egyik olasz 
utazási irodába betoppanva arról érdek
lődtünk, hogy mit tudnak Nagyatádról. 
Nem sokat. Ezek után nem lehet csodál
kozni azon, hogy utakat sem szerveznek 
mifelénk. Számukra Magyarországot 
egyelőre Pécs, a Balaton és Budapest je
lenti. Talán éppen ezeken keresztül le
hetne őket elhozni Nagyatádra és kör
nyékére. Az éremnek persze két oldala 
van. Mi sem tolongunk San Vito al 
Tagliamento felé, pedig...

Az észak-olasz kisváros nagyjából öt
ven kilométerre van az Adriától. Ponto
sabban a magyarok által igen kedvelt 
Bibionétől, a homokos tengerparttól, 
amely az idén is a tavalyinál azonos ára
kon várja a nyaralókat. Érdemes egy kis 
kitérőt tenni az autópályáról San Vito al 
Tagliamentoba. Az olasz középkor em
lékekben gazdag kisvárosába toppanunk.

(Folytatás a 2. oldalon)

Megkérdeztük
A testvérvárosi kapcsolatok alakulásá

ról kérdeztünk a kultúra és a sport terü
letén dolgozó két aktív szervezőt: Mayer 
Károlynét a Fürjecske Táncegyüttes ve
zetőjét és Somogyvári Ferencet a sport 
és ifjúsági bizottság tagját:

- Hogyan kezdődött a két táncegyüt
tes közötti kapcsolat ?

-Az 1991-es Nagyatádi Búcsú ren
dezvényén a „GIOIÁ" táncegyüttes ve
zetői látták a Fürjecskék szereplését és 
elhatározták, hogy vendégül látják a cso
portot. A testvérvárosi kapcsolatok kiala
kulásának időszakában néhány egyez
tetést követően 1992 októberében a ma
gyar együttes San Vitoba utazott a „fe
hér kenyér" ünnepére. A „GIOIA" az 
„Öröm" táncegyüttes akkoriban hason-

A képviselő-testület 131/1996. sz. ha
tározatával, kiemelkedő pedagógiai 
munkájuk és közösségi tevékenységük 
elismeréséül „Nagyatád Város Pedagó
giai Díja" kitüntetést adományozta: 
Bognár Imréné igazgatóhelyettesnek, 
Bakos Józsefné óvodavezetőnek és Hor
váth István nyugalmazott kollégium 
igazgatónak.

A Művelődési és Közoktatási Minisz
ter nyugdíjba vonulásuk alkalmából, ál
dozatos pedagógiai munkájuk, oktató
nevelő tevékenységük elismeréséül a 
„Pedagógus Szolgálati Emlékérem" 
kitüntetésben részesítette Tamás Lajos 

Kozma Györgyné átveszi a kitüntetéseket

„Játék Nagyatádon - Határok Nélkül”
Kedvező időjárás esetén egy nagyon 

kellemes program várja az érdeklődőket 
1996. július 6-án szombaton. A rendez
vények központja a Városi Strand, de más 
helyszíneken is zajlanak az események. 
Reggel 8 órától nemzetközi kispályás lab
darúgó torna, 9 órától strandröplabda baj
nokság kezdődik. A lábtenisz szépségé
vel ismerteti meg a nézőket Farkas János 
világ- és európa-bajnok, s akik kedvet 
kaptak a bemutatón máris nevezhetnek 
a versenyre. Bár komoly konkurenciát je
lent a délelőtti piac és az otthoni taka
rítás azért bízunk benne, hogy szép szám
mal szurkolnak a Millecentenáriumi 
Olimpiai Ötpróba úszóinak akik 10 óra
kor rajtolnak. Nemcsak a fizikai erőnlét, 
a szellem is csatába kezd ekkor: az ifjú
sági sakkverseny szervezői ugyancsak sok

lóan a magyar csoporthoz két részből: 
egy fiatalabb és egy idősebb gyermek
csoporttól állt. A sikeres szereplés és a 
kedves vendéglátás után ígéretet tettünk, 
hogy viszonozzuk a meghívást.

- Mikor került erre sor?
- A nagyatádi közönség az 1993-as 

Tavaszi Fesztiválon ismerhette meg a 
„GIOIA" táncegyüttest. Ezután egy 
hosszabb szünet következett a legutób
bi vendégszereplésig, amelyre 1996 má
jus végén került sor. A magyar csoport 
nagy részét már régi ismerősként üdvö
zölték. A gyermekek és a felnőttek kö
zött egyaránt baráti kapcsolat alakult ki. 
A „virágok ünnepén" a San Vito-i sze
replés mindannyiunk számára feledhe
tetlen élményt jelentett.

-A testvérvárosi sportkapcsolatok te
rületén a nagyatádi „öregfiúk" a legak
tívabbak. Hogyan alakult ki ez a kapcso
lat? 

igazgatót, Czebeiné Ács Zsuzsanna ta

nítót, Nyilas Ferencné, Potapov 
Valerijné, Horváth Tibor, és Kozma 
Györgyné tanárokat. Kozma Györgyné 
a 4. sz. iskola tanára a fenti elismerés 
mellett az „Arany Katedra Emlékérem" 
kitüntetést is átvehette a Pedagógus Nap 
városi ünnepségén.

Az elismeréseket munkatársaik köré
ben Ormai István polgármester és Boros 
Bálint az önkormányzat közoktatási és 
kulturális bizottságának elnöke adta át. 
A kitüntetések átadását követően a diá
kok színes műsorral köszöntötték a 
megjelent pedagógusokat.

érdeklődőre számítanak. Az immár ha
gyományos úszógála délután 14 órakor 
veszi kezdetét. Az egész napos progra
mot divatbemutató, fúvószenekari kon
cert és a majorettek szereplése teszi szí
nesebbé.

A nap koronája a címben jelzett ve
télkedő, melyen a házigazdák San Vito, 
Ferdinandovac és Barcs csapatával mé
rik össze ügyességüket. A versenyszám
ok között szerepel melegítős úszás, lufi
vadászat, látványos sorverseny és más 
meglepetések. Áz ünnepélyes ered
ményhirdetés este nyolc óra tájban vár
ható. Alighogy véget érnek a sportren
dezvények egy másik kuriózum a 
Színészdzsembori fellépő művészei csá
bítják a közönséget a Széchenyi-térre.

Pünkösd M.

-1994. januárjában körvonalazódott 
a két önkormányzat között a sport terén 
lehetséges együttműködés, majd április 
végén először láthattuk vendégül a San 
Vito-i „Öregfiúkat". A magyar csapat 50 
fős küldöttsége ősszel viszonozta a lá
togatást. A tavaszi Kaszó Kupa mérkő
zései immár hagyományos rendezvény
nek számítanak a két csapat kapcsola
tában. A sportbarátság már messze túl 
mutat a pályák alkalmi ismeretségén. Leg
utóbb egy harmadik fél: Ferdinandovac 
fogadta mindkét csapatot. A hazai pályán 
a horvát csapatok előttünk végeztek, de 
ezúttal San Vito-t legyőztük. A visszavá
góra azt hiszem egy kicsit várni kell. Saj
nos az anyagi lehetőségeink mindkét ol
dalon egyre jobban szűkülnek, így ab
ban maradtunk, hogy évente felváltva ta
lálkozunk Nagyatádon és San Vito al 
Tagliamentoban.

PM.
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Csao, bambino
(Folytatás az 1. oldalról)

Maga az óváros, a szabályos tégla
lap alakú főterével kisebb sziget, csak 
az egykori városkapukon keresztül 
közelíthető meg. A vidékről tudniillik, 
hogy illírek, longobárdok és frankok 
uralták, majd 1445-ben a Velencei Köz
társaság fennhatósága alá került. Ennek 
tanúbizonyságául szolgálnak az építé
szeti emlékek is. A harangtorony, vagy 
a Rota-palota, amely ma a polgármes
teri hivatalnak ad otthont. Az ősi bir
tokos család utolsó itt élő tagja hét év
vel ezelőtt meghalt.

A leszármazottak közül az egyik Mi
lánóba, a másik Amerikába költözött. 
Az egykori városfalakon nyugvó épü
let San Vito tulajdonába került. Itt ta
lálható a tanácsterem gyönyörű fa 
mennyezetével és az Európa-terem, 
amely kiállításoknak szolgál otthonul. 
Május végén itt nyílt meg a Nagyatá
dot bemutató tárlat fotókkal és képző
művészeti alkotásokkal. Május az Egy 
ország a mi barátunk címmel a magya
rok hónapja volt San Vito al 
Tagliamentoban. Népes nagyatádi kül
döttség látogatott a testvérvárosba eb
ből az alkalomból. Tanúi lehettünk an
nak, hogy miként ápolják a hagyomá
nyokat, hogyan akarják erősíteni az em
beri kapcsolatokat.

A hónap utolsó vasárnapja Észak- 

Olaszországban hagyományosan a vi
rágok nyár köszöntő ünnepe, s mert ép
pen ekkorra esik a nemzetközi gyér-, 
meknap is, természetesen a virágoké és 
a gyermekeké volt a főszerep. Talán ná
lunk is követendő példa: gyermekna
pon a legkisebbek megkapják a város 
kulcsát, hogy egy álló napig övék le
gyen a főszerep. Az óvodások - termé
szetesen óvónői és szülői segédlettel - 
elkészítették saját házuk makettjét, s eb
ből egy mini San Vito al Tagliamentot 
varázsoltak. Az árkádok alatt rajzver
senyt rendeztek, s a mellékutcákban vá
sárt nyitottak. Mindenki hozta a meg
unt játékait, hogy a nyári vakációhoz 
zsebpénzt szerezzen magának, esetleg 
új kedvencet vásárolhasson. A gyere
kek az olasz családokban nagy becs
ben állnak. San Vito al Tagliamento sem 
kivétel. Hogy különösen sokat foglal
koznak velük, annak oka a polgármes
ter által elmondottakból is érthetővé vá
lik. S még valami. Tíz évvel ezelőtt a

Édesapja a kapolyi születésű Szondy 

Pál (1851-1927) a helyi állami elemi is
kola igazgató tanítója volt. Édesanyja, aki 

Berzencén született, Diensterberger Ber
ta 14 gyermeknek adott életet, közülük 
hetet eltemetett. Vilma néni is a tanítói 
hivatást választotta. Jeles tanulóként 
kezdte el iskoláit, majd tanítóképzőbe Po
zsonyba járt, itt nyert diplomát. A nagy 
példaképes Apáczai Csere János, 
Coménius, Pestalozzi, Drozdy Gyula, 
Nagy László, Oldal Anna nyomdokait 
követte.

A nagyatádi állami elemi iskolában 
kezdett el tanítani, 1948-tól pedig a Ba
ross utcai állami általános iskolában. Ő 

városnak még csak tizenkétezer lako
sa volt. Ma tizennégyezren vannak. A 
település jövőjét a mai gyerekek fog
ják meghatározni - mondják a város ve
zetői. Nekik már nem cseng idegenül 
Nagyatád neve. Az ünnepi forgatagban 
városunk papírzászlójából több, mint 
ezer talált gazdára azzal az olasz nyel
vű prospektussal együtt, amelyet a há
zigazdáknak osztogattak a vendégek, 
hogy ha többet nem is, de néhány mon
datot elmondhassunk magunkról.

Ormai István polgármester átadja városunk ajándékát

A két város polgármesterének talál
kozója után Ormai István azt mond
ja, bízik abban, hogy a kapcsolatok to
vább bővülnek. Javaslatára az olaszok 
lehetőséget teremtenek arra, hogy San 
Vitóban a testvérvárosok találkozhas
sanak egymással. Luciano Del Fré jól 
tudja,

Magyarországon a gazdaság élénkí
tése a legfontosabb teendő. Az önkor
mányzatok ebben csak azzal tudnak se
gíteni, hogy közvetítő szerepet vállal
nak. Alkalmat teremtenek arra, hogy a 
vállalkozók találkozzanak. San Vito al 
Tagliamento és Nagyatád már megtet
te az első lépéseket. Egy osztrák, né
met, olasz és magyar párbeszéd csak 
újabb ötleteket hozhat. Ha ma nem, ak
kor holnap bizonyosan. A kapcsolato
kat nem lehet türelmetlenül építeni, hi
szen a másikat előbb meg kell ismer
ni, tisztelni kell szokásait, hagyománya
it. Az igazi barátságok is így alakulnak.

ELŐDEINK
........ n N . 

Szondy Vilma (1895-1965)
volt didaktikai vonalon a legképzettebb 
nevelők egyike. Az órákra való közvet
len felkészülésben gondos és körültekin
tő. A korral együtt haladt, állandóan ta
nulmányozta a legújabb módszeres út
mutatókat és szakkönyveket. Tanórái 
mintaszerűek, változatos felépítésük
ben, levezetésükben pedig újszerűség
ükkel hatottak. A tanítás eredményessé
ge érdekében sok-sok szemléltetőeszközt 
alkalmazott. Tanítványai megfelelő tár
gyi tudással rendelkeztek, mely becsü
letes, lel ki ismeretes, pontos munkájának 
volt eredménye. Rend, figyelem volt tan
óráin, halk, határozott beszédével szug- 
gesztíven hatott a gyermekekre. Osztá
lyai az alsó tagozat legt'egyelmezettebb 
tanulócsoportjai közé tartoztak. Példát 
mutatott arra is, hogy a házi feladatok mi
nőségi ellenőrzését következetesen és 
rendszeresen kell elvégezni.

Tanterme a legcsinosabb, a legtisztább 
volt mindenkor. Komoly okossággal 
szerette a gyermekeket. A fiatal pedagó
gusok csak tanulhattak tőle, mintataní
tásaira még sokan emlékeznek. Édesap

ja halála után ő lett az egyetlen kereső

A nagyatádi és a san vitói gyerekek 
zsebében már lapul néhány cím a fris
sen köttetett barátságok révén. A Für- 
jecske néptánccsoport tagjai, a zene
iskolások a néhány nap alatt nemcsak 
műsorral kedveskedtek egymásnak, s 
adtak ízelítőt egymás kultúrájából, ha
nem barátságokat is szőhettek.

Hogy a frissen kialakult kapcsolato
kat ápolni lehessen, meg kell tanulni 
egymás nyelvét. Egy-egy idegennyelv
ismerete - jól tudjuk - újabb világot 
nyit meg. S máris egy újabb áttételes 
eredményhez jutottunk el. Efféléket kell 
elmagyarázni itthon és ott egyaránt 

azoknak, akik nem értik igazán, hogy 
miért kell ez nekünk, vagy nekik. Ha 
1996. májusában csak néhány újabb 
baráti kapocs jött létre, akkor júliusban 
újabb néhány fog megszületni. San 
Vito al Tagliamentoban Ormai István 
és Luciano Del Fré megállapodott ab
ban, hogy július első hétvégéjén 
Nagyatádon megrendezik a határok 
nélküli játékokat, a nemzetközi tv-mű- 
sor mintájára. Tehát ismét vendéget vár 
Nagyatád.

Ferdinovácon foci-gálán volt a közel
múltban, ahol az olasz és a nagyatádi 
csapat is pályára lépett. A horvát ba
rátság Nagyatádon köttetett meg. A mi 
barátaink az ő barátjaik is lettek, 
ahogy barátaink lehetnek az ő barát
jaik is. A kör egyre tágul, s ehhez nem 
kell más, mint néhány őszinte baráti 
kézfogás. A párbeszéd pedig mindig 
hoz valamit magával.

Nagy Jenő

családfő testvérei körében. Fizetéséből 
öten éltek, nagyon szerényen és szűkö
sen. Összetartva, szigorú napirend és 
munkabeosztás szerint teltek napjaik. Vil
ma néni megcsodált szemléltető eszkö
zeinek, bátyja, Gyula bácsi volt a terve
zője és készítője. Ő Csurgón nyert taní

tói képesítést, 12 évi közszolgálati mun
ka után elbocsátották. 24 évig se állása, 
se nyugdíja nem volt, nem csoda, hogy 
felesége korán meghalt, 3 árvát hagyva 
maga után.

Vilma néni csak a hivatásának élt, szív- 
vel-lélekkel tanított és nevelt még a nyug
díjkorhatáron is túl. Bölcsessége, embe
ri tartása csodálatos volt. Sokat pihent és 
olvasott szabad idejében. Nagyon sze
rette a természetet, a növényeket és ál
latokat.

Akik eljárnak a Dózsa György u. 8. 
számú egykori háza előtt, mely átvészel
te az élet viharait és elrejtette a benne 
lakók bánatát, szomorúságát és kevés 
örömét, szeretettel, hálával gondolnak a 
Jó Vilma nénire, aki generációkat okta
tott és nevelt.

Győré Béláné Sípos Ilona

HÍREK
MÁJUS VÉCÉN MEGTARTOTTA alakuló 

ülését az önkormányzat média felügye
leti bizottsága. A testület feladata a Vá
rosi Televízió és a Nagyatádi Hírlap tar
talmi tevékenységének felügyelete, a la
kossági igények közvetítése.

♦ * *

A PEDAGÓGUS NAPI ÜNNEPSÉGHEZ kapCSO- 

lódóan a művelődési házban „Arckép
csarnok Nagyatád 1902" címmel kiállí
tás nyílt. Az anyagot összeállította: 
Győré Béláné Sípos Ilona.

♦ ♦ ♦

Június 22-én A TECO Motoros Egye
sület Nagyatádon rendezi az első mo
toros Rodeo napot. Az egyesület hagyo
mányteremtő szándékkal szervezi prog
ramját.

♦ ♦ ♦

A Városi Kábeltelevíziós Rendszer jú
nius első felétől a horvát adó felvételé
vel bővítette szolgáltatásait. A Kábelcom 
Kft. tájékoztatása alapján a HBO mozi
csatorna vételére az egyedi előfizetők 
számára várhatóan október elejétől nyí
lik lehetőség.

♦ ♦ ♦

A Kapós Volán Rt. 1996. június ele
jétől új távolsági autóbusz járatot indí
tott Csurgó-Nagyatád-Barcs-Pécs, 
valamint Barcs-Nagyatád-Lengyel- 
tóti-Siófok-Budapest útvonalon. A 
budajresti járaton különleges szolgálta
tásokat is (pl. telefon) biztosítanak. Az 
új lehetőség javítja lakóhelyünk közle
kedési feltételeit.

♦ ♦ ♦

A művelődési ház „Rinya" Gyermek 
Néptánccsoportja július elején Erdélyben 
vendégszerepel. Július 6-án Csíkszeredán, 
7-én a csíksomlyói Ezer Székely Leány 
Találkozóján, 8-án Homoród-fürdőn 
lépnek színpadra.

A Fürjecske újra San Vito-ban
Május’ 23-án, csütörtökön indultunk 

Olaszországba. Az úton mindenki nagyon 
jókedvű, izgatott volt. Ausztriában és 
Olaszországban lenyűgöztek bennünket 
a hatalmas hegyek és az alagutak. Kora 
este értünk San Vito-ba, ahol elfoglaltuk 
a szállásunkat. Ez egy kolostorban volt. 
Itt vacsorával fogadtak minket. Azután 
sétálni mentünk. Másnap délelőtt körül

néztünk a piacon. Délután a Maxnin vil
lát tekintettük meg. Ez a villa volt az utol
só velencei dózse nyári lakhelye. Este 
fogadásra voltunk hivatalosak, ahol a pol
gármester köszöntött minket.

Késő este egy nagy focimeccset ren
deztünk a kolostor melletti pályán. 
Antonio, egy nagyon kedves szerzetes 
mezítláb játszott velünk.

Szombaton reggel Lignanoba men
tünk, a tengerhez. Fürdőruhát nem vit
tünk, így ruhástul futottunk bele a vízbe. 
Este 9 órakor volt az első fellépésünk 
Morsanoban. Már sok helyen szere
peltünk Magyarországon, de ez a fellépés 
azért volt érdekes, mert kiszáradt 
szökőkútban még soha nem táncoltunk.

A szennyvízcsatorna l-ll-es ütemének 
befejezését követően az önkormányzat 
ellenőrizte a bekötéseket. Az ellenőrzés 
kapcsán 69 fő kötött újabb szolgáltatá
si szerződést, valamint 15 fő vezette be 
a csatornát, de technikai okok miatt nem 
tudott még bekapcsolódni a rendszerbe. 
Az ellenőrzés alatt további 100 fő jelez
te szerződéskötési szándékát.

♦ ♦ ♦

Az önkormányzat millecentenáriumi, 
valamint a közoktatási és kulturális bi
zottsága gondozásában „Adalékok Na
gyatád oktatástörténetéhez" címmel 
megjelent a Múltidéző sorozat III. szá
ma. A kiadványt a város jredagógusai ve
hették át.

♦ ♦ ♦

A X. Vonós Zenei Tábor június 22-én 
kezdi meg munkáját, közel 60 résztve
vővel. A táborban hegedű, gordonka és 
kamarazenei szekciókban folynak a 
foglalkozások, művésztanárok vezetésé
vel. A résztvevők díszhangversenyére jú
nius 28-án pénteken 19 órakor kerül sor 
a Művelődési Ház színháztermében. A 
záróhangverseny 29-én 14.30-kor lesz 
a zeneiskola kamaratermében.

♦ ♦ ♦

A MÁV TÁJÉKOZTATÁSA ALAPJÁN a 

Somogyszob-Nagyatád vonalon közle
kedő vonatok menetrendje 1996. júni
us 2-ától megváltozott. Jelenleg a Nagya
tádról Somogyszobra 14.30-kor és a 
Somogyszobról Nagyatádra 13.10-kor 
valamint 16.15-kor induló vonatok hét
végén nem közlekednek. A lakossági ész
revételek alapján, az önkormányzat ké
résének megfelelően 1996. július 14-től 
a fenti járatok hétvégén is közlekednek. 
Amennyiben szerkesztőségünk végleges 
menetrenddel fog rendelkezni, azt lapunk 
hasábjain tesszük közzé.

Vasárnap volt a legizgalmasabb 
napunk. Reggel a közeli templomba 
mentünk misére, majd az olasz Gioia 
tánccsoport tagjainál ebédeltünk. Az 
olasz emberek sokkal nyíltabbak, így 
hamar megbarátkoztunk velük. Ebéd 
után a Friuli Néptánctalálkozón léptünk 
fel. Most már rendes színpadon adtuk elő 
a kalocsai, a szőlőtaposó és a rábaközi 

táncainkat. Jól sikerült a szereplésünk, 
nagy tapsot kaptunk. Délután és este 
szabad program volt a városban. Éjfélkor 

egy csodálatos tűzijátékot nézhettünk 
meg, majd visszamentünk a kolostorhoz.

Másnap elbúcsúztunk vendéglátóink
tól, s élményekkel telve indultunk haza. 
Nagyon jól éreztük magunkat, s 
reméljük, máskor is eljutunk ebbe a 
csodálatos városba vezetőnkkel, Mayer 
Károlynéval, Márta nénivel együtt, 
akinek felkészítő munkája nélkül nem 
valósulhatott volna meg tánccsoportunk 
olaszországi szereplése.

Del Fabro Tímea, Orbán Zsolt 
a tánccsoport tagjai
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Színészdzsembori Nagyatádon
„A színésztársadalom nemcsak a média fényében fürdőzőket jelenti"

Hunyadkürti 
György a ka
posvári Csiky 
Gergely szín
ház színésze 
egy kellemes 

hétvégére invitálta pályatársait Nagyatád
ra és a szomszédos Kaszóra. A színész
társadalom ugyanolyan tagolt, mint bár
mely más szakma - vallja a szervező. 
Egyesek a média fényében fürdó'zve ko
moly egzisztenciát teremtettek maguk
nak, míg mások szinte elképzelhetetle
nül rossz anyagi körülmények között vég
zik munkájukat. A résztvevők jelentős há
nyada egy ilyen három napos programot 
nem is tudna megfizetni, így a színészek 
Nagyatád polgárainak és a rendezvény

Az önkormányzattól ellenó'rzik-e, 
hogy ki hány kutyát tart és a kutyatartás 
szabályok betartását?

A rendelet betartását az önkormány
zat külön nem ellenőrzi, de lakossági be
jelentésre hatósági ellenőrzést végezhet. 
Többlakásos épületben lakásonként csak 
egy három hónapnál idősebb eb és egy 
macska tartható.

Emeletes házakban a lakók megkér
dezése nélkül tarthatnak-e kutyát a tu
lajdonosok? A Koch Róbert utcai társas
házban konkrétan panaszolják a szom
szédok, hogy az eb tulajdonosa a kutyá
ja után nem takarít, a kihelyezett virá
gokat összetöri az állat. Mit tehetnek?

Az eb tartására emeletes lakóházban 
nem kell a lakótársak hozzájárulását meg
szerezni, de az ebtartás szabályait be kell 
tartani. A kutya tulajdonosa a 9.§ 4/e 
pontja értelmében az állat által okozott 
szennyeződést köteles eltávolítani. Első 
lépésként javasoljuk a társasház közös
sége (lakógyűlés) előtt a kutyatulajdonos 
figyelmeztetését, s ha ez nem vezet ered
ményre lakossági bejelentés tehető az ön
kormányzatnál.

A beregszászi utcai italboltnak med
dig van a nyitvatartási ideje? Mit tehet

Multanova méri a sebességet
A közlekedési morálról Nagy László vá
rosi rendőrkapitányt kérdeztük.

A dél-somogyi térségben - Somogy 
megye közel egyharmadán, Örtilostól 

Istvándiig (Barcs, Csurgó és Nagyatád 
térségében) - igyekszik a közlekedés 
rendjét fenntartani a városi rendőrkapi
tányság közlekedési osztálya. És bár a 

személyi (ami a létszámot illeti) és tár

C Hűlt nova 6F °
18t45 F»l»/031 _ 82 J

gyi feltételek itt sem jobbak, a múlt év 
hasonló időszakához mérten valamelyest 
javult a közlekedési morál. Erről beszél
gettünk Nagy László nagyatádi rendőr
kapitánnyal.
- Hol és milyen mértékű a javulás?
- Kevesebb volt a személyi sérüléses 

balesetek száma, ami azt is jelenti, hogy 
22 %-kal csökkent. Különösen Csurgón 
és környékén javult a helyzet. 

támogatóinak vendégei. A július 5-7 kö
zött tervezett rendezvényre közel 100 szí
nészt és családtagjait várják városunkba.

A program teljesen kötetlen: alkalom 
nyílik pihenésre, kikapcsolódásra, társal
gásra, a csodálatos táj felfedezésére és 
természetesen egy lazán szerkesztett 
program keretében a helybeli közönség 
előtti szereplésre.

Szombaton este a Széchenyi-tér a mű
vészeteké a szórakozásé. A szabadtéri 
színpadon tervezett műsorral a vendég
látást köszönik meg azok a színészek, 
akik erre belső késztetést éreznek. A „pó
dium mindenkié" vallja Hunyadkürti 
György és ajándékműsoruk is ezen az 
elven szerveződik.

PM.

nek a lakók, ha zavarja a nyugalmukat 
az üzlet működése? A Jókai utcai Drink
bár gyakran éjfél után is fogad vendége
ket, amely szintén zavarja az itt lakók 
nyugalmát. Mit tehetnek?

Az italboltok nyitvatartási idejét az üz
letek tulajdonosai szabadon választhat
ják meg. Azonban, ha a késői nyitvatar- 
tás a környék lakóinak nyugalmát zavar
ja lakossági bejelentést tehetnek az ön
kormányzat jegyzőjéhez címezve. Ha
tósági vizsgálatot követően az önkor
mányzat 22.00-ig korlátozhatja az üz
let nyitvatartási idejét, amennyiben a be
jelentés megalapozott.

A Nagyatádi Hírlap régi fejléce jobban 
tetszett. Miért változtatták meg?

Lapunk szerkesztését 1996. január 1 - 
tői a képviselő-testület által felkért szer
kesztőbizottság végzi. A bizottság több 
tartalmi módosítást tervezett a lapon, 
amelyet formájában is szeretne kifeje
zésre juttatni. (A részletes indoklást a lap 
februári számában közzé tettük, s így ezt 
itt nincs módunkban megismételni.) 
Bízunk benne, hogy olvasóink többsé
gében megértésre találnak törekvéseink.

Szerkesztőség

- Melyik térségben vannak gondok és 
milyen természetűek?
- Barcson, Nagyatádon és térségeik

ben vannak gondok. Pályaelhagyás (el- 
alvás), ittasság (ez úgy 10 %-ot képvisel), 
a sebesség helytelen megválasztása az 
adott forgalmi helyzetben (pl. relatív 
gyorshajtás), aztán az elsőbbségi jogok 
elmulasztása, az előzési szabályok be

nem tartása a jel
lemzőek.

-És a diszkóbal

esetek, arodeózók?
- Ez még nem 

igazán jellemző a 
térségre, a tipikusan 
diszkó-balesetekről 
még nem kell be
szélni, igaz nagy 
hangsúlyt helye
zünk itt is a meg
előzésre. A frek- 
ventáltabb helye
ket szemmel tart

juk, ellenőrizzük. Viszont az emberek po
harába nem nézhetünk bele. A korsze
rű rádiótechnikával felszerelt Yamahák
kal, pedig a rodeózók is kiszűrhetők ma 
már!

- Zöld Skodában elhelyezett új mé
rőműszerekről hallottunk híreket.

- Magyarországnak Nyugat-Európához 
való csatlakozásához a közúti közleke
dés feltételein is javítania kell. Nemzet-

Keleti György honvédelmi miniszter 
1996. június 5-én somogyi körútja so
rán Nagyatádra látogatott. A városházán 
Ormai István polgármesterrel folytattak 
tárgyalásokat, ahol elsősorban a honvéd
ségi ingatlanok további hasznosításáról 
és az önkonnányzati tulajdonú, honvéd
ségi bérlőki jelölésű lakások eladási fel
tételeiről esett szó. Az egykori nőtlen szál
lót, amely részben kihasználatlanul áll 
a miniszter megtekintette. Tájékoztatá
sa alapján az ingatlant értékesítésre nyílt 
pályázaton meghirdették. Amennyiben 
a pályázat sikertelen lesz a tárca az ön
kormányzattal együttműködve folytatja 
az esetleges hasznosítási lehetőségek ki
dolgozását. A közös hasznosításai elkép
zelések között szerepel az egyedül ál
lók és a fiatal házasok számára lakások 
kialakítása, valamint irodák és szolgál
tató egységek létesítése.

Az önkormányzati tulajdonú, honvéd
ségi bérlőki jelölésű lakások mielőbbi el
adása a honvédelmi tárca, az önkor
mányzat és a lakók közös érdeke. Ah
hoz, hogy az önkormányzat a kedvezőbb 
honvédségi értékesítési feltételekkel ad
hassa el ezeket a lakásokat a bevétel ki
esést a honvédelmi tárcának kompenzál
nia kell. A probléma belátható időn be
lüli megoldására a miniszter ígéretet tett. 
A honvédelmi tárca anyagi gondjait is
merve Ormai István javasolta, hogy a

A nőtől az anyaságig hosszabb a lépés, 
mint a leányságtól az asszonykorig. Az 
anyaság: a szeretet és a szolgálat hivatá
sa. Nincs méltóság, amely a nőt fensé
gesebbé tehetné. A legnagyobb, amit a 
nő elérhet.

Áldott állapot: a kilenchónapos „cso
davárás" időszaka, amely a gyermek meg
születését megelőzi, alakít ki szoros kap
csolatot az édesanya és gyermeke között.

Az új élet kezdetén, a születést köve
tően a baba testi-lelki fejlődése tekinte
tében pszichológiailag bizonyított tény, 
hogy az első napok együttléte irányadó
vá, útmutatóvá válik.

A Városi Kórház szülészeti osztályának 
gyermekágyas részlegén 1994. szeptem
ber 1. óta működik a rooming-in rend
szer: a szülést követően a kórházi tartóz
kodás alatt, három kórteremben, ottho
nosan kialakított szép környezetben le
hetőséget biztosítanak azoknak az édes
anyáknak, akik gyermekükkel együtt kí
vánják eltölteni a felejthetetlen napokat.

Lehetőség van elsajátítani a gyermek 
ápolásának, ellátásának tudnivalóját 

közi rendőrség vizsgálta az itteni viszo
nyokat. így juthatott hozzá hazánk 
ilyen, csakis ilyen célra felhasználható 
támogatáshoz. Mi pedig egy svájci 
gyártmányú, autóba szerelhető sebesség
ellenőrző - Multanova - készülékhez.

- Az autó „álcázhatja" magát? És mi

lyen területeket ellenőriz, milyen haté
konysággal és tűréshatárral?
- Igen, álcázhatja magát. Mindenek 

előtt a lakott területeket ellenőrizzük, az
tán a forgalom szempontjából frekventált 
helyeket, a baleseti gócokat, vagy éppen 
a lakossági észrevételek miatt figyelemre 
érdemes területeket - többek között. A tű
réshatár? Lakott területen általában 60 km- 
ig figyelmeztetnek a rendőreink; 60 felett 
és ha nem volt baleset vagy más ok, ma
ximum 2000 Ft-ig bírságolnak. A 75 km 
és az efeletti sebesség már kiemelt sza
bálysértés, ami feljelentéssel jár és akár a 
jogosítvány visszavonása lehet az ára. La
kott területen kívül 106 km-es sebesség
nél ugyancsak a vezetői engedély bevo
nása lehet a száguldás következménye. 
Az új műszer pedig minden fontos ada
tot - mozgó helyzetekben is - rögzít. 
Amúgy pedig a gyorsan kezelhető 2 db 
elektromos alkoholszonda is a műszer
technika fejlődését jelzi.

- Korábban szóba került a megelőzés.
- Mindennapi munkánk fontos eleme.

A közlekedési morál javulása jórészt a 
megelőző munka eredménye, a közre
adott kiadványok hozadéka, amelyek 
horvát nyelven is elérhetők már a határ
állomásokon. Hubay Sándor

Miniszteri
kompenzáció fejében az aradi utcai üres 
lakásokból adjon át az önkormányzat ré
szére a minisztérium. Ezeket a lakáso

Keleti György honvédelmi miniszter a lakossági fórumon

kát többek között szociális bérlakás cél
jaira, valamint a rendőrség szakembere
inek letelepítésére lehetne felhasználni. 
A személyes tárgyalások során a polgár
mester kérte az üresen álló honvédségi 
lakások mielőbbi értékesítését.

BABA-MAMA PARADICSOM
A rooming-in rendszer

szakképzett és állandó felügyeletet adó, 
hivatásukat szíwel-lélekkel végző csecse
mő és gyermek szakápolók, védőnő se
gítségével. Gyermekeik gondozását egyé
nileg, igényeik szerint végzik, mind a táp
lálás, mind az ellátás vonatkozásában.

A mama-baba egész napos közelsé
ge, mind az édesanyák, mind a gyerme
kük lelki életét kiegyensúlyozottabbá, 
nyugodtabbá teszi: karjába veheti, becéz- 
geti, táplálhatja. Az édesanyák, akik ilyen 
formában választották a 
szülést követő boldog 
napok együttes eltöltését, 
olyan szép, belülről ára
dó, őszinte szavakkal fe
jezték ki köszönetüket a 
még újszerű, de minden
képpen példaként köve
tendő rendszer bevezeté
séért:

Szinte nem lehet sza
vakba önteni azt a sok jót, 
ami a rooming-in rend
szer előnye. „Ügyes volt 
az a személy, aki kitalál
ta a babás-mamás szobát." „A környe
zet szép, tiszta, barátságos." „Nagysze
rű együtt lenni a babával. Az egy cso
dálatos érzés, amikor először megfogja 
az anyuka a babát, s gondoskodhat ró
la." „Itt reggeltől estig figyelhettem min
den mozdulatát, mosolyát." „Szeretnék 
köszönetét mondani a sok kedvességért 
és a gondos ellátásért." „Remélem to
vábbra is marad." „Sok türelmes segít

Kút új köntösben
A nagyatádi MÓL 2000-es töltőállo

más építési munkáit több mint fél tucat 
vállalkozó közül nagyon szigorú határ
idő és kötbérigény feltételei mellett a 
STRABAG HUNGÁRIA ÉPÍTŐ Rt Kapos
vári Területi Igazgatósága nyerte gene
rál-kivitelezésben. A befejezési határidő: 
1996. július 29.
- Milyen is lesz a töltőállomás?
- Az épület a FUTURA Vili, típusjelű 

kezelőépület. Ebben helyezkedik el a 
Shop, a vizesblokk, szociális létesítmé
nyek, raktár, iroda, valamint az utazó kö
zönséget kiszolgáló szociális helyiségek, 
így például még a kisgyerekekre gondol
va pelenkázó helyiség is van. Az üzlet 
és az egész töltőállomást számítógépes 
rendszer vezérli. Az épületkomplexum
ban fog üzemelni a jelenleg legmoder
nebbnek számító spanyol gyártmányú 
gépi mosó, ami mindent tud, amit ma 
egy ilyen technikának tudni kell. Az épü
let előtt védőtető épül, ez alatt helyez

látogatás
A lakossági fórumon és az azt követő 

sajtótájékoztatón Keleti György elmond
ta: nem tervezik katonai alakulat állomá-

soztatását Nagyatádon. A Fegyelmező 
zászlóalj egykori laktanyáját az Igazság
ügyi Minisztériumnak ajánlották fel pol
gári célú hasznosításra. AMenekülttábor 
esetleges felszámolásának tervéről a mi
niszternek nincs tudomása. PM.

séget kaptam, ami a mai világban bizony 
nagyon figyelemre méltó. Köszönünk 
minden mosolyt, minden választ!"

A rooming-in rendszer gyakorlati 
megvalósítása a Városi Kórház szülésze
ti osztálya által 1994-ben szervezett szü
lésznői konferencia által befolyt összeg 
felhasználása, valamint a kórház saját be
ruházásának eredményeként jöhetett 
létre. Egy évvel ezelőtt a kórtermeket klí
maberendezéssel látták el.

Működése, népszerűsége, nemes cé
lokat szolgáló ügye bebizonyította, nem 
volt hiábavaló a kezdeményezés, a meg
valósítás: 1994. szeptember 1. óta 
1996. április 30-ig lezajlott 990 szülés 
közül 487 alkalommal választották az 
édesanyák ezt a lehetőséget, amely va
lóságos földi „Baba-mama paradicsom".

H. Mészáros Ágnes

kedik el a két töltősziget, szigetenként 5 
db kútoszloppal, ami mindkét oldalra ki
szolgál. A védőtetőn kívül helyezkedik 
el egy szigeten a HTO és gázolajos kút
oszlop.

- Mit tud az egész létesítmény?
- A legszigorúbb környezetvédelmi elő

írások betartását. A felszíni vizek az olaj
iszapfogó szennyvíztisztítón keresztül jut
nak be az élő vízfolyásba. A gépi mosó 
vízvisszaforgató olaj iszapfogó szintén 
szennyvíztisztító rendszerrel működik, 
ami energiatakarékos, hiszen az egy gép
kocsi mosásához szükséges kb. 250 li
ter tisztított víz visszaforgatásából kerül 
a mosóba és csak az öblítéshez kell kb. 
15 liter friss víz. Itt nyugtatom meg az au
tós kollégákat, hogy a téli mosás sem ve
szélyes, hiszen a többszörösen hígított víz 
nagyon kis koncentrációja és az öblítés 
az előbb említettek szerint minden eset
ben ivóvíz minőségű vízzel történik.

Beck János, BKE
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Hozzáférési lehetőség az Internethez
„Az Internet a számítógépes szakem

bereknek való bonyolult dolog" - mond
ják rettegve sokan napjaink új keletű di
gitális kultúrájáról. Sokan azt gondolják, 
hogy az Internet soha nem kerülhet el
érhető' közelségbe hozzájuk, illetve so
ha nem lehet erre az eszközre szüksé
gük. Valószínűleg egykoron ugyanígy 
gondolkodhattak azok is, akik ma már 
rutinosan használják a telefaxot és a szá
mítógépet és eszükbe sem jut az egyko
ri véleményük. Ha a hálózati és egyéb 
fejlesztések a közeljövőben is hasonló 
mértékben történnek, mint eddig, akkor 
néhány éven belül egy átlagos vállalko
zás számára is éppen olyan természete-

Kaproncai 
nyugdíjas vendégek 

A konzervgyári nyugdíjasklub 
vendégeiként egy napra Nagyatád
ra látogatott ötven horvátországi 
nyugdíjas, akiket Tóth Ferenc a he
lyi klub elnöke, míg a vendégek 
nyugdíjas szervezetének vezetőit 
Gara István alpolgármester fogad
ta. Városnéző útjuk során ismerked
tek a gyógyfürdővel és megtekintet
ték a múzeumot. Este színvonalas 
műsor várta a vendégeket, de a ven
déglátókat is.

A találkozót rövidesen a nagy
atádiak is viszonozzák annak remé
nyében, hogy ezzel is erősítik a két 
város baráti kapcsolatát.

Még a csapból is ez folyik...
Természet-földrajzi adottságok által 

meghatározott tényezők nem kis mér
tékben befolyásolják egy adott település 
vízkészletének minőségi összetételét. A 
négy ősi elem egyike, az éltető víz egész
ségünk védelme szempontjából feltétlen 
megköveteli a mindenkori fogyasztható- 
ság minőségének állandó jelleggel tör
ténő biztosítását. Városunkban bizony 
elég gyakran - sajnos - előfordul a víz 
tisztaságára éppen nem jellemző elszí
neződés.

Milyen hatással lehet ez az egészsé
günkre? Hogyan történik a víz tisztítá
sa és milyen gyakorisággal ellenőrzik a 
víz minőségét? A közelgő nyári időszak
ra tekintettel hogyan készült fel a Víz
mű, a víz szállítása és fogyasztása köz
ti különbségek kiegyenlítésére? Mind
ezekről a Dunántúli Regionális Vízmű 
Részvénytársaság (DRV RT.) Nagyatádi 
Üzem vezetőségénél érdeklődtem, ahol 
kérdéseimre Gócza Antal üzemvezető 
készségesen válaszolt.

Nagyatádon a Vízmű 1961. óta üze
mel. Kezdetben egy mélyfúrású kút, 11 
km hosszú vezeték közműkutas rendsze
rében, ágvezetékekkel lett kiépítve. Har
mincöt év múltán, napjainkban 9 mély
fúrású kút szolgáltatja a városnak és 26 
településnek a vízszükségletet.

1989-ig víztisztítás nem történt, ami azt 
jelenti, hogy a továbbított víz közvetlen 
módon került a fogyasztóhoz. 1989-ben 
a 6000 m/d TERMASIC típusú vas- és 
mangántalanító berendezés üzembeállí
tásával megkezdődött a víz tisztítása, 
amely az előírt követelményeknek meg
felelően történik. A berendezés hét év 
múltán technológiai folyamatában kissé 
elavult, mivel a visszamosatás korszerűt
len, a töltetek évenként cserére szorulnak. 
A visszamosási rendszer korszerűsítésé
re a tanulmánytervek elkészültek.

A vas-oxid által okozott víz-elszínező
dések megszüntetését egyes csőszakaszok 
lezárását követően folyamatos mosatás 
útján történő módszer alkalmazásával 

NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ TELEKINGATLANAI KÖZÜL 
MEGVÉTELRE KÍNÁL:

- családi házzal beépíthető telkeket a Béke, a József Attila és az Árpád utcában,
- ipari, mezőgazdasági és raktározási célú épületek létesítésére alkalmas telkeket a Taranyi úti 

iparterületen,
- kereskedelmi és vendéglátás célú telekingatlanokat a Zrínyi utcai Városi Strand déli részén

Részletes felvilágosítás:
Nagyatád Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Közgazdasági Irodájánál
(Nagyatád, Baross G. u. 9. Tel.: 82/352-666)

sen használt eszközzé válik az Internet, 
mint jelenleg a postafiók vagy a telefax. 
Persze addig még rengeteg fejlesztésre 
és fejlődésre van szükség. Fejleszteni kell 
az Internetet és a telefonvonalak minő
ségét és fejleszteni kell „önmagunkat" is. 
Ebben az utóbbi fejlesztésben szeretne 
az SMVK Nagyatádi Irodája is hatéko
nyan közreműködni.

Ma már nem csak a számítástechnika 
tölti ki az Internetet. Televíziós műsorok
tól kezdve, az elektronikus bevásárláson 
keresztül a képzőművészetig mindent 
megtalálhatunk a hálózaton. Vállalkozók 
számára különös jelentőséggel bírhat az 
elektromos levelezést (melynek segítsé
gével percek alatt megkapja a címzett a 
levelet), telefonos beszélgetés (pl. konfe
rencia-beszélgetés, melynek résztvevői a 
világ különböző pontjain lehetnek), va
lamint a böngészés különféle adatbázis
okban, hírcsoportokban.

Néhány héten belül mód nyílik arra, 
hogy azon vállalkozók, akiket érdekel
nek az INTERNET által nyújtott szolgál
tatások és lehetőségek mindezzel bőveb
ben is megismerkedhessenek a So
mogy Megyei Vállalkozói Központ 
Nagyatádi Irodájában.

A hálózatra történő csatlakozással az 
iroda kettős célt szeretne elérni: egyrészt 
lehetőséget teremteni az Internet hasz
nálatára azon vállalkozók számára, akik 
nem rendelkeznek a szükséges eszközök
kel, másrészt megismertetni, közelebb 
hozni ezt a világot azon vállalkozók szá
mára, akik ez iránt a téma iránt affinitást 
mutatnak.

végzik. Állandó és folyamatos fertőtlení
tést végeznek a nyert és szűrt víz eseté
ben egyaránt.

Megnyugtathatom a fogyasztókat a víz 
minőségét illetően: nem káros az egész
ségre!

A DRV RT. vízlaborja ütemterv szerint 
rendszeresen ellenőrzi a minőséget, a 
mélyfúrású kutakról a szűrt, tisztított és 
a város különböző részeiről nyert min
tavétel útján. Ily módon vízkémiai és bak
teriológiai vizsgálatok készülnek havon
ta, nyáron pedig kéthetente. Adott eset
ben soron kívül is végzünk minőség el
lenőrzést.

Minden évben a nyári időszakra rend
kívüli módon felkészülünk. Ez év május 
10-15 között az üzemvezetői bizottsá
gi szemle keretében, amelyen a szakha
tóságok (ÁNTSZ, Önkormányzat) is részt 
vettek többek között az alábbi szempont
ok figyelembevételével került sor: tech
nológiai, gépészeti egységek üzemképes
sége; megfelelő vízminőségek biztosítá
sa, összehangolt tároló és hálózat mosa
tás és fertőtlenítés; vízkezelő berendezé
sek hatásfok vizsgálata; a gyors hibael
hárításhoz szükséges tartalék anyagok biz
tosítása és az esetleges rendkívüli víz
szennyezés elhárítása.

Jelenleg a kánikula beköszöntével 
2900-3400 m* a napi vízfogyasztása a 
városnak. A 9 mélyfúrású kút a jelenle
gi felhasználás 2,5 szeresét tudja bizto
sítani. A 3 órán túli vízhiány esetén fer
tőtlenített tartálykocsikból pótoljuk a vi
zet.

Hosszú távon kiegyensúlyozottan és 
megnyugtatóan biztosítani tudjuk a vá
ros vízellátását és hibaelhárítását.

A környezetvédelmi szempontjából 
megnyugtató a város kommunális és ipa
ri (LIMPEX Konzervgyár) szennyvizének 
elvezetése: az önkormányzati beruházás 
folytán elkészült szennyvíztelep hatásfok 
növelése (intenzifikálása) során a bioló
giai tisztítás több mint 90 %-os.

H. Mészáros Ágnes

„HATÁRTALAN JÁTÉK”
Július 6-án (szombaton) a millecente- 

náriumi sportrendezvények újabb állo
másaként nemzetközi szabadidősport
fesztivál házigazdája lesz Nagyatád.

Az egész napos sportesemény prog
ramjában 7 rangos verseny szerepel.

A sort 8.00 órakor az Agrokémia Ku
páért kiírt kispályás labdarúgó torna nyit
ja meg, amelyen várhatóan 32 csapat 
vesz majd részt. A selejtezőket négy hely
színen nyolc csoportban körmérkőzéses 
rendszerben vívják, a helyosztókat pe
dig 13.00 órától a Városi Strandfürdőben 
lévő versenyközpontban játsszák.

A kispályás labdarúgó tornára nevez
ni június 28-ig a Polgármesteri Hivatal 
Sportirodáján lehet.

L.tt ’a A 'Ti'J.
' t*>

Röplabdázók a Városi Strandon

9.00 órától a strandröplabdázók lép
nek pályára. A Fehér Galamb Kupáért fo
lyó nyílt városi bajnokságra bármely pá
ros nevezhet. Jelentkezni előzetesen a 
Polgármesteri Hivatalban Jüngling 
Károlynál (Tel.: 352-666), vagy a hely
színen a Városi Strandfürdőben Iharosi 
Istvánnál (Tel.: 351-306) lehet.

Az ADIDAS Márkabolt támogatásával 
9.30 órától zajló nyílt városi páros láb
tenisz bajnokság sztárvendége a többszö
rös magyar-, európa- és világbajnok Far
kas János tart látványos bemutatót a já
ték fortélyaiból, majd a versenyzők ve
szik át a porondot.

A Városi Lábtenisz bajnokságra előze
tesen a Polgármesteri Hivatal sportirodá
ján (Tel.: 352-666) vagy a helyszínen, a 
Városi Strandfürdőben (Tel.: 351-306) le
het nevezni.

10.00 órától a Millecentenáriumi 
Olimpiai Ötpróba úszószámát lehet 
teljesíteni.

A versenyszámok:
Ált. Isk. 1-4 oszt.: 300 m 
Ált. Isk. 5-8 oszt.: 600 m 
Középiskolások, nők: 900 m 
Férfiak: 1200 m
A hosszabb távok szabadon választ

hatók !
Nevezni a próbaigazolvány kiváltásá

val a helyszínen, a városi Strandfürdő
ben működő versenyirodánál lehet.

Az ifjúsági sakkozók (II,. III. és IV. kor
csoport) 10.30 órakor ülnek asztalhoz a 
strandfürdő impozáns vadszőlővel befut
tatott lugasai alatt. A Data-Gral Kft. által 
szponzorált verseny értékelése korcso
portonként és nemenként történik. Ne
vezni előzetesen Kiss Attilánál a Data- 
Gral Kft. Baross G. u. 1. sz. alatti irodá
jában vagy a helyszínen lehet.

A Privát Sport 66 egyesület rendezé
sében 14.00 órától kerül sor az OTP Bank 
úszógála programjára. Az 50 m-es 
egyéni és a 200 m-es váltó versenyszám
okon 10 úszóklub sportolóinak részvé
tele várható.

Az Úszógálán a Cetrend 10 km-es táv
ja is teljesíthető. Jelentkezni előzetesen 
Horváth Gyulánál a Gyógyfürdőben, 
vagy a verseny kezdete előtt egy órával 
a helyszínen lehet.

A Szabadidősport Fesztivál legnagyobb 
érdeklődést kiváltó programja minden 
kétséget kizáróan a „Határtalan Játék" 
nevet viselő játékos vízi sportvetélkedő 
lesz, amely a televízióban látható „Játék 
Határok Nélkül" produkcióhoz hason
lóan zajlik majd.

A látványos víziparádéban San Vito 
(Olaszország), Ferdinandovac (Horvát
ország), Barcs és Nagyatád csapatai csap
nak össze. A 18.00 órakor kezdődő ve
télkedőn mind a résztvevők, mind a né
zőközönség kitűnően szórakozhat!

Az egész napos eseménysorozatot 
20.00 órakor ünnepélyes eredményhir
detés zárja.

TRIATLON
Véget ért a tavaszi duatlon idény, s az 

OTP Bank Triatlon Diákolimpia Somogy 
Megyei Döntőjével megkezdődött a tri
atlon szezon.

Az elmúlt versenyeken a Nagyatádi 
Triatlon és Szabadidősport Egyesület ver
senyzői több kiemelkedő eredményt ér
tek el.

A nágocsi OB-n Alsecz Gábor és Sza
kos Dávid aranyjelvényes, Fisli Edit pe
dig I. osztályú minősítést szerzett. A rang

lista pontok alapján Illés 
Mónikának, Balazsin Ta
másnak és Janota Zoltán
nak is jó esélye van az 
aranyjelvény későbbi 
megszerzésére. A 
bajnokságon egyébként 
felnőtt csapatunk - a 
Nezdei Zoltán, Jámbor 
Szabolcs, Dr. Herr Gyu
la alkotta triumvirátus - is 
pontszerző helyen vég
zett.

A TRI-ATÁD csapata 
az OTP Bank Triatlon Di

ákolimpia megyei döntőjén a megsze
rezhető továbbjutó helyek közel felét 
gyűjtötte be, s ezzel Somogy legeredmé
nyesebb utánpótlás műhelyének tekint
hető.

Eredmények:
I. korcsoport: Balazsin András 3. he

lyezés (Babay Ált. Isk.)
II. korcsoport: Pap Andrea 1. helye

zés (2. sz. Ált. Isk.), Illés Mónika 2. he
lyezés (2. sz. Ált. Isk.), Szakos Dávid 3. 
helyezés (2. sz. Ált. Isk.)

III. korcsoport: Balazsin Tamás 1. 
helyzés (Csurgó, Gimnázium), Horváth 
Tamás 2. helyezés (Bárdos Ált. Isk.), 
Várady Róbert 3. helyezés (Ady E. Gim
názium), Pécsi Tünde 3. helyezés (2. sz. 
Ált. Isk.)

IV. korcsoport: Kocsis Péter 1. helye
zés (Ady E. Gimnázium), Janota Zoltán
2. helyezés (Barcs, Vízügyi SZKI), Bara
nyák Zsolt 3. helyezés (Ady E. Gimná
zium), Kovács Marietta 2. helyezés 
(Ady E. Gimnázium)

V. korcsoport: Kurják Péter 2. helye
zés (Csurgó, Gimnázium)

(ATriatlon Diákolimpia kecskeméti or
szágos döntőjének eredményei lapzár
takor még nem ismertek!)

A tanév befejeztével rövid pihenő kö
vetkezik a NTSzE sportolóinak felkészü
lésében, majd ennek letelte után edző
táborba vonul a csapat. Gyékényesen na
pi két kemény foglalkozás-, erősítő jel
legű futó- és kerékpáros edzés szerepel 
a programban. A cél: érmes helyezések 
kivívása az Országos Triatlon Bajnoksá
gon is!

ÚSZÁSOKTATÁS
Eddig 100 tanuló vett részt a NTSzE 

úszótanfolyamán. Az oktatás 4 hetes cik
lusokban folyik. A következő turnus júli
us 11 -én indul, amelyre a Schwinn-Csepel 
kerékpárüzletben lehet beiratkozni.

♦ ♦ ♦

Folyamatosan lehet jelentkezni a Pri
vát Sport 66 Úszóiskola tanfolyamaira is. 
Horváth Gyula edző keddtől-péntekig 
14.00 -18.00 óra között a Gyógyfürdő
ben várja az érdeklődőket.

Mint minden évben, ezen a nyáron is 
vezet foglalkozásokat Szakály Gyula a 
Babay Alt. Iskola testnevelő tanára. 
Kezdők és haladók egyaránt jelentkez
hetnek a július 1-én kezdődő oktatásra.

LABDARÚGÁS
Befejeződött az Agrokémia Kupáért fo

lyó Városi Kispályás Labdarúgó Bajnok
ság tavaszi fordulója. A küzdelemsoro
zaton 22 együttes vett részt. Az „A" cso
port élén - mindössze egy pontot veszít
ve - a Flamingó végzett, míg a „B" cso
port mezőnyét a 2. sz. Ált. Isk. csapata 

vezeti.
A mérkőzések nagy érdeklődés mel

lett mindvégig sportszerűen zajlottak, a 
Fegyelmi Bizottságnak csak két esetben 
kellett büntetést kiszabnia.

A csoportok első öt helyezettje ősszel 
az I. osztályban folytatja a harcot, a töb
biek a második vonalban mérik össze tu
dásukat.

A Tűzoltók és a Chardonay gárdája 
osztályozó mérkőzést vív a feljutásért.

A tavaszi végeredmény:
„A" csoport: pont gól

1. Flamingó 19 85:10
2. Hercules 17 49:11
3. Varjas Renault 16 67:19
4. Limpex 13 43:26
5. 95 FC 10 30:34
6. Tűzoltók 9 45:26
7. Bakegér 9 33:47
8. Unikum 7 23:41
9. Lesnyák Bt. 4 16:79

10. Kollégium 3 27:70
11. Curi Muri 3 14:69

„B" csoport pont gól
1.2. sz. Ált. Isk. 20 77:13
2. Fekete Kutyák 14 41:22
3. Gösser Söröző 14 29:24
4. Agro Hobby 13 54:30
5. Mester Pictor 13 37:22
6. Chardonay 12 48:27
7. Police 11 28:24
8. Ökörszem 6 41:50
9. Kitty Büfé 4 26:84

10. DRV 2 9:40
11. Hospital

♦ * ♦
1 13:67

A „Nagyatádi Örökifjak" labdarúgó 
csapata mindhárom eddig lejátszott 
mérkőzésén diadalmaskodott, s veretle
nül áll a Somogy Megyei Öregfiúk Lab
darúgó Bajnokság déli csoportjának 
élén.

Eredmények:
Nagyatád - Kutas 3:0
Nagyatád - Barcs 5:2
Nagyatád - Lábod 3:1

CSELGÁNCS
A vártnál gyengébben szerepeltek az 

NVSE Judo szakosztályának sportolói má
jus 25-én Budapesten az UTE csarnoká
ban megrendezett MKK Országos rang
sorversenyen. Az öt nagyatádi résztve
vőből mindössze Del Fabro Zsoltnak si
került egy V. helyezést kiharcolnia.

A serdülő fiúk és lányok azonban egy 
nappal később a BHSE otthonában le
zajlott ORV-n már egy 11.(Balogh Móni
ka, 41 kg) két V. (Séra József és Horváth 
Péter, 62 kg), valamint két VII. helyezést 
(Zsiga Gábor, 68 kg és Kóródi Sziláid +75 
kg) szereztek.

TENISZ
Május 25-én az amatőr férfi páros ver

seny nyitotta meg az idei szezont. Az öt
szörös bajnok Pomozi - Bujtás duó hi
bázott ugyan a selejtező mérkőzéseken, 
de a döntőben klasszishoz méltóan játsz
va hatodszorra is megszerezte a győzel
met.

A végeredmény:
I. Pomozi László - Bujtás László
II. Vida Gábor - Csendes József
III. Bulicsek Zsolt - Horváth Mátyás
Május 31-én BIT Kupa néven pénz

díjas amatőr teniszversenyt rendeztek Ka
posváron az Iszák utcai Tenisz Centrum
ban. Városunk négy fővel képviseltette 
magát a Somogy megyei amatőrök me
zőnyében. A Pomozi - Bujtás páros és 
az egyéniben induló Bakos József egy
aránt ezüstérmes lett.

Horváth Lajos
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Qimnáziumi értesítő
BALLAGUNK

Nagyatádi Műhely ~
„Amikor kis elsősként először léptük 

át az iskola kapuját, némi szorongással 
a nagy negyedikesek miatt, akikről 
annyi rosszat, meg még rosszabbat hal
lottunk, még igen távolinak, sőt: elérhe
tetlennek tűnt az a gondolat, hogy ilyen 
szorongást egyszer mi is okozni fogunk. 
Ugyanilyen távolinak tűnt akkor az érett
ségi is, amely - valljuk be őszintén - most 
a vén szorongást okozónak is némi szo
rongást okoz.

S most mégis itt vagyunk. Most mi bal
lagunk. E négy év alatt sok mindenen 
mentünk keresztül, sok új barátságot kö
töttünk és persze rengeteg új ismerettel 
gazdagodtunk, melyek elsajátításához ki
váló tanáraink segítettek hozzá.

Mindannyiunk nevében szeretnék te
hát köszönetét mondani tanáraink áldo
zatos munkájáért - amely nem egyszer 
szabadidejük jó részét is elrabolta -, és 
azért a makacs kitartásért, amellyel új is
meretek birtokába juttattak minket sok
szor akaratunk ellenére".

Gersi Károly 4.b.

A fenti gondolatokkal búcsúztak ne
gyedikeseink az iskolától, diáktársaktól 
május 11-én, a ballagási ünnepségen.

Két nappal később 64 gimnáziumi és 
24 egészségügyis tanuló kezdte meg az 
érettségi vizsgát. Túljutva az írásbeliken 
már a szóbeli vizsgákra és a felvételik
re készülnek. Alsóbbéves tanulóink 
eredményekkel szerepeltek különböző' 
versenyeken. Első helyezést ért el a Pol
gári Védelmi Verseny megyei döntőjén 
a 3. a. osztály csapata.

TÚL A MEGYEI DÖNTŐN
A Légoltalom megalakításának 60. 

évfordulója tiszteletére, felmenő rendszerű 
ifjúsági versenysorozatot hirdetett a pol
gári védelem országos parancsnoksága. 
A megyei döntőn városunkat az a gim
nazista csapat képviselte, amely két évvel 
ezelőtt 3. helyezést ért el.

A gimnázium igazgatója és az osztály
főnökük minden segítséget megadott a 
sikeres felkészüléshez. A csapat tagjai 
elméleti és gyakorlati foglalkozáson 
vettek részt a mentőállomáson, ahol 
Patka Gyula úr az elsősegélynyújtás 
rejtelmeibe avatta be őket.

A megyei döntőre május 31 -én került 
sor a tokaji parkerdőben. A versenyen 8 
általános iskolai és 5 középiskolai csa
pat vett részt, akiket természetesen 
külön értékeltek. Öt állomáson kellett 
fel készültségüket bizonyítani, melyek 
közül kettőn elméleti, három állomáson

N ITCÁIXK
C ■

Lőcsei utca

Lőcse Kassától Ény-ra fekvő cseh vá
ros. A tatárjárás után fallal vették körül, 
1271. óta a szepesi szászok központja. 
A kuruc háborúk idején a császáriak ol
dalán állt, de polgárai titokban segítet
ték a kurucokat. 1709-ben II. Rákóczi 
csapatai elfoglalták, a császári seregek há
rom hónapi ostrom után tudták csak 
visszavenni. A császáriakat Korponay 
Jánosné Ghéczy Julianna árulása segítet
te. Ezt Jókai Mór: A lőcsei fehér asszony 
c. regényében dolgozta fel. Az egyetlen 
nőalak a magyar történelemben, aki 
nemzetáruló volt. És ugyanez az asszony 

később, mint önfeláldozó vértanúja a 
nemzeti szabadság ügyének, tűnik le a 
láthatáron. Jön, mint egy üstökös, s le
száll, mint egy csillag.

Lakóhelyünk térképén a Lőcsei utcát 
a város északi részén találjuk, párhuza
mos a Dózsa György utcával. Az 1920- 
as évek földreformjának érvénybelépé

A „Múltunk, jelenünk, jövőnk: Euró
pa" című vetélkedőn iskolánkat 3 csa
pat képviselte a 8. osztályból.

A HELIKON-on versmondó kategóri
ában Alsecz Anita (3.a.) arany minősí
tést kapott. Horváth László (4. a.) verse
it beválogatták a legjobb versekből 
összeállított antológiába.

A HELIKON képzőművészeti kategó
riájára beküldött alkotások közül 2 ta
nulónk Kiss Borbála (8. o.) és Major Ri
ta (3. a.) festménye szerepelt a kiállítá
son.

Kiemelkedő sporteredményeket tud
hatnak magukénak az alábbi tanulók:

Megyei atlétikai döntő: 4 X 1 500 m 
fiú váltó I. hely; magasugrás: Bóta Lász
ló (2. a.) I. hely (megyei), IV. hely (orszá
gos)

Triatlon megyei döntő: III. korcs. 
Várday Róbert (7. o.) III. hely, IV. korcs. 
Kovács Marietta (8. o.) II. hely, Kocsis Pé
ter (1. a.) I. hely, Baranyák Zsolt (2. b.)
III. hely, V. korcs. Boros Krisztián (4. b.)
IV. hely

Egy „örökbefogadásról" is hírt adha
tunk. Harmadikos és másodikos tanulók 
elvállalták a Városi Strandfürdő mellet
ti kocsányos tölgy környezetének meg
tisztítását és további gondozását. Segít
ségükre lesznek a Városgazdálkodási Vál
lalat gépei. Czimmerman Béláné tanár
nő segítségével kezdeményezték a kb. 
200 éves őshonos famatuzsálem védet
té nyilvánítását.

gyakorlati feladatokat kellett megoldani 
(kitelepítési csomag összeállítása, szeny- 
nyezett terepszakaszról sérült mentése, 
robbanás sérültjeinek elsősegélyben 
nyújtása). Csapatunk tagjai magabiztos 
versenyzéssel gyűjtögették a pontokat 
állomásról állomásra. Az utolsónak 
indult csapat beérkezése után kiderült, 
hogy a maximális 75 pontból hetven
kettőt szerezve megnyerték a megyei 
versenyt és továbbjutottak a területi dön
tőre! Gratulálunk a csapat tagjainak és 
további jó szereplést kívánunk. Külön 
köszönetét érdemel a menekülttábor 
vezetése, akik gépkocsi biztosításával 
segítették az utazást.

A győztes csapat: Druzsin Mónika, 
Tóth Mária, Papp Bíborka, Kiss Orsolya, 
Pethes Tamás, Kolics Tamás, Pintér 
László (3.a.).

Csendes József pv. őrgy.

se után került sor a szántóterület parcel
lázására. így 400-600 négyszögöles 
házhelyekhez jutottak a helybeliek. 
1925-től kezdték el építeni fax kölcsön
ből a tulajdonosok az egy, két szobás 
komfortnélküli házaikat.

Az egykori poros, csendes utcában 
nemcsak zöldség és gyümölcstennesz- 
téssel foglalkoztak elődeink, hanem ál
lattartással is. A háborús károkat rend
behozták a lakosok, a közművesftést kö
vetően pedig korszerűen átalakított és 
emeletes házak is épültek a közelmúlt
ban az utcában. A szántóföldek helyén 
kiépült a Lőcsei köz is 9 házzal.

Tágas, tiszta udvarok, virágok, cserjék, 
díszfák veszik körül a családi házakat. 
A veteményes kertek és gyümölcsösök 
gondozottak. Amire vágynak a késői utó
dok, „a csend", ami felett eljárt az idő, 
a technika jóvoltából.

Győré Béláné Sípos Ilona

Őszi Napfény Nyugdíjasklub
Az Őszi Napfény Nyugdíjasklub a Vá

ros Napján komoly elismerésben része
sült. A kitüntetés kapcsán Gergő 
Sándomé a klub vezetője eleveníti fel a 
közös élményeket, a klub mindennapi 
tevékenységét.

Nagy meglepetés volt számomra, 
amikor Ormai István, városunk polgár
mestere közölte velem, hogy klubunk 
Nagyatád Városért kitüntetésben része
sül lakóhelyünk várossá nyilvánításának 
25. évfordulója alkalmából. Megkezdő
dött a szervezés, hogy minél többen ve
gyünk részt ezen az ünnepélyes aktuson. 
A város rendezvényein igyekszünk lehe
tőségeink szerint képviselni a csoportun
kat. Érdekel bennünket, hogy mi törté
nik lakóhelyünkön. Tulajdonképpen 
ilyen apropóból szerveződött klubunk is 
1987-ben 25-30 taggal. Vidékről is jár
tak és járnak hozzánk ma is (Lábod, Se- 
gesd). Ma már 130 taggal számolunk. 
Úgy látszik vonzó, amit csinálunk és sok 
magányos embernek ad kellemes kikap
csolódást. Egyik kedvenc tevékenységünk 
alapján, amely természetesen a kirándu
lás, bejártuk Somogyból kiindulva (Csur
gó, Ágneslak, Nikla, a Balaton mindkét 
partja, stb.) a Dunántúlt, az Alföldet, az 
Északi Középhegységet és természetesen 
megcsodáltuk Erdélyt is és Burgenlandot 
is. Egyik legemlékezetesebb utunk a má
jus 21-i ópusztaszeri kirándulás volt. 
„Ilyen szépet még nem láttunk" mond
ták sokan, amikor a Feszty-körképet cso
dálták. Ehhez az úthoz felhasználtuk a 
kitüntetéssel kapott pénzünket, melyet ez
úton is köszönünk az önkormányzatnak. 
Általános, de nagyon tartalmas összejö
veteleinken kívül elsőként a hagyomány
őrző-hagyományápoló körünk kezdett te-

Ember az emberért
A Pécsi Tervező Vállalat dokumentá

cióinak, megyei határozat alapján készült 
tervezeteként a Városi Kórház 100 
ágyas Elmeosztállyal történő kibővítését 
hagyta jóvá 1973-ban.

Napjainkban a Psychiátriai Osztály há
rom részlegre tagolódik: a kórház épü
letében az acut részleg 34 ággyal, az El
mepavilon 88 ággyal, valamint 
Ötvöskónyiban, a kastélyban 80 ággyal. 
Az Elmepavilon 1979 óta fogadja a be
tegeket. Tervezését illetően elsődleges 
meghatározó tényező, hogy Somogy me
gye viszonylatában ilyen jellegű gyógyí
tó részleg csak a Megyei Kórház vonzás
körzetében található. Működését gyakor
lat által igazolt adatok alapján indokolt
tá az teszi, hogy a fél megye területéről 
kerülnek Nagyatádra a beutaltak. Testi és 
lelki betegségeik által bekövetkezett je
lenlegi állapotuk, nem utolsó sorban szo
ciális helyzetük is indokolja ittlétüket. A 
Psychiátriai Osztály orvosai és szakdol
gozói gyógyító, ápolói hivatása segítő ke
zeket nyújt számukra, megértő ember
ségük pedig az életük mindennapjainak 
könnyebbé tételében ad segítséget. Tes
ti betegségeik részleges vagy végleges 
gyógyítása, ápolása mellett a nehezeb
ben gyógyuló lélek fájdalmát is enyhí
teni tudják.

H. Mészáros Ágnes

FELHÍVÁS!
A Henész-Simongát városrész szennyvíz
csatornázására alakult építőközösség 
tagjai az érdekeltségi hozzájárulás be
fizetéséről illetve a hitelszerződések 
megkötéséről az OTP Rt. Nagyatádi 
fiókjánál mielőbb gondoskodjanak.
A munkát végző vállalkozó a befizetést 
igazoló szelvény bemutatása esetén 
építi meg a telekhatáron belül a csa-

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 
tudják, hogy ez nem mindig azonos a „jó 
teljesítmény" minősítéssel, mégis elisme
rése a város alkotó légkörének, s ezért köz
ügy lehet a feltételek és folyamatok meg
világítása „belülről", szubjektiven.

vékenykedni Győré Béláné és Nagy 
Jenőné irányításával.

A Nagyatád újságban gyakran olvas
hatjuk írásaikat „Elődeink" főcím alatt. 
A kör tagjai gondozzák az utód nélkül 
maradt jeles emberek sírjait is. Az elmúlt 
évben létrehozták a kézimunkacsopor
tot is, melyről a múlt havi számban ol
vashattak. Komoly gyűjtőmunkát folytat
tak a Városi Múzeum anyagához.

A klub életében jelentős fordulatot ho
zott a megyei nyugdíjas ki mit tudok el
indítása, szervezése. 1993-tól rendszere
sen fellépnek énekeseink Bendurné Fe
kete Erzsébet lelkes vezetésével, aki na
gyon igényes dalcsokrokat állított össze 
számukra. Minden évben különböző dí
jakat kaptak. Hamarosan létrejött a szín
játszó és később a bábkör is. Az utóbbi
val sok óvodást és kisiskolást szórakoz
tattak már. Vezetőjük Beke Pálné, aki a 
jelenetek kiválasztására mindig nagy 
gondot fordít. Őket is elismerésben része
sítették a zsűritagok. Majd elkezdetünk ve
zetésemmel a néptánccal foglalkozni, 
amelyet a „Ritka búza..." magyar tánc nyi
tott meg, ill. nyitó tánca lett az országos 
„Ki mit tud?"-nak. Különösen nagy sikert 
aratott korhű ruhánk. Azóta bővült ruha
tárunk egy somogyi népviselettel, melyet 

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

I. hely (6-16. sor) 140 Ft II. hely (1-5. sor) 100 Ft 
Az ettől eltérő helyárakat a filmeknél külön jelezzük.

A MŰSORVÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

1. 
hétfő

12 MAJOM - A JÖVŐ MÁR A MÚLTÉ
Színes feliratos amerikai akció-thriller

I. hely 160 Ft, II. hely 120 Ft

4. 
csütörtök

MINTAMÓKUS
Színes szinkronizált amerikai film 

1. hely 120 Ft, II. hely 80Ft

7- 
vasárnap

A HALÁL NAPJA Mk
Színes feliratos amerikai akció-thriller 1ITÍ

I. hely 160 Ft, II. hely 100 Ft

8. 
hétfő

AZ IGAZIRA VÁRVA
Színes feliratos amerikai film

11.
csütörtök

SPINÉDZSEREK - KÉSZ KÁOSZ!
Színes szinkronizált amerikai filmvígjáték

14.
vasárnap

SHOWGIRLS
Színes feliratos amerikai film ■Ejl
1. hely 160 Ft, II. hely 100 Ft

15.
hétfő

WONG FOO, KÖSZ MINDENT!
Színes feliratos amerikai filmvígjáték 

I. hely 160 Ft, II. hely 100 Ft

18. 
csütörtök

TISZTA ROMÁNC (TRUE ROMÁNCÉ)
Színes feliratos amerikai film

21. 
vasárnap

LAS VEGAS, VÉGÁLLOMÁS

Feliratos amerikai film

22. 
hétfő

TÖKÉLETES MÁSOLAT

Színes feliratos amerikai film í
1. hely 160 Ft, II. hely 100 Ft Vpr

25. 
csütörtök

TISZTA JÁTSZMA ztó.
Színes feliratos amerikai film ■TaA
1. hely 160 Ft, II. hely 100 Ft

28. 
vasárnap

CSAJOK xfltk
Színes magyar film ■ IJtl

1. hely 120 Ft, II. hely 80 Ft W

29. 
hétfő

GOOFY - NEM KÖNNYŰ, HA GOOFY AZ APÁD

Színes szinkronizált amerikai film

a dalkör és táncosok is viselnek, pl. a 
„Simongáti lányok" (Kutor Ferenc nagy
atádi szerző) néptáncnál. Vannak szava- 
lóink is, mégpedig saját verssel szereplő 
és szólóénekeseink, akik mind díjazottak.

Sokoldalú tevékenységünkért három 
éven át mi hozhattuk el a megye legjobb 
klubja kitüntető oklevelet. így kerülhet
tünk el Bányára is szerepelni, de voltunk 
pl. Szajkón, Berzencén, 23-án pedig 
Csokonyavisontára megyünk. Vannak 
olyan lelkes tagok, akik minden körben 
tevékenykednek.

Jelentős eseményeink közé tartozik a 
már két alkalommal megrendezett mű
soros estünk, amelyben részt vesz min
den tagunk (rendezés, jegyárusítás). 
Minden alkalommal több, vagyis négy 
generáció mutatkozik be: dédmamától 
a dédunokáig, hasonló rendezvényünk 
a közös anyák- és gyermeknap. Az idei 
különösen jól sikerült. A Nagyatádi Te
levízió is bemutatott részleteket. Minden 
rendezvényünknek a tartalmi része tu
datosan tervezett. Pl. a fiataloknak be
mutatni a szabadidő értelmes eltöltését.

Vannak különböző klubkapcsolataink 
is. így Komló, Csurgó, Kaposvár. Több
ször látogattunk már egymáshoz. Meg 
kell, hogy említsem a hagyományos 
előszilvesztereinket, melyet megalaku
lásunk óta megtartunk. Jellemzője az ol
dott hangulat, a sok táncolás. Tevékeny
ségünket teljességgel szinte lehetetlen le
írni. Azt viszont nem hagyhatom el, hogy 
érdekvédelmi feladatokat is végzünk. Áz 
évi programunk teljesítése mellett már 
most készülünk a jövő évi 10 éves jubi
leumunkra. Reméljük, a művelődési ház 
vezetője és munkatársai ugyanúgy támo
gatnak bennünket, mint ahogy most is, 
eddig is, amiért ezúton is köszönetét 
mondunk.

Gergó Sándorné klubvezető
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Tájékoztató a képviselő-testület 
május 21-ei üléséről

A képviselő-testület e napon nyílt, majd 
azt követően zárt ülést tartott.

Az ülés kezdetén a tisztségviselők be
számoltak a testület két ülése közti idő
szakban végzett munkájukról, valamint 
a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről. 
A tájékoztatókat a képviselő-testület el
fogadta.

Az ülés második napirendjeként mó
dosította a testület az önkormányzat va
gyonhasznosításáról szóló rendeletét. Ko
rábban forgalomképtelen, illetve korlá
tozottan forgalomképes ingatlant sorolt 
át a forgalomképes vagyontárgyak köré
lje. Ezek a 4. sz. általános iskola mellet
ti terület, valamint a volt óvoda a Rókus- 
közben. E rendelet módosítással az in
gatlanok értékesíthetővé váltak.

A testület ezt követően hosszú szava
zási eljárás során és élénk vita mellett 
meghatározta az onkurmanyzati lakások 
bérletéről szóló rendelet szabályozási irá
nyait, koncepcióját.

Foglalkoztak a képviselők a város 
egészségügyi alapellátása kérdéskörével 
is. A központi finanszírozási jogszabály
ok változása miatt 1996. július 1 -jei ha
tállyal új felnőtt háziorvosi körzet léte
sítésében döntöttek olymódon, hogy a 
meglévő háziorvosi körzetek területi el
látási kötelezettségét határait átszervez
ték. Felhatalmazta a képviselő-testület a 
jjolgármestert arra, hogy az új körzet há
ziorvosi állását hirdesse meg.

Döntöttek a képviselők a jogszabály
ok módosításával és a Népjóléti Minisz
térium pályázati lehetőségeit figyelem
be véve további egészségügyi szakellá
tás átszervezése ügyében.

így a képviselő-testület a háziorvosi és 
házi gyermekorvosi munkahelyek létre
hozására, a meglévő munkahelyek kor
szerűsítésére, áthelyezésére meghirdetett 
pályázaton részt vesz.

A követelményeknek és hatósági elő
írásoknak megfelelő felnőtt és 2 gyerek 
rendelő kialakítására várhatóan a Tallián 
utcai kórházi épület földszintjén kerül sor. 
A városi egészségügyi alapellátás végzi 
a továbbiakban a terhes-tanácsadással 
kapcsolatos feladatokat is. Szervezetvál
tozási döntés született a fogászati szak
ellátás kérdésében is. A testületi dönté
seknek megfelelően lehet az új finanszí
rozási szerződéseket módosítani és 
megkötni.

A várható kórházi struktúra váltással 
összefüggésben a megyei egyeztető fó
rumra Ormai Istvánt jelölte a képviselő
testület.

A képviselők az egészségügyi ellátás
szervező napirendeket követően az 
1996. évi költségvetésben meghatározott 
intézményi feladat- és kapacitásvizsgá
lat eredményéről, pályázati lehetőségről 
szóló előterjesztést vitatták meg.

A testület pályázatot nyújt be az óvo
dai csoportlétszám csökkentés és óvo
dai intézménymegszüntetéssel kapcso
latban felmerült és a létszámleépítés kö

KÉRDŐÍV
A nagyatádi kábeltelevíziós 

rendszer műsorairól.
Az alapszolgáltatás jelenleg az alább 

felsorolt adókat tartalmazza. A műsorkí
nálat kialakításánál a szolgáltató igyeke
zett figyelembe venni a legkülönbözőbb 
érdeklődési körű nézők lehetséges igé
nyeit (magyar nyelvű és külföldi zenei, 
sport, szórakoztató műsorok).

A 10-es és 14-es sorszámmal jelzett 
csatornán a VOX és az ONYX TV ide
iglenesen szerejjel. A VOX helyett a HBO 
felvétele történik meg a tervek szerint 
1996. októberében. A Kábelcom KFT tá
jékoztatása alapján ettől az időponttól vá
lik lehetővé a HBO műholdas műsorát
vitele, amelynek kajxsán a nagyatádi ká
belhálózat is csatlakoztathatóvá válik. Ter
mészetesen a HBO továbbra is egyedi
leg előfizethető kódolt adás lesz. Az 
ONYX TV jelenleg a TOP TV helyett fog
ható, amely az országos sugárzási prob
lémák megoldását követően (digitális 

vetkeztében szükségessé váló pénzügyi 
források kiegészítésére.

Szükségesnek tartották a képviselők azt 
is, hogy a város költségvetési hiányának 
mérséklése érdekében a polgármesteri hi
vatal tekintse át a működésben rejlő meg
takarítási lehetőségeket intézményi és vá
rosi szinten egyaránt. Dolgozzon ki ja
vaslatot az intézményi struktúra átalakí
tására, a feladatok összevonásának lehe
tőségeire, valamint keresse a megoldást 
a vagyonhasznosítási bevételek felgyor
sítására.

A költségvetés elkészítésekor a dolgo
zók januári besorolási bérének 50 %-a 
erejéig jutalom forrás lett az intézményi 
költségvetésbe differenciált jutalomra ter
vezve. Az ülésen a képviselő-testület en
gedélyezte a pedagógus napi jutalmazá
si keret felhasználását.

Az ülés intézmény vezetői állásra ki
írt pályázatok elbírálásával folytatódott.

A képviselő-testület a zeneiskola igaz
gatójának, Kenedi Tibornak a megbízá
sát a lefolytatott pályázati eljárást köve
tően 2001. július 31-ig meghosszabbí
totta.

Pályázati eljárás lefolytatása után a 4. 
sz. Általános Iskola igazgatójává Laklia 
Piroskát, az eddigi megbízott igazgatót 
nevezte ki.

Az intézmény július 1-étől a megyei 
önkormányzat fenntartásába kerül.

A pályázati eljárást követően meg
hosszabbította a képviselő-testület a 
Rozsnyói utcai óvoda vezető óvónőjé
nek, Molnár Gyulánénak a vezetői 
megbízását is 2001. július 31-ig.

Á Nagyatádi Önkormányzati Hivatá
sos Tűzoltóság tűzoltó-parancsnoki ál
lására is a testület januárban pályázatot 
írt ki.

A képviselők az eljárás lefolytatása után 
ezen az ülésen döntöttek a parancsno
ki kinevezésről.

A kiírásra 3 pályázat érkezett. A kép
viselő-testület az eddigi megbízott pa
rancsnokot, Szabó Vilmos tűzoltó főhad
nagyot nevezte ki határozatlan időre az 
Önkormányzati Hivatásos Tűzoltó
parancsnokság parancsnokának.

Az ülés következő részében a képvi
selők 8 vagyongazdálkodási kérdésben 
döntöttek.

A lakás-elidegenítési rendelet alapján 
újabb lakások eladásra felajánlásában 
született döntés.

A képviselők döntöttek magán és ön
kormányzati közös tulajdonban lévő Zrí
nyi u. 23. szám alatti ingatlan értékesí
téséről is.

A Mártírok utca 6. szám alatti és az 
Alkotmány u. 1/2. b/1. szám alatti laká
sok értékesítése kérdésében vételi aján
lattételi felhívás közzétételét rendelték el.

Ugyancsak vételi ajánlattételi felhívás 
közzétételét rendelték el a Kiszely u. 11. 
szám alatti ingatlan értékesítésére.

Döntöttek a képviselők a Rókus-köz
3. szám alatti volt óvoda épület piaci ér

adatátvitel megvalósítása) újra vissza ke
rül a rendszerbe.

A fejállomás jelenleg 6 műhold kódo
latlan adásainak vételére és elosztására 
alkalmas. Új adó felvétele, a műsorkíná

lat bővítése a jelenlegi előfizetési díjért 
nem lehetséges, csak valamely meglé
vő adó cseréje vehető számításba. A fel
tételek kidolgozásához kérjük az Önök 
értékelését és észrevételeit. A jelenlegi fel
mérés egyes adók szükségességét (nézett
ségét) hivatott tükrözni. A kérdőív kitöl
tése nem kötelező, de valamennyi tele
vízió néző érdeke, hogy véleményét fi
gyelembe vegyék a műsorszerkezet ki
alakításánál. A kitöltést követően a kivá
gott szelvényt 1996. július 15-ig kérjük 
juttassák vissza a polgármesteri hivatal 
címére, vagy a városháza földszintjén el
helyezett gyűjtőládába.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

Az adók mellett szereplő négyzetek
be írt számokkal értékeljék az adott mű
sor fontosságát és szükségességét. A szá
mok jelentése az alábbi:
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tékesítési feltételeiben is. Az ingatlan ér
tékesítésére nyílt piaci licites eljárást ha
tároztak meg.

A képviselő-testület a kivadári fürdő
re és termál kútra kiírt vételi ajánlattéte
li felhívását eredménytelennek nyilvání
totta és ismételten zárt borítékos, az ered
ménytelenné nyilvánítás jogának fenn
tartása melletti vételi ajánlatos felhívás 
közzétételét rendelte el.

A testület döntött egy külterületi szán
tó pályázati értékesítési kiírásában is.

Felhatalmazta a képviselő-testület a 
polgármestert arra, hogy tárgyalásokat 
folytasson a HM rendelkezésű, bérlővel 
lakott lakások értékesítési ügyében. A fel
hatalmazásban a testület kikötötte, hogy 
a HM rendelkezésű, bérlővel lakott la
kások a 6/1994. (V.30.) HM. sz. rende
let szerinti feltételekkel csak megfelelő 
önkormányzatot illető kompenzáció 
esetén adható el. Megfelelő kompenzá
ciónak a HM kezelésében lévő Nagya
tád, Aradi utcai üres ingatlanokból a be
vételkieséssel arányos számú lakás ön
kormányzati tulajdonba adását tartja.

A vagyonhasznosítási kérdéseket kö
vetően a képviselők döntöttek a városi 
logopédiai ellátás átszervezéséről is. Ed
dig a 4. sz. Általános Iskola végezte a vá
rosi gyermekek logopédiai ellátását. Az 
intézmény július 1-től megyei fenntartás
ba kerül a Szakképző Iskolával együtt. 
Ezek miatt vált szükségessé az átszerve
zés. Július 1-től a városi logopédiai el
látást a József Attila Kollégium végzi, ő 
foglalkoztatja a városi logopédust.

A nyilvános ülés végén a képviselők 
tájékoztatást kaptak a szennyvíz III. ütem 
(Henész és Simongát) szervezési mun
káiról. A szándék-bejelentések alapján 
a szervezettség meghaladta a 45 %-ot, 
ezért a képviselők megerősítve egy ko
rábbi döntésüket, felhatalmazták a pol
gármestert és a jegyzőt a kiviteli szerző
dés megkötésére.

A nyilvános ülés végén a szúnyog- és 
kullancs irtásra vonatkozó interpelláci
ók hangzottak el, amelyre adott válaszo
kat a testület elfogadta.

Az ülés zárt üléssel folytatódott.
A zárt ülésen további intézményveze

tői pályázatok elbírálására került sor.
Á képviselő-testület a Babay József Ál

talános Iskola igazgatójává 1996. augusz
tus 1-től 2001. július 31-ig Boros Bálin
tot, a 2. sz. Általános Iskola igazgató-he
lyettesét nevezte ki.

Döntöttek szintén pályázati eljárás le
folytatása után a Szakképző Iskola igaz
gatói állása kérdésében is.

Mohári Jenő eddigi iskolaigazgató ve
zetői megbízását hosszabbította meg a 
képviselő-testület 2001. július 31-ig.

A zárt ülés végén egyedi szociális 
ügyekben benyújtott fellebbezéseket bí
ráltak el.

Hoffmanné dr. Németh Ildikó 
jegyző

5. NAGYON FONTOS
4. FONTOS
3. KÖZEPES
2. NEM LÉNYEGES
1. SZÜKSÉGTELEN

I

i
i

I
I
•

I
I

1. MTV 1....................................
2. MTV 2....................................
3. Duna TV ................................
4. Szív TV - Cartoon NetWork ...
5. Nagyatádi Televízió - ATV 47

6. SAT 1 ......................................
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8. RTL 2......................................
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15. M6.........................................
16. Antenne 2 .............................
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VÍZSZINTES
1. Adam Smith (1723-1790) angol közgazdász megállapítása 1. rész. 13. A 

dél-amerikai vadászok fegyvere. 14. Nyom. 15. Mely személy? 16. Létezik. 17. 
Az indiai nők felsőruhája. 19. Gravírozott. 21. Az argentin autójel. 22. Dél-afrikai 
kutatóállomás az Antarktiszon (SANAE). 23. Lel. 25. Szibériai folyó. 27. A kalci
um vegyjele. 28. Folytonossági hiány. 30. Veni,...., vici (jöttem, láttam, győztem). 
31. Növényzetet teljesen elpusztít. 34. Kisebbedik a duzzanat. 36. Rendelettel 
felszólít. 37. Házasság felbontása. 38. 3,14. 39. Lakoma. 40. Majdnem ott! 42. 
Bentről. 43. Császári és királyi, röv. 44. Antonov géjx.*inek IxHűjele. 45. Nemzetközi 
programnyelv. 47. Több ország pénze. 50. Mexikói őslakó. 51. Emília..... (Lessing).
52. Kampó, tájszóval. 54. 24 órai. 55. A német és a norvég autók jele. 56. Indíték. 
57. Vasúti alagút Új-Zélandon. 59. Persona non .... (nem kívánatos személy). 
61. Téli csapadék. 62. Másolópa|)ír. 65. Rahat... (szultánkenyér). 67. Növényt 
nemesít. 69. A nobélium vegyjele. 70. Eleven. 72. Belső-Mongóliában élő vadló. 
73. A megállapítás 2. része.

FÜGGŐLEGES
1. Szinte teljesen vízmentes, tiszta szesz. 2. Dickens álneve. 3. Földbe rejt. 

4. Venezuela fővárosa. 5. Ver. 6. USA város (LÖVELL). 7. Fogadására. 8. 
Talajművelő eszköz. 9. Építési törmelék. 10. Esztendő. 11. Fel hányt földből és 

sövényből álló kerítés. 12. Elemző vegytan. 18. Lappföldi tó. 19/a. 
Táncdalénekesnő (Andrea). 20. Van ilyen barlang. 24. Vezetőhangos, dúr jel
legű hangsor. 26. Nagy szilárdságú építőanyag. 29. Gyomorgörcs, régies szó
val. 32. Kopasz. 33. Füleredetű. 35. Kiejtett betű. 38. A FIAT egyik típusa. 41. 
Rakamazzal szemben lakik. 43. Tyúkanyó hangja. 45. Portugál szigetek. 46. 
Levéltávirat, röv. 48. Van jobb és bal. 49. Rosszabbá tett. 50. Vonatkozó névmás. 
51. Parkett-táncos. 53. Kukoricalisztlxjl készült ital Dél- Amerikában. 58.... Domini 
(az Úr évében). 60. Japán híradástechnikai márka. 63. Hajít. 64. Masina. 66. 
Veszprém megyei község. 68. Az egyik szögfüggvény röv.-e. 71. Kb. 1,9 m.

A rejtvényt helyesen megfejtők között egy db 1500 Ft, egy db 1000 Ft és 
egy db 500 Ft értékű könyvutalványt sorsolunk ki. A megfejtéseket levél
ben vagy nyílt levelezőlapon a 7500 Nagyatád, Pf. 28. címre kérjük bekül
deni. Beküldési határidő: július 20. A nyertesek nevét augusztusi lapszámunk
ban közöljük.

A múlt havi rejtvény helyes megfejtése: „Ha most nehéz is, nem lesz mindig 
így". Az 1500 Ft-os könywásárlási utalványt Paulin Jánosné Tarany, Csokonai 
u. 67., az 1000 Ft-os könywásárlási utalványt Kövesdi Orsolya Nagyatád, Jókai 
u. 11/C, az 500 Ft-os könywásárlási utalványt Csór Jánosné Nagyatád, Ungvári 
u. 1/A alatti lakos nyerte. Szerencsés nyerteseinknek az utalványt postán küld
jük el.
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Történelmünk sorsdöntő korszaka 
Honfoglalás - Államalapítás

SZENT ISTVÁN ÖRÖKSÉGE

Szent István király napja az utób
bi években egyre nagyobb súllyal 
van jelen gondolkodásunkban, ün
nepeink sorában. Ez elsó'sorban 
tartalmával, történelmi jelentőségé- 
vel függ össze! A história eseménye
it ismerjük, fontosságáról pedig 
most csak néhány gondolatot szó
lok.

István király Géza fejedelem 
örökségére építve mai szóhasználat
tal élve egy gazdasági és társadal
mi átalakítást vitt végig, közben pe
dig új vallást adott az ország népé
nek. Igaz, hogy a változásokhoz, az 
új állam megszilárdulásához évtize
dek kellettek, de a helyzetfelisme
rés jó volt, s céltudatosan, követke
zetesen dolgoztak a megvalósításon. 
Szent Istvánban a karizmatikus és 
bölcs államférfit tiszteljük.

Az államalapítás és a honfoglalás 
gondolatköre történelmileg és esz
meileg is összetartozik. 1996-ban, 
az 1100. évfordulón ez különösen 
aktuális. Abban a korszakban, nagy 
királyunk idején kialakult európai 
kapcsolódásunk, politikai, katonai és 
gazdasági szerepet vívtunk ki ma
gunknak. Megó'riztük nemzeti karak
terünket. de tanultunk mások tapasz
talataiból. A honfoglalás és az állam
alapítás magyar népünk történelmé
nek legjelentó'sebb, sorsdöntő' folya

mata.
Nagyatádon is megemlékezünk e 

jeles és a fejlődést szolgáló korsza
kokról. Olyan maradandó dolgok

Az év végén bezár a menekülttábor
Várakozó állásponton a menedékesek

Amíg tavaly jelentős menekülthullám érkezett a nagyatádi mentkülttáborba is, 
addig az elmúlt egy évben megköttetett a daytoni és a párizsi békeszerződés, be
fejeződtek a fegyveres harcok. Ennek következtében jelentős mértékben csökkent 
itt is a menedékesek száma. A tábor kilátásba helyezett, belátható időn belüli meg
szüntetéséről beszélgettünk Mikla Gabriella szociális csoportvezetővel.

- A bosnyák menedékesek jelenlegi 
540-es létszáma talán ötödé a valami
kori csúcs-létszámnak. Igaz, jó egyhar- 
mada a Magyarországon tartózkodó me
nedékeseknek. Aki tudott, hazament, 
vagy harmadik ország lakója lett. Az itt 
maradottak helyzete - több minden mi
att is - kilátástalan maradt.

- Külföldről hosszú idő után a minap 
Angliából érkezett segélyszállítmány, 
holott véglegesnek látszik az elhatáro
zás a nagyatádi menekülttábor megszün
tetéséről.
- Ez így van. Szeptember elején azok 

a bosnyák menedékesek indulnak a deb
receni táborba, akiknek iskolás gyerme
kük van. Aztán szeptember végére elköl
tözik a szociális és az elmeszociális ott
hon zárt részlege is, ami azt is jelenti, 
hogy a jövő hónap végére az alkalma
zotti létszám is a felére csökken. így nem 
lesz munkája már a szociális munkások
nak, a sofőrök és a karbantartók egy ré
szének. 

készültek, amelyek reményeink sze
rint kifejezik a történelmi évfordu
ló jelentőségét! A Dózsa György és 
a Kápolna utcák kereszteződésében 
lévő kis térnek a képviselő-testület 
a „Honfoglalás tere" elnevezést ad
ta. Itt kerül felállításra a Honfogla
lás emlékműve, amelyet más helyütt 
e lapszámban ismertetünk. Ezen a té
ren áll a Szent Rókus kápolna, váro
sunk szép és értékes műemlék épü
lete. A kápolnát az Országos Műem
lékvédelmi Hivatal támogatásával az 
önkormányzat felújította, s a mosta
ni ünnepen átadásra kerülhet.

Történelmünket megismerve és 
átgondolva, elődeink munkásságát meg
becsülve, szellemiségüket megértve ké
szüljünk első királyunk ünnepére. Ma
radandó munkát végezve gyarapftsuk la
kóhelyünk értékeit.

Kedves Nagyatádiak!

Városunk önkormányzata nevében 
tisztelettel meghívom valamennyiü- 
ket, minden kedves érdeklődőt a Szent 
István nap, az állami ünnep rendez

vényeire.
A Honfoglalás emlékoszlopának 

avatására a tér elnevezésére, valamint 
a kápolna felújítás utáni megáldásá- 
ra augusztus 18-án 15.30 órakor, a 
kisatádi búcsú napján kerül sor. Erre 
a városi ünnepségre külön is hívom 
Nagyatád lakosságát.

Méltón emlékezzünk meg az álla
malapításról!

Ormai István 
polgármester

- Úgy tudni: a tábor bosnyák nemze

tiségű lakói - a döntés véglegessége el
lenére - nem nyugszanak bele, hogy az 
alföldi város befogadóállomására költöz
zenek. Aztán a Debrecenben szerzett 
rossz tapasztalataik csak erősítik ezt az 
elhatározást.
- A tábor nem a belügyi tárca tulaj

dona. A többszörösen lelakott épületek 
kétséges üzemeltetése a fő indoka a meg
szüntetésnek. Úgy tudják, a hazájukhoz 

ez a tábor van viszont jóval közelebb, 
aztán a nehéz években kötődött barát
ságok is motiválják itt maradási szándé
kukat. Annyira, hogy külföldi segélyszer
vezetek segítségét kérik a költségesnek 
tartott nagyatádi tábor további működ
tetéséhez.

- És akkor hogyan további1

-Természetesen a hivatalos álláspont
hoz tartjuk magunkat. így december vé
gével visszaadjuk a volt honvédlaktanya 
kulcsát gazdájának, a Honvédelmi Mi
nisztériumnak. Hubay Sándor

„A honfoglaló magyarságnak volt egy világot megtartó 
istenasszonya: a Boldogasszony. A Boldogasszony a fe
lénk boruló kék éggel, mint palástjával védelmezi a ma
gyarságot. Ez a hit sikeresen találkozott a római rítusú ke
resztény egyház Szűz Mária-kultuszával. A kereszténnyé 
vált magyarok őszinte áhítattal tisztelték a Szent Szüzet, 
ahogyan ők mondták: a Boldogasszonyt (asszony = király
né!), így tehát István bölcsen hagyott ránk, magyarokra egy 
minden világi határon, küzdelmen, érdekes felülálló 
mennyei pártfogót, olyasvalakit, akit már honfoglaló őse
ink is tiszteltek. A Szűz Máriának ajánlott ország egyszer
smind a keresztény hithez való hűséget is jelentette. Ezért 
is tudjuk úgy, hogy István király Szűz Mária mennybeme
netelének napján: augusztus tizenötödikén halt meg. Bi
zonyára úgy érezte, hogy a Boldogasszony oltalmába ke
rül ő is, nemzete is." (Nemeskürty István)

„Betegsége napról napra előrehaladván, váratlanul láz
ba esett, és amikor megérezte, hogy élete hamarosan vé
get ér, magához rendelte az összes főpapot és előkelőt, akik
hez először a királyválasztásról, aztán a vallás megőrzé
séről beszélt; majd ájtatos intéssel figyelmeztetett minden
kit, hogy megváltónk meghonosított vallását állhatatosan 
őrizzék, ápolják a törvényességet, szeressék az egyetértést 
és a békét, vetélkedjenek egymással a hitbuzgalomban, és 
semmit se tartsanak fontosabbnak, mint megmaradni a ke
reszténységben, azt szentül és erővel is oltalmazni, inkább 
kívánjanak meghalni, mint hamis és üres bálványokat imád
ni; tartóztassák meg kezüket az emberi vértől, ugyanúgy 
a lopástól, rablástól és minden erőszaktól."

(Antonio Bonfini)

Sámánoktól a kereszténységig
Emlékmű a Honfoglalás terén

A millecentcnárium tiszteletére a felújított Rókus-kápolnát övező tér az ön
kormányzat döntése alapján augusztus 20-tól a „Honfoglalás tere" nevet vi
seli. A Dózsa György utca melletti téren kap helyet Varga Géza Ferenc szob
rászművész honfoglalási emlékműve. Az alkotásról a művészt kérdeztük.

- Milyen gondolatok jegyében szü
letett a kompozíció?

- Az előzetes egyeztetések során két 
helyszín került szóba: a Szent István 
park és a Rókus-kápolnát övező tér. Az 
utóbbi azonnal megtetszett a hely 
szépsége és a kápolna jelenléte miatt, 
amely a kompozíció szerves részévé 
válik. Egykor ezen a részen temető állt 
és a térnek így van egyfajta szelleme, 

amely nagyon fontos érzéseket sugall. 
A kompozíció három elemből épül fel: 
egy áldozati kő, a „Sámánfa" és a ká
polna. A tér bevezető szakaszára az 
ősi magyar hitvilághoz nyúlva egy élő 
jelkép értékű fa ültetése történik meg. 
Ehhez terveztem egy áldozati követ, 

amelynek a teteje úgy lesz megfarag
va, hogy a vizet állandóan a fa tövé
hez vezesse. Ez egy panteisztikus, ter
mészethittel kapcsolatos jelkép. Ez a 
rész később készül el.

- A kompozíció további eleme?

- Ez az általam „Sámánfának" ne
vezett rész. Az elnevezés nem pontos, 
mert a valóságban a sámánfa sokkal 
egyszerűbb, rusztikusabb volt. Előde
ink általában felnyírt ágú fenyőfát 
használtak erre a célra, s erre kellett 
a sámán jelöltnek bekötött szemmel 
felmásznia, majd a tetején úgy táncol
ni, hogy le ne essen.

Az én munkám nem pontos máso
lat, csak a gondolatiságában rokon. Az 
alkotás enyhe „S" alakú gerincén el
helyezkedő ágak a nyitottságot jelké
pezik az égiek és földiek felé. A szo
bor körül hét sziklából álló apszis hú
zódik, amely utal a magyarok honfog
laló hét törzsére. A későbbiekben ke
rül a fa ágai alá négy archaizált ma
dár-szerű plasztika amely kifejezi a 
szabadságot, a korlátlan lehetősége
ket.

-Ez a rész úgy tudom csak később 
készül el.

- Igen ez elsősorban anyagi okok
ra vezethető vissza, de ezt semmikép
pen sem tartom hibának. Számtalan 
történelmi példa bizonyítja, hogy 
egy-egy érett alkotás elkészítése éve
ket igényelt és ha egy kicsit eljátszunk 
a gondolattal a honfoglalás sem egy

Az emlékmű makettje

év alatt zajlott le. A madarak és az 
áldozati kő, így csak később készül el.

- Mit szimbolizál a fa törzsén spi
rál alakban futó rézlemez ?
- A spirál a filozófiában és a bioló

giában egyaránt ismert: a fejlődés fi
lozófia elmélete, a DNS és RNS mo
lekulák élet-spirálja és még sorolhat

nám.
A rézlemez borításon néhány hon

foglalás-kori motívum jelenik meg, ter
mészetesen nem konkrét valóságában 
csak utalásszerűén. A rézlemez bar
na lesz mint a föld, a köztes terület kék 
mint az ég. Ég és Föld, nappal és az 

éjjel - ismert jelképek. A teljes kom
pozíció három eleme a fejlődést, a ma
gyarság egykori útját jelképezi. Az ősi 
hitvilágtól a kereszténységig, az áldo
zati kőtől a kápolnáig.

Pünkösd M.
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Tájékoztató a képviselő-testület 
üléséiről

A legutóbbi júniusi lapszámban a tes
tület május 21 -ig megtartott üléseiről tá
jékoztattuk Önöket.

A Képviselő-testület június 25-én, jú
lius 9-én és július 16-án tartott üléseket, 
a legutóbbi ülése zárt ülés volt.

Június 25-i testületi ülés
A képviselők a nyilvános ülésen 30 na

pirendet tárgyaltak. Az ülés kezdetén a 
képviselők meghallgatták a polgármes
ter és a jegyző tájékoztatóját az előző tes
tületi ülést követően végzett tevékeny
ségéről. Ezt követően két korábban ho
zott testületi döntés végrehajtásáról szó
ló jelentést vitatták meg és fogadtak el a 
képviselők.

Az ülésre- ez évben korábban hozott 
koncepcionális döntések alapján - be
terjesztésre került az önkormányzat fe
lülvizsgált új vagyonhasznosítási rende
leté. A képviselők előzetes bizottsági tár
gyalások után, bizottsági és előterjesztői 
módosító javaslatokkal együtt a rende
letet megalkották. Az új rendelet rugal
masabb, gyorsabb döntési eljárási sza
bályokat vezetett be, és hatálya a lakás
vagyon kivételével a teljes önkormány
zati ingatlan és ingó vagyonra kiterjed. 
A vagyongazdálkodási rendelet megal
kotását követően újraszabályozták a kép
viselők az önkormányzat tulajdonában 
lévő lakások bérletéről szóló rendeletet 
is. E rendelet esetében is a koncepcio
nális kérdésekben korábban a testület 
döntött, a rendelet - tervezet szövege
zésére ennek alapján került sor.

A képviselők bizottsági módosító in
dítványokat is elfogadva a rendeletet 
megalkották. A korábbi azonos tárgyú 
rendelettől eltérően szociális bérlakáshoz 
nem igénylés és névjegyzék alapján, ha
nem pályázati rendszerben lehet hozzá
jutni. A szociális célú felhasználható la
kásokat üressé válásukat követően nyil
vános pályázatra tesszük közzé.

A pályázatokat a Szociális Bizottság bí
rálja el. Bővebb tájékoztatást a rendelet 
előírásairól a Polgármesteri Hivatal Ha
tósági és Ügyfél szolgálati Irodája ad. A 
két rendelet megalkotását követően a 
képviselők a Közoktatási és Kultúrál is Bi
zottság tájékoztatását hallgatták meg, az 
általános iskolákba beíratott gyerekek lét
számáról az általános iskolát befejezet
tek továbbtanulásáról és az óvodai átszer
vezést követően az óvodai létszámokról.

Ezt követően a képviselők jóváhagy
ták a Somogy Megyei Önkormányzat
tal a Szakképző Iskola és a IV sz. álta
lános iskola megyei fenntartásba törté
nő átadását rendező megállapodást. E két 
intézményt július 1 -tői a Somogy Megyei 
Önkormányzat működteti.

Zenei tehetségek tábora Nagyatádon
Városunk tizedik alkalommal adott he

lyet ez év június 21 —29-éig a Vonós Ze
nei Tábor résztvevőinek.

Indítását olyan nemes célok vezérel
ték, mint tehetséggondozás, a zenei pá
lyára készülő legtehetségesebb növen
dékek számára szakmai és továbbfejlő
dési alkalmat kínáló kötetlen foglalkozás.

Az első évtől kezdődően fogadták a 
jelentkezőket nemcsak a megye, hanem 
az ország más zeneiskoláiból, sőt, szak
középiskoláiból is. A zeneművészeti 
szakközépiskolások jelenléte szakmailag 
nagyon sokat jelentett: egyrészt a tábor 
művészi színvonalában mutatkozott 
előnyösnek; másrészt a pályára irányu
ló zeneiskolások felkészítése szempont
jából is, mivel már előre képet kaphat
tak a várható követelményekről is.

A tábor munkája iránt fokozódó érdek
lődés nyilvánul meg: a különböző he
lyekről érkezett diákok visszatérő részt
vevőként köszönthették egymást. Tudva
lévő a városok neve: Budapest, Kaposvár 
Szeged, Székesfehérvár, Dunaújváros, 
Dorog, Veszprém. Az utóbbi helyről - 
a zeneiskolából - kamarazenekar is ér
kezett.

A táborban a foglalkozásokon 53 fia
tal vett részt hegedű-, gordonka- és ka

Az ülésen ezt követően a város költ
ségvetési egyensúlyát biztosító intézke
désekről szóló előterjesztést vitatták 
meg a képviselők. Az előterjesztésben 
szereplő létszámleépítésekkel a képvise
lők egyetértettek. A létszám leépítéssel 
érintett intézményekben a bérmegtaka
rítás 50%-át a munkajogviszonyok meg
szűnésével járó kötelezettségek teljesí
tése után az intézmények szabadon fel
használhatják. Egyetértettek a képviselők 
azzal is, hogy a közbeszerzési törvény 
hatálya alá nem tartozó városi berende
zéseket koordinálják és az egységes be
szerzésre jobb árpozíciók elérése mel
lett pályázatok kerüljenek kiírásra. E pá
lyázatok elbírálására a polgármester jo
gosult.

Döntöttek a képviselők a fogorvosi el
látás privatizációjáról is. A városi fogá
szati alapellátását egészségügyi vállalko
zás keretében továbbra is - területi el
látási kötelezettséggel - a korábban köz
alkalmazottként dolgozó 4 fogorvos, dr. 
Viczing Flóra, dr. Szabó László, dr. 
Janitzky Zsuzsa, és dr. Hollósi Attila lát
ják el. Ezt követően a képviselők meg
vitatták a Nagyatád TV Média Felügye
lő Bizottságának munkájáról szóló be
számolót.

A képviselők a tájékoztatót és az ab
ban szereplő határidőket elfogadták és 
a megfogalmazott észrevételekkel egyet
értettek.

Az elfogadott javaslatokat és észrevé
teleket a Televízió részére megküldtük. 
A testület felhívta a LÁT-SAT KFT figyel
mét, hogy a kisközösségi rendszerekkel 
kötött szerződésekről szóló kötelezettsé
geit teljesítse.

Döntöttek a képviselők a költségvetés
ben tervezett jutalmazási keret felhasz
nálásáról is. Az oktatási intézményeknél 
a pedagógus-naphoz kötődően jutalma
zás már megtörtént, az egészségügyi és 
szociális intézményeknél a Semmelwe
is naphoz kötődően, a további intézmé
nyeknél augusztus 20-hoz kapcsolódó
an kerül sor jutalmazásra.

Megvitatták a képviselők a Kollégium 
hőtermelési rendszerének gázüzemre tör
ténő átalakítása kérdésében készített elő
terjesztést is.

Ezen az ülésen, majd ezt követően a 
július 9-i ülésen folytatott tárgyalás alap
ján a Prometheus RT beruházást végez, 
melynek alapján a kollégium szenes ka
zánjai megszűnnek és gázüzemű kazá
nokként fognak működni, a kazáncsere 
beruházási költségét a Prometheus RT fi
nanszírozza, melyet az önkormányzat a 
Prometheus RT-nek több éves részletek
ben fizet meg. A munkát a Prometheus 

marazene-szekciókban, amelyeket a 
nagy pedagógiai tapasztalattal rendelke
ző művésztanárok vezettek: Lenkei 
Gabriella - hegedű, Lengyel Endre - gor
donka.

A foglalkozások befejeztével nagysi
kerű díszhangversenyen mutatkoztak be 
a Művelődési Házban, majd azt köve
tően a zárónapon gyönyörködhettünk a 
jövő zenei életének ifjú reménységeiben.

Lehetőség adódott egy feledhetetlen ta
lálkozásra. Beszélgetőtársam, Lenkei 
Gabriella hegedűművésznő, a budapes
ti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola 
volt tanára, aki jelenleg a székesfehér
vári Zeneművészeti Szakközépiskola 
tanára és egyben alapító tagjai egyike.

- Mit jelentett Önnek az évenként 
megrendezésre kerülő, városunk zenei 
hírnevét méltó rangra emelő esemény? 
Zenetanári hivatása 46 éve alatt olyan 
tehetségek közelében végezhette mun
káját, mint Kocsis Zoltán, Ránki Dezső, 
Szenthelyi Miklós. Milyen vélemény ala
kult ki Önben a nagyon sok lemondást 
követelő, de értelmes célokat maguk elé 
tűző diákok pályaválasztásával kapcso
latban?
- A Nagyatádi Vonós Zenei Tábor fog

lalkozásain kilencedik alkalommal ve
szek részt. Nagy-nagy öröm számomra, 

RT elkezdte, az várhatóan szeptember 
elejére befejeződik.

Ezt követően 8 különböző napirend
ben a város vagyonába tartozó vagyon
hasznosítási bérleti, pályázati ügyekben 
született döntés.

Foglalkozott a képviselő-testület a he
lyi buszközlekedés létrehozásával is. A 
vonatkozó jogszabályi előírások alapján 
a Kapós Volánt felhívta, hogy a város he
lyi tömegközlekedési helyzetének javí
tása érdekében helyi autóbusz járatot kí
ván indítani, és kérte, hogy a VOLÁN nyi
latkozzék, hogy a város igényei szerin
ti fejlesztést biztosítja-e. A helyi közle
kedés ügyében a tárgyalásokra várható
an e hónapban kerül sor.

Döntöttek a képviselők a gyümölcsös
ben lévő bérelt hobby kertek értékesíté
si feltételeiben is. A képviselő-testületi 
döntésről minden érintett írásbeli tájékoz
tatást kapott.

Az ülés következő részében a testü
let a Dohánybeváltó és környéke rész
letes rendezési tervének jóváhagyását tár
gyalta. Mint ismeretes az Euroíine KFT 
megvásárolta a Dohánybeváltót. A KFT 
a terület hasznosítása érdekében részle
tes rendezési terv javaslatot készített. A 
tervjavaslat a törvényi határidőben kifüg
gesztésre került. A területen a KFT keres
kedelmi és vendéglátó tevékenységet is 
szeretett volna végezni. Szóba került dis- 
co működtetése is.

A képviselők rendkívül élénk vitát köve
tően a részletes rendezési tervről szóló elő
terjesztést a szükséges minősített többség 
hiányában nem alkották meg.

Ezt követően a város fizetőképességé
nek biztosítása érdekében hitel felvétel
re vonatkozó előterjesztést vitattak meg 
a képviselők. Hozzájárultak, hogy 40 mil
lió Ft-os összegben maximum 1 évi le
járatra hitel felvételre kerüljön sor meg
felelő tárgyalásokat követően.

A hitel felvételre még nem került sor, 
mert időközben az önkormányzat szám
lájára az önhibáján kívül hátrányos hely
zetű önkormányzatok támogatására be
nyújtott pályázat alapján megérkezett 43 
millió 646 ezer forint.

A képviselők a honfoglalás 1100. év
fordulója tiszteletére a rókus kápolnát 
övező területet a Honfoglalás-terének ne
vezték el. Egyetértettek azzal is, hogy a 
téren Varga Géza Ferenc szobrászművész 
Honfoglalás című szobra legyen felállít
va. Megjelölték a képviselők a szobor 
pontos helyét is. Az ülés záró részében 
képviselői interpellációk hangzottak el.

mert ez az ország zenei életében, 
mondhatom, jelentős eseménynek szá
mít az Önök városában évenként meg
rendezésre kerülő egyhetes tábor. A fog
lalkozásokra jelentkezettek között szá
mos fiatal visszatér évről- évre, ami kü
lönösen nagy elismerés számomra. Ezen 
szép hivatás valóban egész embert kö
vetel: gyermek kiskorától fokozott fegyel
mezettséget, kitartást, céltudatosságot, 
szorgalmat, pontosságot. Csak ilyen 
módon hozhatja meg gyümölcsét a be
fektetett energia. Az a művészet, melyet 
csak nagy elkötelezettséggel lehet élet
célként megvalósítani.

A professzorasszony gondol kodtatás- 
ra késztető, rendkívüli humanitást kife
jező szavai, melyek a tetteivel igazolták 
népszerűségét, olyan tanár-diák kapcso
lat megvalósulását engedték láttatni, 
amely például szolgálhat a ma iskola
rendszerében!

A tizedik Vonós Zenei Tábor támoga
tója a helyi önkormányzat.

A jövőre vonatkozóan bízva remény
kedjünk, hogy még akadnak olyanok, 
akik a zene ezen irányú művészi szín
vonal átértél mes célként meghatározva tá
mogatni szíveskednek!

H. Mészáros Ágnes

Július 9-i testületi ülés
A testület e napon zárt és nyivános 

ülést tartott. Döntöttek a képviselők a VII 
számú felnőtt háziorvosi körzet orvosi ál
lásának betöltéséről. A körzet háziorvo
sa 1996. augusztus 1 -tői dr. Horváth Tün
de belgyógyász szakorvos. Ezen az ülé
sen bírálták el a képviselők a közbeszer
zésekről szóló törvény előírásai alapján 
pályázatra meghirdetett városi kommu
nális és távhő szolgáltatásaira kiírt pályá
zatokat. A kiírt feladatra 6 cég pályázott. 
A pályázatot a Saunbermacher Ryno Hul
ladékgyűjtő KFT nyerte el. Részletes tá
jékoztatást e témáról más helyütt olvas
hatnak.

A képviselők ezen az ülésen elfogad
ták a polgármester költségvetési előirány
zatok módosítására hozott döntéséről 
szóló tájékoztatóját is. Az eredeti költ
ségvetéshez képest a Szakképző Iskola 
és a IV sz. Általános Iskola költségveté
si előirányzatainak rendezésére került sor 
a megyei fenntartáshoz történő átadás
sal összefüggésben.

Az ülés következő napirendjeként elő
zetesen állást foglaltak a képviselők a Vá
rosgazdálkodási Intézmény átalakítása 
és a Városgondnokság létrehozása kér
désében. A működő Városgazdálkodá
si Intézmény költségvetésű szervi alapí
tó okiratát módosították, a kiírt kommu
nális pályázat elbírálását is figyelembe 
véve 1996. augusztus 1-i hatállyal. Az 
átszervezés következő lépéseként a Vá

HATÁRTALAN JÁTÉK 
NEMZETKÖZI SZABADIDŐSPORT 

FESZTIVÁL NAGYATÁD 1996.
Akár a „megtelt" táblát is kiakaszthat

ták volna Július 6-án szombaton a 
nagyatádi strandfürdő kapujára. A „Ha
tártalan Játék - Nemzetközi Szabadidő
sport Fesztivál" rendezvényeire két és fél 
ezren voltak kíváncsiak. Á délelőtt zaj
ló szabadidősport versenyekre 500-an 
neveztek, míg a délután folyamán lebo
nyolított OTP BANK úszógálán több mint 
300-an álltak rajthoz. Az óriási érdeklő
dést kiváltó rendezvény minden bi
zonnyal Dél-Somogy egyik legnagyobb 
nyári sportversenye volt.

EREDMÉNYEK:
AGROKÉMIA KUPA

KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ TORNA
(28 csapat - 280 fő)

I. 2. sz. Ált Isk.
II. Agro Hobby
III. OTP Bank Kaposvár
IV. Varjas Renault

ADIDAS KUPA
LÁBTENISZ BAJNOKSÁG
(20 páros - 40 fő)

I. Juhász - Berdák
II. Horváth - Horváth
III. Decsi - Repka
IV. Schell - Nógrádi

FEHÉR GALAMB KUPA

HÍREK
Megjelent a Nagyatádi Kristály har

madik évfolyamának első száma. A me
cénások által támogatott irodalmi lap a 
Kossuth utcai könyvesboltban megtalál
ható. A szerkesztők ezúton is megköszö
nik a kiadvány megjelenését támogatók 
segítségét.

* * ♦

A Rókus-kápolna újraszentelése alkal
mából a az önkormányzat emlékbélye
get ad ki. A bélyeg a millecentenáriu- 
mi rendezvények helyszínén megvásá
rolható.

♦ ♦ ♦

A MÓL tájékoztatása alapján a Sza
badság utcai töltőállomás ünnepélyes át
adására augusztus 29-én kerül sor. A je
lenlegi információink szerint az üzem
anyag kút, már az ünnepélyt megelőző
en megkezdi működését. 

rosgondnokság alapító okiratát a testü
let augusztus 27-i ülésére kell beterjesz
teni. Meghatározták a képviselők a je
lenlegi és a létrehozandó intézmény lét
számát is. Az új intézmény telephelyé
ről augusztusban lesz döntés.

Azt követően a képviselők 3 vagyon
gazdálkodással kapcsolatos döntést hoz
tak, valamint döntöttek egy korábban ön
kormányzati lakásvásárlási kölcsönt ka
pott állampolgár ingatlan adás-vételi szer
ződése ügyében.

Majd az egészségügyi alapellátás 
központi finanszírozásának változásával 
összefüggésben a képviselők az intéz
ményfenntartó társulások létrehozásában 
döntöttek, a hétvégi központi ügyelet, és 
a fogorvosi ellátás ügyében.

Megállapodásokat az önkormányzat 
a környező községek önkormányzatai
val kötötte. Döntöttek a képviselők a vá
ros KÖGÁZ részvényeinek értékesíthe
tősége kérdésében is.

Július 16-i ülés
A képviselők zárt ülésen bírálták el a 

Gimnázium igazgatói állására kiírt pá
lyázatot. A pályázatot a vonatkozó jog
szabályok szerinti véleményezési eljárá
sok lefolytatását követően a testület ezen 
az ülésen tárgyalta. A Gimnázium Igaz
gatójának Faragó Károlyt nevezte ki. A 
kinevezett igazgató augusztus 1-től 
2001. július 31 -ig látja el az igazgatói te
endőket.

Hoffmanné dr. Németh Ildikó jegyző

STRANDRÖPLABDA BAJNOKSÁG
(20 páros - 40 fő)

I. Selmeczy - Selmeczy
II. Láng - Magyar
III. Balaskó - Szakály

DATA GRÁL KUPA
IFJÚSÁGI SAKKVERSENY
(30 induló)

I. Horváth Attila
II. Koppány Tamás
III. Varga Tamás
AMillecentenáriumi Olimpiai Ötpró

ba úszószámait 100-an teljesítették!
A rekord mezőny miatt elhúzódó OTP 

Bank úszógálát a nap leglátványosabb 
programja, a „Határtalan Játék" elneve
zésű sportvetélkedő követte, amelyen 
San Vito al Tagliamento (Olaszország), 
Ferdinandovac (Horvátország), vala
mint a két szomszédvár Barcs és Nagya
tád 12 fős csapata vett részt.

A Játék Határok Nélkül televíziós show 
mintájára koreografált víziparádé mind 
a versenyzők, mind a nézőközönség kö
rében hatalmas sikert aratott.

A játékot a házigazdák nyerték, meg
előzve Barcs, Ferdinandovac és San Vito 
együttesét.

A Nemzetközi Szabadidősport Fesz
tivál főrendezői, valamint a szervezés
ben közreműködő rendezőgárda profi 
munkát végezve maradandó élményt 
nyújtott a 2 és fél ezer résztvevőnek ilí.. 
látogatónak Horváth Lajos

A NAGYATÁDI KATOLIKUS PLÉBÁNIA és a 
Caritas helyi szervezete július 15-18 kö
zött immár negyedik alkalommal szer
vezett tábort Nagysallérban. A felső ta
gozatos általános iskolások és gimnazis
ták 136 fős sátortábora a Szent Huber
tus kápolna előtti tisztáson állt. Július 17- 
én a tábor vendége volt Balás Béla me
gyéspüspök, aki az istentiszteletet köve
tően kötetlen beszélgetést folytatott a gye
rekekkel.

♦ ♦ ♦

Augusztus 1 -töl új felnőtt háziorvo
si körzet létesült Nagyatádon. A 7 sz. kör
zetben dr. Horváth Tünde belgyógyász 
szakorvos rendel. A körzethez tartozik az 
Árpád, a Hunyadi, a Bartók, a Kodály, 

az Erkel és a Mártírok utca, valamint 
Jánosmajor és Újkútpuszta. A rendelő a 

Rókus köz 4 sz. alatt található.
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1966. június 30. Segesd. Ferences 
templom. Megható és felemelő esemény.

Bozsóky Pál Gerő ferences páter, aki 
74 évvel ezelőtt részesült ezen a helyen 
a keresztség szentségében, erre helyre tért 
vissza, hogy pappá szentelésének 50. év
fordulóján bemutassa aranymiséjét.

A magyar hon szülötte, a francia föld 
lakója. A szülőföld kisiskolájától a pári
zsi Sorbonnig hosszú volt az út: Nagya
tád, Csurgó, Esztergom, Szombathely, 
Budapest, Párizs.

Elsődlegesen meghatározó mégis ma
ga a szülői ház, ahonnan a négy testvér 
közül ketten választották a papi hivatást.

Gerő atya Assisi Szent Ferenc közös- 
ség-szeretetében kereste és találta meg

Önkéntesek a nyugalmunkért
A város négy éves fejlesztési programjának megfelelően, júniusban húsz 

önkéntessel megalakult Nagyatád város Polgárőr Egyesülete. Végh András elnök 
vezetésével a bűncselekmények szaporodása, a közrendet, a közbiztonságot zavaró 
esetek indokolták létrejöttét.

A város polgárainak nyugalma, biztonságérzetének erősítése most a céljuk. 
A szolgálati igazolvánnyal ellátott polgárőr csoportok ebben a hónapban, havi 
terv alapján kezdték meg munkájukat. Szeretnék felügyeletük alatt tartani a 
parkokat, irodákat, a gazdasági objektumokat a parkolókat és a város számos 
más létesítményét is.

AZ ELSŐ TAKAREKPENZTAR
A Széchenyi tér jelentős épületének 

homlokzatán állt a felirat: Nagyatádi Ta
karékpénztár Rt.

1872-ben alapították, mikor a köz
ség a kereskedelem- és hiteléletben már 
központi szerepet töltött be. A megyé
ben akkor ez volt az ötödik pénzinté
zet. Az iparélet helyi vezéralakjai hoz
ták létre: Hirsch Adolf földbirtokos,

Wollack Jakab gyártulajdonos, Dr. 
Gyarmathy József ügyvéd. 300 db 100 
forintos részvénytőkével indultak, de a 
betétek és a kamatok összege ennek a 
tízszeresét tették ki.

Sikeres munkájuk bizonyítéka, hogy 
1899-ben évi összforgalmuk már meg
haladta a 3,5 millió forintot.

A bank első igazgatója Gyarmathy Jó
zsef volt. Az igazgatóság tagjai mind a 
város közismert emberei voltak: 
Barakonyi Károly, Dr. Bienenfeld Mór és 
testvére Jakab, Dr. Grünbaum Náthán, 
Kun János, Dr. Weisz Jakab.Tisztviselő- 
gárdája 5 főből állott: főkönyvelő, 3 

annak a képzelet megindító szó varázsát, 
melynek neve: ferencesek.

Az 1950-es évek változó világa nem 
tette lehetővé hazatérését, így választot
ta kényszerűségből második hazáját, 
Franciaországot. Soha nem szűnt meg 
magyarnak lenni: könyvei, publikációi 
témáit többek között a magyar haza tör
ténelmi múltjának eseményei adják. Sze
mélye iránti mély tiszteletadás jelét lát
hatták, akik résztvettek az aranymisén.

A nagyatádi Bárdos Lajos Általános Is
kola ének-zene tagozatos kórusának elő
adásában felcsendülő dallamok - az ese
ményhez méltó módon - felejthetetlen 
élmény részeseivé tették a jelenlévőket.

H. Mészáros Ágnes

könyvelő és pénztárnok (Gundy Géza).
Az 1907-es zárszámadás adatai sze

rint már nem forintban, hanem koroná
ban számoltak: A mérlegvagyon több, 
mint négymillió korona, melyből 58 ezer 
évi nyereség. A tőkét betétek, váltók, jel
zálogok, kötvények és értékpapírok ké
pezték.

1914-re Nagyatádnak már 3 bankja 

volt és 4 hitelszövetkezete. Sikeres sze
replésük irigységet keltett, melyről a saj
tó is beszámolt. A támadás alaptalannak 
bizonyult. Vizsgálat igazolta, hogy a köl
csönöket nagyrészt kisemberek kapták, 
alacsony kamattal. A pénzintézeteknek 
szerény, 1/2-2, 3 %-os üzleti haszna volt. 
A pénzt elsősorban jól menő ipari és ke
reskedelmi vállalatokban forgatták.

A Takarékpénztár épülete a későbbi 
Délsomogyi Mezőgazdasági Kombinát 
helyén állott.

Áz eredeti épület képeit ma már csak 
múzeumi kiállításon láthatják az érdek
lődők. Nagyné Gyánó Ágota

TRIATLON
A triatlon példátlan karrierjének va

gyunk szemtanúi a világban és Magya
rországon is. A világ első triatlon- 
versenyét 1978-ban, Magyarország el
ső triatlonversenyét 1984-ben rendez
ték meg, s ki gondolta volna akkor, hogy 
alig több mint húsz év múlva az ezred
forduló olimpiájának műsorán is szere
pelni fog ez a sportág.

Nagyatád városa „ősidők" óta meg
határozó szerepet vállalt a hazai triat- 
lonélet szervezésében, 1990-ben 39 bá
tor indulóval indult útjára az Ironman 
Nagyatád versenye...

Példa nélküli a hazai triatlon berkek
ben, hogy egy (kis) város megszakítás 
nélkül hetedik éve várja minden év au
gusztus harmadik hétvégéjén a legel- 
szántabbakat egy olyan versenyre, ahol 
3800 m úszás, 180 km kerékpározás és 
42 km futás folyamatos teljesítése vár az 
indulókra. A versenyre már most, egy hó
nappal a rajt előtt három ország 104 ver
senyzője adta le a nevezését, s közel egy 
tucat média jelezte részvételi szándékát.

A verseny iránti élénk érdeklődés egy
részről az eddigi versenyek színvonalas 
rendezésének, másrészt városunk han
gulatának, szépségének szól. Ezt a 
hangulatot elsősorban Önök teremthe
tik meg újra, ha kilátogatnak és szurkol
nak a versenyen. Az indulók között öt 
nagyatádi versenyzőt találunk, az ifjú 
nagyatádi triatlonisták pedig váltólxin tel
jesítik a távot.

A verseny jellegénél fogva az egész 
napos rendezvény, melyet a triatlon- 
verseny izgalmai mellett - már hagyo
mányosnak tekinthető - betétszámok szí
nesítenek, de a készülődés a ráhango
lódás már három hónappal a nagy nap 
előtt megkezdődik.

dr. Herr Gyula

A Fuji Ironman Nagyatád verseny 
és csatolt rendezvényeinek 

időrendje
Augusztus 23.

VÁROSI STRAND
15:00 Orvosok és gyógyszerészek 

úszóbajnoksága

Augusztus 24.
VÁROSI STRAND

14:30 Gyermek Triatlon 
Ranglistaverseny 
(300m - 6km - 1 km)

15:30 Serdülő Triatlon
Ranglistaverseny
(400m - 12 km - 2 km)

17:00 Sprint távú Triatlon 
Ranglistaverseny 
(700m -18 km - 4 km)

MŰVELŐDÉSI HÁZ

20:30 az Ironman verseny 
technikai értekezlete

21:00 a verseny ünnepélyes 
megnyitója

Augusztus 25.

FUJI IRONMAN NAGYATÁD '95
VÁROSI STRAND

6:30 1. futam rajtja (amatőrök, 
seniorok, veteránok)

8:30 II. futam rajtja (profik)

12:00 „CET-rend" - 10 km-es 
úszógála rajtja
kb.: 17:00-tól célbaérkezés

MŰVELŐDÉSI HÁZ

22:00 Charlie koncert
kb.: 23:00 Eredményhirdetés

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy au
gusztus 24-én délután a versenyek 
kerékpáros szakaszának idejére forgalom
korlátozás várható a Kápolna u- Zrí
nyi u- Széchenyi tér - útvonalon, a Dó
zsa Gy. u. Balaton felé vezető forgalmát 
pedig a Somogyszobi u- Lőcsey u.- Arany
J. u. télé terelik el. Augusztus 25-én a Ká
polna és a Zrínyi u.-n lesz részleges for
galom korlátozás.
A sportolók nevében köszönjük meg

értésüket!

Beküldendő': a vízszintes 1., a függőleges 32. és a vízszintes 69. alatti köz
mondás

VÍZSZINTES
2. A közmondás 1. része. 13. Erkölcstan. 15. Após népiesen. 16. Az USA szö

vetségi állama, fővárosa Augusta. 17. Sírásra késztető. 19. Tanít, tréfásan. 21. 
Csonthéjas gyümölcs. 22. Mély alvást okozó folyadék (ékezet nélkül). 25. Adúr 
hangsor 1. hangja. 26. Nyom. 27. Depó. 30. Kirgiz város. 32. Gazdasági Tár
saság, röv. 33. Egyiptomi napisten. 34. Határozói igenév egyik képzője. 35. Já
ték, mérkőzés (angolul). 37. Elemez. 38. Francia névelő. 40. Másik helyre csü
csül. 42. Vél, gondol régiesen. 43. Kettőzve: Colette regénye. 44. Bonctan. 45. 
A bibliai Júda fia. 46. Ásványi fűszer. 47. Az élen. 48. Lám, irodalmi szóval. 49. 
Vasútállomás, röv. 50. Műterem, franciául. 53. Csónakgerinc. 54. A tantál vegy- 
jele. 56. Helyiséget tisztító. 59. Regényszerző. 61. Napszak. 63. Almafajta. 64. 
Vük nevelője. 66. Lenti helyre. 68. Cremonai hegedűkészítő volt (Nicola). 69. 
A közmondás 3. része.

FÜGGŐLEGES.
1. Szaruhártya-átültetés. 2. Izlandi pátból készült prizma. 3. Madagaszkáron 

honos félmajom (fordítva). 4. Természetes. 5. Téli sport. 6. Lengyel város. 8. Hi
vatal, németül. 9. Nátrium vegyjele. 10. Erő, latinul. 11. Pozitív sarok. 12. Er
kölcsileg lezüllik. 14. Nem szabad megtenni. 18. Majdnem ott! 20. Buddhista 
papok tekerik. 23. Női énekhang. 24. Olasz műszál. 28.... in fabula (a mese
beli béka). 29. Cseh város Prága közelében. 31. Lenti helyre rakott. 32. A köz
mondás 2. része. 34. Zsolna folyója. 36. Kukoricalisztből készült ital Dél-Ame- 
rikában. 39. Cseh igen. 41. Monori.... (színésznő). 48. Hírhedt ír szervezet. 49. 
Hordát. 51. Attila névváltozata. 52. Vörös borszőlőfajta bizalmas neve. 53. Ut
cára tesz. 55......Hacsaturjan. 57. Mely személy. 58. Hócsalán. 60. Rendező
iroda volt, röv. 61. Talajművelő eszköz. 62. Doktrína. 65. Az amerícium vegy
jele. 67. De.

A rejtvényt helyesen megfejtők között egy db 1500 Ft, egy db 1000 Ft és egy 
db 500 Ft értékű könyvutalványt sorsolunk ki. A megfejtéseket levélben vagy 
nyílt levelezőlapon a 7500 Nagyatád, Pf. 28. címre kérjük beküldeni. Beküldé
si határidő: szeptember 10. A nyertesek nevét szeptemberi lapszámunkban kö
zöljük.

Á múlt havi rejtvény helyes megfejtése: „A becsületesség a legjobb politi
ka". Az 1500 Ft-os könyvvásárlási utalványt Kámán Éva Nagyatád, Hunyadi 
u. 10/A. az 1000 Ft-os könyvvásárlási utalványt Pomozi István Nagyatád, Aradi 
u. 12/B. az 500 Ft-os könyvvásárlási utalványt Mihály Lászlóné Nagyatád, 
Szabadság tér 9. alatti lakos nyerte. Szerencsés nyerteseinknek az utalványt 
postán küldjük el.

Vásárdömping
A közeljövőben igazán lesz módja a 

választásra a vásárlatogató nagyközön
ségnek, hiszen csak Somogy megyében 
1 nőnapon belül 3 jelentős nemzetkö
zi rendezvényre is sor kerül. (Alpok-Ad
ria, Barcs, Marcali).

Ha mindezt kiegészítjük az augusztus 
10-én Klagenfurtban kezdődő nemzet
közi vásárral, ahol jó néhány somogyi 
vállalkozó is érdekelt mint kiállító, va
lamint az idén esedékes Országos Me
zőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás
sal Gödöllőn, amely hagyományosan 
nagy tömegeket vonz, akkor nem len
ne túlzó az a megjegyzés, hogy ahány 
hét, annyi vásár.

Bővebben néhány szó a somogyi ese
ményekről:

Az ősz a Barcsi Nemzetközi Vásárral 
indul (aug. 29-szept. 1.). A rendezvényen 
nagy hangsúlyt kapnak a délszláv kap
csolatok, illetve az ebben rejlő lehető
ségek, ezért talán néhány nagyatádi vál
lalkozás is profitálhatna a jelenlétből.

A vásár helyszíne: a barcsi Széchenyi 
Ferenc Gimnázium.

Még ki sem pihentük a vásárlátogatás 
fáradalmait, amikor Kaposváron a Váro
si Sportcsarnokban megnyitja kapuit az 

„Alpoktól az Adriáig" Nemzetközi Kiál
lítás és Vásár (időpont: szept. 4-8) ame
lyet immár 5. alkalommal rendeznek 
meg és valószínűleg az idén is nagy ér
deklődésre tart számot.

Végül de nem utolsósorban említen
dő a Marcali Nemzetközi Vásár, amely 
szept. 12-15 között kerül megrendezés
re a Városi Sportcsarnokban és hagyo
mányosan élénk érdeklődés közepette 
zajlik.

Mindezek figyelembevételével fel
vethető egy Nagyatádi Vásár gondolata 
is, de látva a meglévő „konkurenciát", 
csak felettébb körültekintően.

Nem könnyű ugyanis olyan profilt, 
környezetet... stb. találni, amely külön
legesen vonzóvá, eladhatóvá teszi a ren
dezvényt a meglévő viszonylagos túlkí
nálat mellett.

Ha lenne olyan ötlet, amelynek kap
csán a kérdéses kételyek, aggodalmak 
megszűnnének, kérem megosztani az 
alulírott címen, talán így előbb neki le
het kezdeni városunkban a vásársz
ervezéshez.

SMVK Nagyatádi Iroda Baross G. u. 
9. Tel: 82/352-000



NAGYATÁDI 1-1 ÍRLAP VI. ÉVFOLYAM 1996. AUGUSZTUS

X.

Millecentenáriumi rendezvények
ugusztuS 17-20.

Augusztus 17-18. (szombat, vasárnap)
09.00- 18.00: Rádiótávirányítású Hajómodellek Országos Bajnoksága

a Kereskedelmi és Hitalbank Kupáért.
Nyílt nemzetközi verseny a Csónakázó-tónál.
Kérjük a horgászokat, szíveskedjenek a verseny helyszínét (a tó északi része) a 
program idejére szabadon hagyni.

Augusztus 18. (vasárnap)
10.00: Millecentenáriumi Olimpiai Ötpróba. Kerékpárverseny.

Gyülekező: A Városi Strand parkolójában. Útvonal: Berzence-Csurgó 

Versenyszámok: 10 km, 25 km, 40 km.
Nevezni a helyszínen lehet a próbaigazolványok érvényesítésével.

A nagykanizsai Olajbányász Fúvószenekar térzenéje a Rókus-kápolnánál

Az államalapítás városi ünnepsége.
Honfoglalási-cmlékmű avatás
Ünnepi köszöntőt mond: Ormai István polgármester.

Szentmise, a Szent Rókus - kápolna felújítás utáni megáldása 
Misét celebrál: Tamás László zalaszentbalázsi főesperes

Augusztus 19. (hétfő)
08.00:

14.45:

15.30:

09.00:

09.00:

10.00:

Millecentenáriumi Kispályás Labdarúgó Torna az Agrokémiai Egyesülés 
támogatásával. A csoportmérkőzéseket követően a döntőket
14 órától a Városi Strandon játszák.

Városi Strcetball Bajnokság az Adidas Márkabolt támogatásával
A verseny helyszíne a Városi Strand parkolója.
Nevezni 8.00 óráig lehet a helyszínen 3+1 fős csapatokkal.
Nevezési díj: 250 Ft/fő.

Megyei Nyílt Strandröplabda Bajnokság
Nevezni a játék helyszínén lehet. Nevezési díj: 200 Ft.

A Nagyatádi Kertbarátkor terménybemutatója
Helye: Művelődési Ház
Megnyitja: Ormai István polgármester

Közreműködik: az Őszi Napfény Nyugdíjas Klub Népdalköre.
Népi faragások a Dráva mentén- kiállítás.
Helye: Művelődési Ház
Megnyitja: Orzsi Zoltán, a barcsi Dráva Múzeum igazgatója.

Bagoly Kupa
24 órás sncll sakkverseny a Művelődési Házban.

A Művelődési Ház galériájában megtekinthető a Nagyatádi Népművészeti 

Tábor kiállítása.

Pünkösdi királyság
Zenés komédia. A marosvásárhelyi színház szabadtéri előadása a 
Szent István parkban.

Augusztus 20. (kedd)
15.00:

17.00:

14.00:

20.00:

18.30:

19.00:

20.00:

21.00:

Nagyatád-Lábod labdarúgó mérkőzés

Nagyatád VSE - Innstadt Stadlcr labdarúgó mérkőzés
A mérkőzések helyszínei: Városi Sportkomlexum.
Belépődíj: 200 Ft.

Tájékoztatjuk kedves vendégeinket, hogy ebben az időpontban a Kiszely utca 
teljes hosszában gépjárművel tilos várakozni! Parkolási lehetőséget a füves 
edzőpályán biztosítunk.

Szabadtéri rendezvények a Szent István parkban:
A nagyatádi Hunor Terep és Vadászíjász Klub bemutatója

/X nagykanizsai ROVER Majorctt Együttes bemutatója

Folklór műsor
Fellép: A Baglas Táncegyüttes Marcaliból.

DANCE-MIX
Közreműködik: Társastánc Klub Nagyatád, Max Duó, Plastic Mán and Mister 
Integrál

Tűzijáték22.00:

22.30-02.00: Utcabál a Maestro Együttes közreműködésével.

Rossz idő esetén - a tűzijáték kivételével - a színpadi programokat a Művelődési Házban rendezzük meg.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

■■

SUPER MARKÉT
Augusztus végétől újabb élelmiszer 

áruház várja vásárlóit a Kossuth utcában. 
Az áruház műszaki átadása a hónap ele
jén megtörtént. A 450 nT-es eladóterű 
üzlet közel 20 millió forintos árukészlet
tel várja a vásárlókat. A Dimatrade Kft. 
tulajdonában álló üzlet létesítését egy 3 
fős beruházó csoport finanszírozta. A ter
vek szerint az üzlet a hét végén nyitva 
tart.

NE SZALASSZA EL

SZEMÉTSZÁLLÍTÁS
A városgazdálkodási intézmény működésének racionalizálása kapcsán az ön

kormányzat a szemétszállítás, kezelés és gyűjtési feladatok elvégzésére nyílt pá
lyázatot írt ki. Hat pályázó közül a legkedvezőbb konstrukciót a nagykanizsai 
székhelyű Saubermacher-Ryno Kft. ajánlotta. Augusztus elsejétől a városgazdál
kodási intézmény helyett ők végzik Nagyatádon a hulladék gyűjtését és keze
lését. A cég ezen felül a hó- és síkosság mentesítést valamint a szilárd burkola
tú utak gépi tisztítását is vállalta. Az új üzemeltető átvette a VG. intézménynél 
korábban ezen a területen dolgozókat. A pályázó mellet szólt a meglévő gép
park gyors korszerűsítése, amelyet az önkormányzat saját erejéből nem tudott 
volna elvégezni és az alacsony szolgáltatási díj.

Kiemelt helyen szerepelt pályázatukban a hulladék lerakó telep szakszerű ke
zelése. Nem történik változás a lakossági szemétdíj megállapításában , ennek 
mértékét továbbra is a képviselő testület állapítja meg. A díjfizetés továbbra is 
a megszokott rendszerben zajlik. Szeptember 30-ig új gépkocsi áll munkába és 
50 új kuka vár a napi betevőre.

PM.

A LEHETŐSÉGET!
HIRDETÉSÉT LAPUNKBAN JELENTESSE MEG! 

OLCSÓ ÉS MEGBÍZHATÓ!

A Nagyatádi Hírlap hirdetési díjai:

teljes oldal: 27x37 cm 30 000 Ft +ÁFA
1/2 oldal: 18,5x27 cm 15 000 Ft +ÁFA
1/4 oldal: 1 3x18,5 cm 7500 Ft +ÁFA
1/8 oldal: 9x13 cm 3500 Ft +ÁFA
1/16 oldal: 6,5x9 cm 1500 Ft +ÁFA

HIRDETÉSEIT FELADHATJA: MINDEN HÓNAP 15-IG. 
MEGJELENÉS: MINDEN HÓNAP 22-25 KÖZÖTT.

Hirdetésfelvétel és részletes tájékoztató 
a Városi Televízió Ügyfélszolgálatánál 

Cím: Baross G. u. 5. • Telefon: 351-826

^044
(piacai tááclíi

7500 NAGYATAO
Jókai u. 9/A 1/4.
Tel.: 82/351-387

FELHÍVÁS
A NAGYATÁDI 

DIÁKOKÉRT ALAPÍTVÁNY 
4 éve támogatja 30-35 tehetséges 
egyetemista és főiskolai hallgató 

tanulmányait.

Az alapítvány kuratóriuma kéri a 
segítő' szándékú vállalkozások 

cégek támogatását, 
hogy továbbra is segíthessenek 

városunk rászoruló diákjain!

A támogatás a személyi 
jövedelemadóból és a társasági 

adóból leírható.

Az alapítvány számlaszáma: 
11743033- 20024310 

Részletes 
felvilágosítással szolgál: 

Fillér József né, 
és dr. Bakács Tiborné 

a polgármesteri hivatalban.

Névjegykártyák, meghívók, szórólapok, prospektusok, 
reklámkiadványok, termékismertetők, emblémák, 

nyomtatványok, reklám bélyegek és egyéb nyomtatványok 
tervezése, elkészítése fekete-fehér és színes kivitelben, 

magyar és idegen nyelvi mutációval.

Nyitva: H-P, 14-19 óráig

.fi*-,. "ssái

Szerkesztőbizottság:
Hubay Sándor, Szőke József, 

Pünkösd Márton
Fotók:

Nyerlucz Károly, Pünkösd Márton, 
eM. Soós György

Felelős kiadó: 
Ormai István 

Készült:
Nagyatádi Nyomda Kft. üzemében 

Felelős vezető: 
Takács Ferenc ügyv. ig. 
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„Mondd cl, mit szoktál, bár mi nem feledjük, 
mesélj arról, hogy itt vagy velünk együtt

M /f E? T J f T T 5 együtt vagyunk veled mindannyian.
lvl Lú VJT £1 1 V VZ kinek emberhez méltó gondja van.”

József Attila 
A közelgő Idősek Világnapja
alkalmából szeretettel köszöntőm városunk idős korú polgárait
és tisztelettel meghívóin valamennyiüket az 1996. október 1-én (kedden)
14.30 órakor kezdődő városi ünnepségünkre a Művelődési Ház Színháztermébe.

Ormai István polgármester

GYARAPODÓ NAGYATÁD

A kor követelményeinek megfelelő 
képzési struktúrát...

Az elmúlt hónapban több jelentős be
ruházás is megvalósult, amely az itt élő 
emberek kényelmét szolgálja, komfort
érzetét növeli. Megújult a Szabadság ut
cai töltőállomás, új üzletközpontot nyi
tott a Dimatrade Kft, tovább épült a 
szennyvízhálózat és a kábeltelevíziós 
rendszer.

A MATÁV egy 1000-es központot te
lepített Nagyatádra és a hálózat kiépíté
sével egyidejűleg folyik újabb 640 elő
fizető bekapcsolása. A KÖGÁZ beruhá
zásaként - a lakossági igények felméré
sét követően - vezetékes gáz kerül a Me
ző utcán keresztül a Szabadkai és a Gyár 
utcába. Megtörtént a városban a hiány
zó és javításra szoruló járdák felmérése. 
Várhatóan még az idén megkezdődik a 
hiányzó szakaszok pótlása és új járda
szakaszok építése. Nagyatád teljes terü
letén a jelenlegi tervek szerint ez a mun
ka három éven belül megvalósul. Remél
hetően egy hosszú ideje húzódó prob
lémára jelent végleges megoldást a kis
erdei út megkezdett felújítása. A kivite
lező Rinya Dombómenti Vízgazdálko
dási Társaság szakemberei az önkor

Huber János átveszi az új töltőállomás kulcsát

Tovább épül a Kossuth utca
Az elmúlt év októberében készül

tek el a Kossuth utcai áruház, üzletek 
és lakások kiviteli tervei. A parkoló
kat, üzleteket és a gyalogos teret a kö
zelmúltban vették használatba a vá
ros lakói. Idén májusban készült el a 
következő épület, a gyógyszertár és a 
lakások kiviteli tervei. Az alábbi so
rok megjelenésekor már az épület te
tőszerkezetét fogják építeni, s ezzel az 
Aranyszarvas gyógyszertár rövidesen 
végleges helyére kerül. A következő, 
már tulajdonba adott telken várható
an jövő tavasszal kezdődhet az épít
kezés. Az egyes épületek önállóak, ki
alakításuk és megjelenésük az építte
tők igényeit és elképzeléseit tükrözi. 
Az egykori tömeges lakásépítésre elő
készített terület beépítése az önkor

mányzat megbízásából kiszélesített utat 
zúzott kő borítással látják el és a járdán 
a cserjék irtását is elvégzik. A polgánries- 
teri hivatalban kifüggesztett általános ren
dezési tervben szerepel a jókai utca dél
keleti részének és a piactér beépítésének 
terve. A Jókai utcában többek között ga
rázsok és lakóházak épülnek, a piacté
ren a jelenlegi vásárcsarnok mellett ki
alakítandó árusító pavilonok létesítésé
ről valamint a terület átfogó rendezésé
ről szól a terv.

Megkezdődött a Baross G. utca 7-es 
szám alatt lévő vegyes tulajdonú társas
ház tetőszigetelésének a felújítása. A ki
vitelező Omega GMK az időjárás függ
vényében körülbelül egy hét alatt elvég
zi a munkát. Önkormányzati beruházás 
keretében megkezdődik a Zeneiskola ut
cafronti homlokzatának teljes felújítása. 
A munka várhatóan október végére el
készül.

A vállalkozások, befektetői csoportok 
és az önkormányzat beruházásai együt
tesen teremtik meg az alapját városunk 
további fejlődésének.

PM

mányzat irányítása mellett a város pol
gárainak kezdeményezése alapján 
valósul meg. Domokos Béla

(Cikkünk szerzője a Kossuth utcai 
új épületek tervezője. Szerk.)

A képviselő testület 1996. augusztus 
1 -jei hatállyal új igazgatót bízott meg az 
Ady Endre Gimnázium és Egészségügyi 
Szakközépiskola vezetésével Faragó 
Károly személyében. A gimnázium 
helyzetéről, további terveiről kérdeztük 
egy hónapos munka után az intézmény 
vezetőjét.

- Igazgató Úr! Beszélgetésünk elején 
kérem, néhány szóval mutatkozzon be 
Nagyatádi Hírlap olvasóinak.

-Sárbogárdon születtem 1952-ben. Itt 
végeztem el az általános és a középis
kolai tanulmányaimat is. A gimnázium 
befejezése után a szegedi József Attila Tu
dományegyetemen szereztem diplomát 
matematika fizika szakon. Egy szentesi 
kollégiumban, majd a sárbogárdi gim
náziumban tanítottam, közben az ELTE- 
n elvégeztem a technika szakot. Ezt kö
vetően a pécsi Janus Pannonius Tudo
mányegyetem technika tanszékén dol
goztam, majd 1991-től a békéscsabai 
Körösi Csorna Sándor Főiskola számítás
technikai tanszékét vezettem. 1994-től 
a pécsi Nagy Lajos Gimnáziumban ta
nítottam matematikát és számítástechni
kát. Itt találkoztam a nagyatádi önkor
mányzat felhívásával és megpályáztam 
a meghirdetett igazgatói állást.
- Utólag visszagondolva melyek vol

tak a pályázat legmarkánsabb elemei?
- Miután a gimnázium belső struktú

ráját nem ismertem megpróbáltam meg
fogalmazni a mai kor igényeinek meg
felelő súlypontokat, amelyre a későbbi
ekben a felnövekvő nemzedéknek elen
gedhetetlenül szüksége lesz. Ilyen a nyel
vi és az informatikai képzés. Az iskola 
elvégzése után továbbtanuló, vagy mun
kába álló diákoknak ezeknek a kommu
nikációs csatornáknak az ismeretére el
engedhetetlenül szükségük lesz.

- Milyennek ítéli meg a gimnázium 
jelenlegi helyzetét?

- Véleményem szerint közepes szin
tű, mind az anyagi lehetőségeit mind az

Fessünk szobrokat a tájba
A nagyatádi alkotótelepre Erdélynek 

egy olyan vidékéről érkeztem, mely fá
ban hasonlóan gazdag, mint Somogy- 
ország.

A 70-es évek köze|)étől a 80-as évek 
elejéig 3 alkotótábor is létrejött és mű
ködött nálunk Árkos, Réty és Kovászna 
helységekben. Amilyen lendülettel indul
tak és magas szakmai színvonalon mű
ködtek (kb. 10-15 évig) ezek a telepek, 
olyan hirtelen szakadt vége folytonossá
guknak.

Amikor már a legfurcsább, absztrakt 
térforma is belelopta volna magát a lá
togatók szívébe, akkor elhallgattak a lánc
fűrészek, nem kopogtak mára kisbalták, 
a telepet nem látogatták többé nyakig
láb daruk. A közösség lassan elszokott 
az évente megjelenő, marcona külsejű 
szobrászok látványától. És mivel új al
kotások nem születtek az a néhány hű
séges turista is elmaradozott, aki addig 
el-elzaránodokolt vidékünk e bizarr lát
ványosságaihoz.

Az elhagyott-felhagyott élettereknek 
egyforma sors jut. Jobb esetben már csak 
füvet kaszálni járt oda valaki. A le nem 
kezelt, nem gondozott szobrokat lassan 
kikezdte az idő. A „csapok" eresztékek 
meglazultak, és mint valami leprával bün
tetett lények, a szobroknak elkezdtek le
hullni „végtagjaik". Ma is szívszorító lát
ványt nyújtanak.

Faragó Károly

egyéb tartalmi területeket tekintve. Az 
eszközigényes tantárgyak mostoha hely
zetbe kerültek. Az oktatástechnikai esz
közök részben elavultak, részben hiá
nyoznak. Megnyugtatóidnak látom a 
helyzetet a természettudományi oktatás 
területén. A nyelvi képzésben verseny
képessé válhat az intézmény azzal, hogy 
jelenleg három nyelvet tudunk oktatni, 
amelyet a későbbiekben tó'viteni is szán
dékozunk. Az angoltagozatos osztályok 
második nyelvként a németül és a fran
ciául tanulhatnak, de figyelembe véve a 
külföldi tapasztalatokat nem tartom ki
zártnak az orosz nyelv ismételt oktatá
sát sem.

-Milyen tervekkel, ambíciókkal látott 
munkához?

- Nagyon szeretnék a tanulókkal, a ta
nulók képviseletével olyan napi kapcso
latot kialakítani, amelynek során a diá
kok megfogalmazhatják véleményüket, 
elvárásaikat és ezeket a lehetőségeink
kel megpróbáljuk összhangba hozni. A 
házirend átalakítása során például bizo
nyos részeket a diákok dolgoznak ki. Sze
retnék együtt dolgozni a gyerekekkel és

♦ ♦ ♦

Anélkül, hogy hosszú fejtegetésbe kez
denék keresvén e szomorúan végződő 
történet okait, úgy látom, hogy az adott 
körülmények között szinte logikusan 
mentek végbe az események.

A „felsőbb rendelkezésre" beindult al
kotótáborokat és azok produktumait a 
helybéliek soha nem próbálták sajátjuk
nak tekinteni. A hatalom elleni harc az 
értékteremtő gesztust sem kímélte. Pe
dig az egész történet legnagyobb vesz
tesei éppen a helybéliek, hiszen ölükbe 
hullt egy felbecsülhetetlen kincs, amit már 
csak megőrizniük kellett volna. Nehe
zebb dolga volna a Megtartónak, mint 
a Teremtőnek?

Nálunk úgy látszik igen. És tudni kell, 
hogy vidékünk a Székelyföld lakosai nem 
hanyag emberek.

Amikor 3 éve először látogattam a 
nagyatádi szoborparkba, örömmel vet
tem tudomásul, hogy a telepen élet van. 
S ha kevesebb résztvevővel, szeré
nyebb körülmények között is, a „helyi 
erők" igyekeznek a szabadtéri kiállítást 
újabb művekkel gyarapítani.

Ottlétem három hete alatt tapasztal
tam, hogy ez a sympozion már lassan 
nem 1-2 ember magánügye. Egyre 
több a segíteni akaró, rokonszenvét - bár 
a gesztus szintjén - kinyilvánító helybé
li. Rá kell jönnünk végre, hogy ilyenkor 

el kell érnünk hogy az iskolát maguké
nak érezzék a tanulóink, de ugyanakkor 
azt a rendet amely egy oktatási intézmény 
működéséhez szükséges meg kell tarta
nunk.

- Meg tud-e felelni a jelenlegi oktatói 
struktúra a képzési követelményeknek?
- A kötelező óraszámok emelésével 

a korábban éppen hogy megfelelő struk
túra több ponton felborult. Egyes tantár
gyaknál könnyen megoldható az áttérés, 
míg másoknál mint például az angol 
nyelvi oktatás területén ez nagyon ne
hezen oldható meg.

- Melyek a további tervei?
-Agimnáziumi tanulmányaikat meg

kezdő tanulóinkat szeretnénk úgy felven
ni, hogy mire hozzánk kerülnek előze
tes ismeretekkel rendelkezzünk a felké
szültségükről. Ez azt jelenti, hogy novem
berben előfelvételit szervezünk szá
mukra magyar, matematika és történe
lem tantárgyakból. Az itt nyújtott telje
sítményüket egészítik ki az általános is
kolákból hozott osztályzataik. Az előfel
vételivel egy pontosabb képet kapunk, 
hogy mely területekre koncentrálva kell 
tovább folytatnunk a gyermekek képzé
sét.

A másik fontos kérdés a szakképzés 
struktúrájának átalakítása. Az egészség
ügyi képzés a törvény értelmében, mint 
négyéves képzés még egy évig indulhat. 
A beiskolázási létszám csökkenő tenden
ciát mutat ezekben az osztályokban. Ko
moly „felvevő piacot" jelent a kórház és 
nyilván továbbra is szükségük lesz ilyen 
képesítésű szakemberekre. Ezt a szakirá
nyú képzést szeretnénk megtartani, de 
emellett szeretnénk olyan szakképesítést 
is nyújtani, amelyre a térségünkben igény 
mutatkozik. Ennek megvalósítása során 
szeretnénk konstruktív kapcsolatot kiala
kítani a város többi oktatási intézményé
vel és következetes munkával növelni a 
nálunk végzett diákok elhelyezkedési 
esélyeit. Pünkösd M.

nemcsak a művész - „a mágus" - alkot. 
A talapzatra kerülő szobor vagy konst
rukció egy csapatmunka eredménye, az 
együttgondolkodásé. A szobrász maga 
csak egy kiélezett véső, amely ezt a ko
héziós erőt - amelyet maga mögött tud 
- formába vési. A formák pedig besugá

rozzák a teret, veszekszenek, vagy kibé
külnek a tájjal, egymással, de a nézőik
kel is. A földrajzi tájat jelek né|3esítik be, 
az emberi képzelőerő, vágyálom, élet
ösztön megannyi nagyméretű kondenz- 
cseppje.

Legyen a jelszó továbbra is: 

„Fessünk szobrokat a tájba..."

Sepsiszentgyörgy, 1996. augusztus 7.

Vargha Mihály szobrász
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Új kiállítások a Városi Múzeumban
festmények, fafaragás, nyomdatörténet és helytörténet

HÍREK
A búcsú napján, szeptember 15-én, 

délután Ormai István polgármester nyi
totta meg a Hormay testvérek alkotásait 
bemutató kiállítást. A Budapesten élő 
Hormay Tibor festőművész és dr. Hormay 
Mihály - főorvos - népi iparművész tár
lata október 6-ig tekinthető meg.

A Hormay család az 50-es években 
Nagyatádon élt. Az édesapa itt volt 
tiszti főorvos, az ő nevéhez fűződik a szü
lőotthon létesítése a volt Lelbach-kastély- 
ban, amelyet azóta már lebontottak.

Az édesanya - Kogler Julianna - 
Nagyatádon született, ő a sokak által 
ismert és szeretett Gaál Aladárné, 
Mimi néni testvére.

Ormai István polgármester megnyitja az új kiállításokat

Minden ember számára meghatáro
zó a gyermekkor, az a környezet ahol 
nevelkedik. A Hormay fivérekre is ha
tott a somogyi táj, a Rinya-part, az édes
apa népművészeti gyűjteménye és a jó 
tanárok. Hormay Mihály a polgárait Na
gyatádon kezdte és Pécsett fejezte be. 
Ott kezdett el faragni, saját készítésű 
szerszámokkal. Először csontot és szar
vasagancsokat faragott, később tért rá a 
fafaragásra és készített dobozokat, mán
gorlókat, kopjafát. A somogyi népmű
vészet gazdag motívumvilágából merít. 
Fafaragásain fellelhető a buzsáki boszor
kányos hímzés jellegzetes virága, a be-

Repr. fotó: Durgó Tibor

A kertész családja messzi útról érke
zett Atádra: a német Szudéta-vidékről in
dultak új hazát keresni. Édesapja közép

iskolai végzettséggel, nagy szakmai tu
dással - mint elismert parképítő -1917- 
ig uradalmi kertész volt Barcson. A ko
rabeli hirdetések így örökítették meg ne
vét, miután önálló kertész lett városunk
ban: Mayer András mű- és kereskedel
mi kertészete.

A Széchenyi tér parkjának kialakítá
sában neki is nagy szerepe volt. Ismer
te és szaporította a különleges parknö
vényeket. Híres volt a rózsakertje, me
lyet Vilmos fia - öt gyermeke közül az 
egyetlen - tovább fejlesztett. Nagyatádon 
öt házhelynyi telket vettek meg kertésze
tük számára, a mai Bajcsy-Zsilinszky ut- 

tyár és pásztorvilág életéből vett motí
vumok, de geometrikus mintákkal is dí
szíti alkotásait. Orvosi hivatása mellett 
kedvelt időtöltése, második hivatása a 
fafaragás. Díjnyertes alkotásai magas mű
vészi értéket képviselnek.

Hormay Tibor festőművész iskolás 
éveiben Kraumann Erik rajztanárral jár
ta a vidéket. Ö segítette meglátni és meg

örökíteni a természet szépségeit. Azt vall
ja magáról, hogy a különböző irányza
tok nyelvén, egymáshoz nem mindig il
leszkedő módon fejezi ki magát. Kere
si a belső feszültségek feloldását. Ösz
tönös művésznek vallja magát. Mindket
ten számos kiállításon vettek részt.

Ekkor került sor az idén 110 éves 
nyomda történetét bemutató kiállítás 
megnyitására is. Itt megtekinthetők a ré
gi nyomdagépek, színes, érdekes kiad
ványok a nyomda termékeiből, a meg
rendeléseket tartalmazó könyvek, ame
lyekből sok érdekes adat megtudható Na
gyatád múltjából. Az első nyomdász Na
gyatádon Günsberger Antal volt 1896- 
ban, akinek az üzlete a Zrínyi utcában 
volt. Névjegyeket, gazdasági nyomtatvá
nyokat álIflott elő, egyébként divatáru és 
kegytárgy árusítással foglalkozott.

Benyák János vásárolta meg tőle a 
nyomdát. Még egy ideig a Zrínyi utcá

ixödeixk
Mayer Vilmos

cában (akkor Kassai utcának hívták). Most 
a kórház épületegyüttese áll azon a he
lyen. Vilmos iskoláit Nagyatádon végez
te, szakmáit pedig Budapesten, a jónevű 
Kovács testvéreknél tanulta. Apja halá
la után ő lett a kertész. Munkája mellett 
gyakornok fiúkat is oktatott, a növények 
neveit mindig latinul sorolva. Művészi 
színvonalú volt virágkötészete. Ö vezet

te be a virágszőnyeg-technikát.
A szakma többet jelentett számára egy

fajta mesterségnél. A szabad természet
ben végzett munka csak keretet adott sok
oldalú egyéniségének. Tehetségéhez 
hozzátartozott a virágok szépségének 
harmóniája. Kiváló előadóművész volt 
és nagyszerű sportmenedzser.

A népszerű amatőr színjátszást el sem 
lehetett képzelni nélküle: született zenés
táncos komikus volt. A János Vitéz fran
cia királyaként, kicsit félrecsapott koro
nával elég volt a színpadra lépnie, a kö
zönség felzúgó tapssal, nevetéssel ünne
pelte. Eljátszotta a Mágnás Miska címsze
repét és nagyot alakított a Liliomfiban is.

Fél évszázaddal ezelőtt Atádnak tehet
séges labdarúgó csapata volt. Akkor még 
nem számított üzletnek a sport, dicső
séget jelentett a jó szereplés. Mayer 
Vilmos az NB lll-as csapat intézője szin

ban dolgozott, majd átköltözött a Szé
chenyi térre néző épületbe, ahol üzle
tet nyitott, a ház Kossuth utcai részében 
pedig a nyomda működött.

Az ő nyomdájából került ki az 1906- 
os Nagyatádi Hírlap és 1911-től a Na
gyatád c. újság. 1930-tól gyorsabb fej
lődésnek indult a nyomda, mert a fonal
gyári nyomda leégett és most már itt ál
lították elő a címkéket a gyár számára. 
Benyák Jenő külföldön tanulta a mester
séget: nyomdász, könyvkötő és nagysze
rű grafikus volt.

Az előbb említett kiállításokon kívül 
látható még a múzeumban a régi isko
lákat, a mesterségeket, egyháztörténetet 
és népviseleteket Ijemutató helytörténe
ti kiállítás.

Nemrég újabb értékekkel gazdagod
tunk. A154 éves imakönyv címe az „Igaz 
Isteni Szeretetnek Harmatjából neveke- 
dett drága kövekkel kirakott Arany- 
Korona Imádságos Könyv". Irta: Szent 
Miklósi Pongrácz Eszter, néhai Tekinte
tes, Nevezetes és Vitézlő Apponyi Mik
lós Úr meghagyott özvegye. A könyv 

megjelent Budán, 1842-ben.
Jelentős adomány a hajdani Szollár 

- korábban Meller Manó majd 
Lelbach Keresztély malmával kapcso
latos, több mint száz iratot tartalmazó 
csomag. Ebben megtalálható a Rinya 
patak keresztszelvényeinek rajza, az új 
árapasztó zsilip terve, a Rinya ágainak 
térképe és a Szollár család hivatalos le
velezései.

Szeretném felhívni a kedves látogatók 
figyelmét, hogy a kiállítások október 13- 
áig tekinthetők meg. Ezt követően a szo
bortelep alkotóinak kisplasztikáit mutat
juk be, két hónapon át. Ezután az Ad
venttól Húsvétig című kiállítás követke
zik, ahol a neves ünnepekhez kapcso
lódó tárgyakat és írásokat láthatják.

Szeretettel várjuk az érdeklődőket. A 
Múzeum nyitva hétfőtől péntekig - kedd 
kivételével -10-12 óráig és délután 3-5 
óráig, vasárnap délután 2-6 óráig.

Horváthné Gréczi Mária 
gyűjteménykezelő

te mindent megtett a sikerért. A „fiúk" 
nem alibi munkát végeztek, edzésekre 
nem szívesen engedték őket a munka
adók. Vili bácsi-fiatal kora ellenére így 
hívták - egyeztetett, teherautóval utazott 
a csapattal Pécsre, Dombóvárra és még 
sok más helyre. Prémiumot nem kaptak, 
egy-egy jó vacsora volt a jutalom, me
lyet általában Vili bácsi fizetett. Pesti csa
patokkal is mérkőztek, sőt még gólokat 
is rúgtak a nagyoknak! A sportolók na
gyon szerették intézőjüket. Lelkesítette 
fiait, utolérhetetlen humorát és önzetlen
ségét soha nem felejtik el. Igazi család
ja is népes volt, feleségétől: Szabó 
Ilonától négy gyermeke született. Mes
terségét nem folytatják, de művészetek 
iránti hajlamát lányai örökölték.

A háború alatt fogságba került. Legyen
gülve tért haza, nagy munkabírását már 
soha nem nyerte vissza. Negyvennyolc 
évesen, júliusban halt meg, mikor a leg
több virág nyílik.

Talán, ha reneszánsz korban és jómód
ban születik, virágzó kultúrát teremtett 
volna maga körül, mint egy igazi mecé
nás. Zaklatott korunkban csak önzetlen 
munkára volt alkalma, szépséget, vidám
ságot, szeretetet nyújtva mindenkinek.

Nagyné Gyánó Ágota

Ovi látogatáson az IFOR

Az Árpád utcai óvodában vendégeskedtek az IFOR-erők képviselői szeptember 

12-én. A polgári védelmi parancsnokság közreműködésével szervezett programon 
a vendégek technikai bemutatót és tájékoztatót tartottak. Az óvodások magyar és 
angol nyelvű műsorral lepték meg a katonákat. A rendezvényen a legnagyobb si
kert az amerikai hadsereg élelmezési csomagjának kóstolóval egybekötött bemu
tatója aratott.

Szeptember 9-én a Nagyatádi Gondo
zási Központ munkatársai baráti találko
zóra hívták a szekszárdi szociális köz
pont gondozottait. A találkozóra elláto
gatott városunkba a szekszárdi Idősek 
Otthonában bentlakók kíséretében a szo
ciális központ igazgatója. A kellemes 
hangulatú találkozóra, mintegy 60 fő vett 
részt a Bodvicai Idősek Klubjában. A ta
lálkozót követően 6 fő gondozott és egy 
kísérő Nagyatádon vendégeskedik, s he
lyettük a helybéliek egy csoportja uta
zott Szekszárdra. A csereüdültetésben itt 
tartózkodó vendégek további tartalmas 
programját a gondozási központ mun
katársai szervezik.

* * *

Ormai István polgármester levélben 
fordult Edward Murdock ezredeshez kér
ve, hogy a fokozott balesetveszély kikü
szöbölése érdekében csökkentsék a vá
rosunkon áthaladó IFOR-konvojok me
netsebességét. Ezt követően személyes 
megbeszélésre került sor, ahol Ormai Ist
ván ismételten megerősítette kérését. Az 
amerikai parancsnokság gyors intézke
dését követően érzékelhetően csökkent 
az áthaladó járművek sebessége.

Az IFOR-erők visszavonása kapcsán 
októberben ismételten nagyobb csapat
mozgásra lehet számítani városunk
ban.

♦ ♦ ♦

Augusztus 29-én hivatalosan átadták 
rendeltetésének a 144. MÓL 2000 töl
tőállomást Nagyatádon a Szabadság ut
cában. Somogy megyében ez a 7. ha
sonló felszereltségű korszerű töltőállo
más. A MÓL Rt. az új kút megnyitása al
kalmából 5000 Ft. értékben ajándéko
zott üzemanyagot a város számára. A 
szociális étkeztetést végzők szállítására 
szolgáló járművet Ormai István polgár
mester családias ünnepség keretében tan
kolta meg.

♦ ♦ ♦

Együttműködési megállapodás aláírá
sára került sor városunk önkormányza
ta és a Somogy megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara között. A felek megállapod
tak abban, hogy szorosabb együttműkö
dést valósítanak meg önkormányzati 
munkát is érintő gazdasági kérdésekben. 
Az önkormányzati döntéseket megelő
zően a Kereskedelmi és Iparkamara 
Nagyatádi Irodája véleményezésre meg
kapja a gazdasági tartalmú előterjeszté
seket és képviselőjük tanácskozási jog
gal vehet részt a testület kamarai kérdé
seket érintő ülésein.

A városi kábeltelevíziós rendszer folya
matos építése kapcsán - a kivitelező tá
jékoztatása alapján - szeptember végé
re elkészül a rendszer a Somogyszobi, 
a Mező, és a Lőcsei utcában valamint 
a Gyár-közben. A kiépítést követően be
kapcsolják a hálózatba a város ezen ré
szén lévő kisközösségi rendszereket és 
a családi házakat.

♦ ♦ ♦

A MATÁV három újabb telefonfülkét 

helyez üzembe Nagyatádon a 
Somogyszobi utcában a Konzervgyárnál, 
a Szabadság tér - Honvéd utca sarkánál 
valamint a Kossuth tér - Szabó Dezső ut
ca kereszteződésében.

* * *

Számítástechnikai kiállítást szervezett 
szeptember 12-én a Data-Gral Kft. a mű
velődési házban. A bemutatón többek 
között az Epson és a Hewlett Packard cég 
nyomtatóival, a multimédia alkalmazá
si lehetőségeivel, és a kiállítást szerve
ző cég saját fejlesztésű szoftvereivel is
merkedhettek meg a látogatók.

* ♦ ♦

Új kiállítások nyíltak szeptember 
15-én a Városi Múzeumban és a Műve
lődési Házban. Dr. Hormay Mihály fa
faragó iparművész és Hormay Tibor fes
tőművész alkotásait ismerkedhetik meg 
a látogatók a Múzeum bemutató terme
iben valamint itt látható a fennállásának
110. évfordulóját az idei évben ünnep
lő Nagyatádi Nyomda történetét bemu
tató anyag. A Művelődési Házban a XII. 
Országos Népművészeti Pályázat So
mogy Megyei Kiállítása fogadja az érdek
lődőket. A Nagyatádi Búcsú idején 
megnyílt kiállítások október 13-ig tekint
hetőek meg.

♦ ♦ ♦

A hatosztályos gimnázium harmad
éves tanulói két napot töltöttek a sziágy- 
pusztai erdei iskolában. Növény és 
állathatározás, gyalog és kerékpártúra, tér
képismeret, biológiai és kémiai kísérle
tek tették változatossá ottlétüket. Testkö
zelből ismerkedhettek meg a természet
tel szaktanáraik segítségével. Mivel a két 
nap alatt önellátásra rendezkedtek be, so
kuknak a konyhában kellett megismer
kedniük az ételkészítés fortélyaival.

♦ ♦ ♦

A Polgármesteri Hivatal Városfejlesz
tési és Közgazdasági Irodájának tájékoz
tatása alapján - az időjárás függ
vényében - még 1996-ban sor kerül a 
Rózsa u., Gyárköz u., Dózsa u., 
Somogyszobi u., Pozsonyi u. Mező u., 
Hunyadi u., Ungvári u., Rákóczi u., 
Kápolna u., Segesvári u. és a Baross u. 
járdáinak felújítására.
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Sátortető másképpen „Megfogyva bár...”
Különösen a hatvanas években töme

gével építették az ún. sátortetős családi 
házakat. Több tucat készült Nagyatádon 
is belőle. Nemrég még a Rozsnyói utca
6. szám alatt is ilyent láthattunk. Az ott 
lakók megváltozott családi összetételéhez 
igazodó, annak megfelelő'otthont kellett 
létrehozni - a korábbi épület meghagyá
sával. Átépítéssel, bővítéssel, sátortető

térben elhelyezett új lakással alakult ki 
a külső megjelenésében egységes, össze
fogott tömegű épület. A tágas - tetőcsú
cson a természetes bevilágító miatt - min
dig világos nappalit a fegyelmezettség és 
az adottság; a derékszögű, az egyenes, 
az íves részletek egyensúlyát kereső

NÉMET DIÁKOK NAGYATÁDON
Tíz napon ál - az idén már negyedik 

alkalommal - ismét német csoport ven
dégeskedik Nagyatádon. Az Ady Endre 
Gimnázium tanulói és tanárai 18 ander- 
nachi diákot és két kísérő tanárukat fogad
hatták szeptember 9-én az iskolában. 
Nagy örömünkre a csoportok ezúttal a né
met gimnázium igazgatója is elkísérte.

A tíz nap programját, mely hagyomá
nyosan két részből áll, az idén megpró
báltuk összhangba hozni a millecen- 
tenáriumi eseményekkel. A turisztikai 
program keretében a német gimnázium 
diákjai iskolánk és városunk megisme
rése mellett ellátogatnak pl. Ópuszta

szerre, megtekintik a szennai falumúze

MINI SZINHAZBERLET
A NAGYATÁDI MŰVELŐDÉSI HÁZBAN

Október 9-én 19 órakor
Beumarchais: FIGARÓ HÁZASSÁGA

November 5-én 19 órakor 
Agatha Christie: TÍZ KICSI NÉGER

December 13-án 19 órakor 
Murray Schisgal: SZERELEM, Ó!

A három előadásra szóló bérlet ára 1000 Ft amelyek szeptember 30-ától 
vásárolhatnak meg a művelődési házban,

A NAGYATÁDI TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG

FELVÉTELT HIRDET 

A beosztások betöltésének feltételei:
- felsőfokú állami végzettség

elsősorban építész, épületgépész, villamos, vegyész végzettség
- hivatásos állomány viszony létesítésének megfelelő orvosi, 

pszichikai alkalmasság
- 30 év alatti életkor
- legalább „B" kategóriás jogosítvámy

A beosztások betöltésénél előnyt jelent:
- angol- vagy németnyelv-ismeret
- számítógépkezelői ismeretek

Bérezés és egyéb javadalmaztatás a Fegyveres erők és rendvédelmi 
szervek jogállásáról szóló tv. szerint.

Jelentkezni a Nagyatádi Tűzoltóság Parancsnokánál lehet.

összefonódása jellemzi. Ez az „elosztó" 
tér is.

Az apró, mégis fontos részletek, a bel
ső terek kapcsolódása jelenti a ház 
amúgy mértéktartó fonna- és ötletgazdag
ságát. S lám, az elmélyült tervezői alko
tó munka szükségből erényt kovácsolt.

Az összefogott egyszerűség, tiszta tö
meg, a kevés anyagfajta és szín alkalma
zása teszi elegánssá az épületet. És ami 

még erénye Szakonyi László tervező
munkájának: az építtető igényeit részle
teiben megismerve és betartva fogott a 
munkához, a sátortetős ház példaérté
kű megszelídítéséhez.

Hubay S.

umot, honfoglalás kori lovas-és íjászbe
mutatón vesznek részt. A projekt pedig 
ez alkalommal többek között magyar né
pi játékok, használati- és dísztárgyak ké
szítésének elsajátítását tartalmazza.

Az együtt eltöltött tíz nap nemcsak di
ákjaink német nyelvtudásának fejlődé
séhez járul hozzá, hanem a közös kirán
dulások, a csoportmunka és a magyar 
családoknál eltöltött idő lehetővé teszi 
egymás életének és a két nép kultúrájá
nak mélyebb megismerését. így az 
1997. szeptemberében a Rajna-parti 
Andernachba érkező magyar csoport 
minden bizonnyal német barátaik fogad
ják majd. Heizlcr Erika

tűzmegelőzési munkakörök betöltésére.

A Szózat sorai jutnak emlékezetem
be, amikor egyre csak azt hallom, hogy 
fokozatosan csökken a születések szá
ma hazánkban. „Ezernyi fajta népbeteg
ség, szapora csecsemőhalál..." Vörösmar
ty Mihály után József Attila versének so
rai sem tűnnek túlzónak, ha hazánk né
pesedési viszonyainak alakulását tanul
mányozzuk. Mindezekről a kérdésekről 
beszélgettem a városi kórház szülészet
nőgyógyászati osztályvezetőjével, dr. 
Hadnagy János főorvos-kandidátussal.

A főorvos úr elmondja, hogy a népes
ség „újratermelődésének" egyik legfon
tosabb mutatója az ezer lakosra jutó 
élveszületések száma. Demográfusok 
szerint legalább 16-17 ezrelékes 
élveszületési arány lenne szükséges a tár
sadalom egészséges reprodukciójához, 
vagyis ahhoz, hogy a lakosság kor-össze
tétele megfelelően alakuljon és ne csök
kenjen a népesség száma. Ezzel szem
ben hazánkban ez az arány mindössze 
11-12 ezrelék. Másfél-két évtizeddel ez
előtt 180-200 ezer körül alakult a szü
letések száma, míg az elmúlt néhány év
ben drámai csökkenés következett be, az

Nagyatád legnagyobb uradalmának, a 
Czindery-birtoknak lett a múlt század vé
gén gazdája Lelbach Keresztély. 2743 kh 
föld mellett tulajdonához tartoztak: a 
Pálmajor, a méntelep, sok egyéb épület 
és telkek. Mikor az evangélikus templom 
épült, ő biztosított telket, építési anyagot 
és ő volt a katolikus templom kegyura.

Kastélya - melyet inkább rangosabb 
lakóháznak neveznénk - ma a Baross ut
cában állt, szép platánfákkal övezett park
ban. Helyén van ma a Városháza. Fő
bejárata hátul volt, üveges, vadásztrófe
ákkal díszített előtérrel. A kastély keleti 
oldalán külön ajtó nyílt egy lépcsőre, 
mely az alagsori konyhába vezetett, ér
dekességnek számított, hogy ott egy szi
vattyús kút működött. Az épületben 
Lelbach Keresztély egyedül élt személy
zetével. Mikor a háború után megkez
dődött a szülőotthonok kialakítása, Na
gyatád a Lelbach kastély már-már pusz
tuló épületét szemelte ki erre a célra. A

G0TAL0V0BAN 
AZ ŐSZI NAPFÉNY
Szőke Józsefnek, a művelődési 

ház igazgatójának horvátországi kap
csolata révén augusztus 25-én részt 
vettünk a gotalovoi Horvát Szív elne
vezésű 4. ünnepélyes falunapon - 
folklór-fesztiválon. A rendezvény 10 
órakor a népviseletbe öltözött csopor
tok vonulásával, menettáncával kez
dődött. A horvát csoportok mellett 
egyedüli magyar táncosok és éneke
sek meneteltünk. Már ekkor nagy taps
sal üdvözöltek bennünket a falu la
kói. A rendezvény kiemelkedő esemé
nye volt a szentmise, amelyet a zág
rábi megyés püspök celebrált. A zsú
folásig megtelt templomban mi, a ma
gyar ruhánkban a szentélyben kaptunk 
helyet. Különös szeretettel és tisztelet
tel köszöntötte a nagyatádi magya
rokat a püspök úr és minden megszó
laló. A szentmise után a felújított ke
resztszentelés, majd ezután a folklór
műsor következett.

Felejthetetlen élményben volt ré
szünk és köszönet érte a szervezők
nek. Gergó Sándornc

Ködzöntjük Nagyatád 
ifjú polgára it 

Horváth Viktória Edit, 
Mezei Noémi, 

Klausz Hanga Benigna, 
Csuka Bence, Rák Marcell, 

Badacsonyi Adrián, 
Bárdosi Barnabás, Martin Máté, 

Illés Helga Laura, 
Kuminecz Zsuzsanna 

1995-ös év során mindössze 111788 
élveszületés történt hazánkban. Közis
mert az is, hogy a halálozási statisztikán
kat illetően sajnos Európa „élvonalában" 
vagyunk. Különösen riasztó a legaktívabb 
életkorú, 40-60 év közötti férfiak magas 
halálozási aránya. A születéskor várha
tó átlagos életkor a fejlett országokban 
férfiaknál 73 év, a nők esetén 80 év kö
rül van, míg Magyarországon a férfiak 
átlagosan 63, a nők 73 évet élnek. Mind
ezek a mutatók eredményezték azt, hogy 
hazánk lakossága az elmúlt másfél év
tizedben 10,8 millióról 10,3 millióra 
csökkent és néhány éven belül 10 mil
lió alá kerülhet.

A főorvos úr elmondja, hogy sajnos ez 
a tendencia megyénkre, Belső Somogy 
térségére és szőkébb pátriánkra, Nagya
tád városára is fokozottan érvényes. So
mogy megye lakossága folyamatos fogyást 
és elöregedést mutat. Az élve szülések 
száma városunkban, de az egész térség
ben is jelentősen csökken. 1989-ben a 
kórház szülészeti osztályán 825 kisbaba 
látta meg a napvilágot, 1995-ben már 
csak 625 és az idei évben várhatóan ez 

A Lelbach-kastély

szülőotthon megszervezésében nagy 
szerepe volt dr. Hormay Mihály tisztior
vosnak. Szülészorvosok és szülőnők ve
zették a szüléseket, (dr. Faragó László, 
dr. Lakatos János, dr. Bacsa Antal.) 

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Az alábbi közlemény megjelentetését a brit nagykövetség kérte lapunk szer
kesztőségétől. A tájékoztató tartalma több nagyatádi diákot is érint.

Nagylelkű adományokat ajánlott fel több brit cég és magánszemély, hogy 
128 magyar iskolás gyerek és tanáraik brit tanulmányi látogatása létrejöhes
sen.

Az elmúlt évben, amikor az Educational Exchanges Foundation összeom
lott, 250 magyarországi gyerek vesztette el azt az összeget, amelyet előlegként 
befizetett a kéthetes brit tanulmányi kirándulásra. Az utazás része volt annak 
az angol projectnek, amelyen több mint 6 hónapon keresztül dolgoztak. Az 
alapítvány vezetője, Mihályi Endre rendőrségi vizsgálat alatt áll.

Néhány tanár, akik részt vettek ebben a projectben, a brit nagykövet se
gítségét kérte. Bár a nagykövetség nem tudott közvetlenül segíteni, kéréssel for
dult a Magyarországon tevékenykedő brit cégekhez és magánszemélyekhez. 
Nagylelkű válaszként 23.000 GBP gyűlt össze a következő cégek és magán
személyek felajánlásából: Mr. John Paul Getty, Mr. Alexander de Gelsey, Bemard 
Matthews, ICI, IDV, Schroders, Rothchilds, Allied Domecq, Győri Keksz, Kleinwort 
Bensőn, Ránk Xerox, Penguin, Lord Rothermere, Anthony Cann, Mark 
Pejacsevich, Creditanstalt Értékpapír Rt. és a Budapest Magazines Kiadó.

Ezen cégek nagylelkűsége egyben azt is jelenti, hogy 128 diák és tanáraik, 
akik elvesztették pénzüket az elmúlt évben, ezen a nyáron el tudtak utazni De
vonba, egy jelentősen mérsékelt áron. Az érintett devoni szervezete - a Devon 
Schools Centre és Services fór Open Learning - idejüket és lehetőségeiket nem 
kímélve szervezték a tanulmányi utakat. Bízunk abban, hogy az idei tanulmány
út segített feledtetni a tavalyi elmaradt utazás okozta csalódottságot.

Értesítjük Nagyatád város lakosságát, hogy október 4-én és 5-én 

LOMTALANÍTÁSI AKCIÓ LESZ
Kérjük, hogy a háztartásukban feleslegessé vált lomokat

(kivéve építési törmeléket) a fenti időpontban az út szélére helyezzék el úgy, 
hogy a forgalmat ne akadályozzák.

A kihelyezett lomokat térítésmentesen elszállítjuk. A veszélyes hulladékok 
(szárazelem, olajos hulladékok, akkumulátorok, vegyszerek stb.) 

összegyűjtését rövidesen megszervezzük, melyről időben tájékoztatjuk 
a lakosságot, kérjük, azokat most ne helyezzék ki.

Saubermacher-Ryno Kft.

a szám nem éri el a 600-at. A másik szo
morú statisztikai adat: a spontán vetélés
sel végződő és a megszakított terhessé
gek száma fokozatos emelkedést mutat.

- Milyen okok húzódhatnak meg a ri
asztó statisztikák mögött? - kérdeztem 
meg a főorvost.

- A kedvezőtlen megbetegedési-halá
lozási mutatók okainak kutatása komp
lex elemzést igényel. Az egészségtelen, 
hajszolt életmód, az egzisztenciális bi
zonytalanság mind-mind komoly szere
pet játszik. Ami a szomorú születési ada
tokat illeti, a főorvos a Szentatya magyar
országi látogatása előtt adott interjújából 
idéz: „Nem lehet jövője annak a nép
nek, amelyik nem engedi megszületni sa
ját gyermekeit!" A főorvos szerint vallá
si felfogástól függetlenül ennek a „pápai 
üzenetnek" el kell jutnia mindenki ke
zeihez, aki felelősséget érez népünk jö
vőjéért. A súlyos gazdasági-pénzügyi 
helyzet ellenére is a kormányzatnak gyer
mek és családszeretőbb szociálpolitikát 
kellene folytatnia, és valamennyiünknek 
tenni kellene annak érdekében, hogy a 
társadalmunkban kialakult „torz" érték
rend egészséges irányban fejlődjön - fe
jeződik be a beszélgetésünk.

H. Mészáros Ágnes

1950-től a Városi Kórház megépülé
séig sok nagyatádi és környékbeli lakos 
vallhatja szülőházának a kastélyt.

Nagyné Gyánó Ágota
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Kapcsolódás az életpálya alapítvány 
vállalkozássegítő programjához

A nyár folyamán a 
Somogy Megyei 
Vállalkozói Központ 
Nagyatádi Irodája
kapcsolatot épített ki az Életpálya alapít
vánnyal.

Az Életpálya Alapítvány 1993. júliu
sában jött létre a Shell Hungary Rt. és az 
Ezredforduló Alapítvány anyagi támoga
tásával. Az alapítvány tevékenységét a 
Nagy Britanniában igen sikeres, a Pro- 
ject North East által menedzselt 
LIVEWIRE hálózat adaptált módszerei
nek és anyagainak alapján végzi.

Az Alapítvány célja, hogy más szer
vezetekkel együttműködve a 18-30 éves 
korosztály arra fogékony tagjaiban elül
tesse a vállalkozói szemléletet. Azoknak 
a fiataloknak kíván segítséget nyújtani, 
akik elhatározták, hogy saját erőforrása
ikra támaszkodva, a nekik nyújtott szak
mai tanácsadás lehetőségét is igénybe vé
ve önálló vállalkozásba kezdenek.

Programok:
Vállalkozási Tanácsadás - a szolgál

tatás ingyenes minden 18-30 éves fiatal 
számára. Az Alapítvány olyan anyago
kat juttat ingyenesen a fiataloknak, 
amelyek segítik őket a vállalkozási dön
tés meghozatalában, majd pedig üzleti

BAJTÁRSI EGYESÜLET
A nyugdíjas egyesületek, klubok vá

rosunk közéletében rendkívül fontos sze
repet töltenek be. A hosszú munkával töl
tött évek után az emberek többsége ne
hezen szokja meg a közösség hiányát, 
s így egy-egy csoport amely szívesen lát
ja őket nagy vonzerőt jelent számukra. 
Találkozni alkalmanként az ismerősök
kel, barátokkal, együtt készülni egy ki
rándulásra vagy más közös programra új 
színt hoz az életükbe.

Hasonló helyzetben élnek a honvéd

Az egyesület kirándulása Kaszóban

A ZENEISKOLA ÉRTESÍTI A TISZTELT SZÜLŐKET, 
hogy a pótbeiratkozások után fennmaradó férőhelyekre 
korlátozott számban további tanulók beiskolázására van lehetőség 
az alábbi tanszakokon.

ZENEÓVODÁBA a nagycsoportos óvodások, illetve 5 éves korú 
gyermekek jelentkezhetnek.

EGYÉB TANSZAKOKRA 6 éves kortól, felső korhatár megjelölése nélkül, 
mivel a tanévtől új oktatási formák bevezetésével igyekszünk mindenkinek 
a képességei, érdeklődése és a zenetanulásra vagy zenei ismeretek 
szerzésére szánt szabadidejének megfelelő foglalkozást biztosítani.
Ez utóbbiaktól következően felvételi vizsgát nem kell tenni, helyette egy 
rövid meghallgatás keretében javaslatunkkal segítjük a jelentkező 
választását.

A meghallgatás ideje: 
október 2-án, szerdán, du. 3-6-ig a zeneiskolában.

a Zeneiskola igazgatója

FELHÍVÁS
A Nagyatádi TECO Motoros Sportegyesület megfelelő érdeklődés esetén mini motoros 
szakosztályt szándékozik létesíteni, 5-10 éves fiúk, lányok részére.
A szülők a részletekről érdeklődhetnek Varga Jánosnál, a motoros
sportegyesület képviselőjénél Nagyatád, Mező u. 92. szám alatt, vagy telefonon: 82/351-095 számon.

terv elkészítésében. 
Az alapítványon ke
resztül a fiatalok 
szakemberekkel ta

lálkozhatnak, akik segítik őket az üzle
ti terv elkészítésében.

Életpálya Pályázat - Az évenkénti ki
írt pályázaton a fiatalok az általuk elké
szített üzleti tervvel vehetnek részt. A ter
veket független szakértőkből álló bizott
ság bírálja el. A legjobb pályázatokat 
összeállító fiatalok az elődöntőben és 
a döntőben értékes jutalomban részesül
nek, emellett különdijak, a vállalkozá
sok számára hasznos támogatások nyer
hetők, továbbá a vállalkozók olyan pub
licitáshoz jutnak, amely jelentősen hoz
zájárulhat vállalkozásuk sikeréhez.

A fent említett pályázatról bővebb in
formáció beszerezhető a Somogy Me
gyei Vállalkozói Központ Nagyatádi Iro
dájánál (Polgármesteri Hivatal 202-es 
szoba). Az iroda az Életpálya Alapít
vánnyal együttműködve olyan program
koordinátori szerepet vállal fel, amely
nek keretein belül az Alapítvány által 
kínált valamennyi információ elérhető 
lesz Somogy megyében elsőként Nagy
atádon is.

József László

ségi nyugdíjasok is. A hadsereg leépíté
se során egyre kevesebb támogatást kap
nak korábbi fenntartóiktól, s egyre inkább 
igyekeznek nyitni a város többi nyugdí
jas szervezete felé. Kálmán Ferenc a 
Nagyatádi Bajtársi Egyesület elnöke el
mondta, hogy tudatosan építik a kapcso
lataikat és az éves programjaik összeál
lításánál mindig számítanak az egyesü
let tagjain kívül mások megjelenésére is, 
akik szeretnék hasznosan, jó társaságban 
eltölteni az idejüket.

A kóter
Még mielőtt valaki arra gondolna, 

hogy büntetés-végrehajtási intézmény 
nyílott a városban, megnyugtatom, 
nem erről van szó.

így becézik a bentlakó gyerekek a 
József Attila Kollégiumot és az éven
ként több alkalommal megjelenő di
ákújság is ezt a nevet kapta. A most in
duló tanévet a nyár folyamán nagy át
alakítási munkálatok előzték meg. A 
füstokádó széntüzelésről most tért át 
a kollégium gázfűtésre. Ezzel párhu
zamosan teljes konyhai rekonstrukció 
is megtörtént. A munkák nagy erőfe
szítések árán az utolsó pillanatban fe
jeződtek be. Az intézmény a több mint 
kétszáz tanulót méltóképpen fogadhat
ta. A kollégiumban 12 évestől 22 éves 
korig találunk tanulókat. Van aki most 
kezdi a hatosztályos gimnáziumot, de 
vannak „idősebb" technikus képzősök 
és szakmunkások szakközépiskolájá
ba járók is.

Nagyon eltérő a tanult szakmák jel
lege, sokféle társadalmi rétegből érkez

Városunk egészségügyi létesítménye 
a kórház-rendelőintézet, amely környé
künk lakosságának ellátását is hivatott 
szolgálni, fennállásának húszadik év
fordulójához közeledik.

Az intézet átadásával egyidejűleg 
kezdte meg a működését a sebészeti 
osztály is: először a második emelet „A" 
majd a „B" oldalon, legvégül pedig a 
negyedik emeleten, a traumatológiai 
részleg fogadta a betegeket. Mindhá
rom részleg 32 ággyal rendelkezett. Az 
osztály szerves része volt az intenzív 
terápia 8 ággyal, összkórházi feladat
tal, amely 1984. január 1-jével önálló 
osztállyá szerveződött. A sebészet tra
umatológiai részlege 1995. október 31 - 
i hatállyal megszűnt. Az átszervezés kö
vetkeztében az osztály ágylétszáma re
dukálódott, ily módon a traumatológia 
28, illetve az általános sebészet 32 
ággyal működik napjainkban.

Az első emeleten kialakított műtők: 
két általános sebészeti, egy traumato
lógiai, illetve egy septicus kisműtő.

A sebészeti osztály profilját tekintve 
végzik a sebészeti beavatkozásokat, ki
véve a krónikus érbetegségek rekonst
rukcióját. Traumás betegeknél a kopo
nya sérülteket megyei utasításra a ka-

FUTBALLCIPŐBEN
Iharosi Istvánt, a Városi Sportegyesü

let elnökét az ötödik fordulót követően 
az eddigi szereplés értékelésére kértem.

- Továbbra is reálisnak tartja a Somo
gyi Hírlapban is közzétett célkitűzés el
érését, a bajnokság megnyerését ?
- Rendkívül nagy optimizmus kell ah

hoz, hogy most valaki kategorikusan ki
jelenthesse, hogy a bajnokság végén el
ső helyen végez a csapat - de én alap
vetően optimista vagyok !

- Még akkor is, ha pillanatnyilag hat
van százalékos a csapat teljesítménye ?
- Természetesen. Azt gondolom, hogy 

a sérülési hullám, ami sajnos pont a leg
meghatározóbb játékosainkat érintette 
(Miklós, Szigeti, Vékony) jelentősen be
folyásolta eddigi teljesítményünket. Há
rom kvalifikált játékos kiesése bármely 
csapat eredményére kedvezőtlenül hat
na.
- Ön szerint megfelelőjátékosokat iga

zolt a szakvezetés ?
- /\z újdonsült csapattagok közül egye

dül Tóth Gábor „kész" futballista. 
Bencsik Győző fiatal tehetség, később 
még nagyon sokra viheti, beilleszkedé
se azonban még időt vesz igénybe. 
Kolonyi József Dabasról érkezett, remél
jük igazolni fogja a hozzá fűzött remé
nyeket.

nek a tanulók, és különböző tudásszint
tel rendelkeznek.

Közülük rengeteg a hátrányos hely
zetű vagy csonka családban élő. So
kan laknak elszegényedett, demorali- 
zálódott környezetben, létszámuk év
ről-évre növekszik. Ezekben a napok
ban kezdenek a diákok egymással és a 

Ütőképes gárda a sebészeten
posvári Megyei Kórházba küldik. Ezen 
kívül minden baleset eredetű megbe
tegedést gyógyítanak. Az alsó végtag 

csípőtáji töréseinél az Ender-szegezés- 
sel szereztek nagy tapasztalatot.

1992. májusában az endoszkópiás 
műtétek legfrissebb tapasztalatait 
összegzik: ez a „minimál-invazív" se
bészet lehetővé teszi pl. azt, hogy egyes 
szerveket a hasfal felmetszése nélkül 
műtsenek meg. A testüregbe kis nyílá
son keresztül vezetik be a 

videokamerát és a többi apró szerke
zetet. Az orvos képernyőn tekinti át a 
műtéti területet, így ellenőrzi a petefész
keket, az epehólyagot. Ezen műtéti el
járás jelenleg csak a műtőorvos tudá
sától és gyakorlatától függ, kevésbé fáj
dalmas és alkalmazásával a kórházi tar
tózkodás jelentősen lerövidíthető. Ha
zánkban egyre több sebészeti klinikán 

és osztályon végeznek - elsősorban epe 
- ilyen jellegű műtéteket: városunkban 
a sebészeti osztály 1994. márciusától 
alkalmazza a laparaszkópiás eljárást. 
A Kyro-berendezés az aranyeres cso
mók fájdalommentes gyógyítására al

-A nézőtéren sok szó esik az edző és 
az új vezetés munkájáról. Hogy értéke
li eddigi tevékenységüket ?
- A magam részéről nem tartom ki

zártnak, hogy előfordultak kisebb szak
mai bakik, azt viszont feltétlenül le kí
vánom szögezni, hogy Szabó Józsefet jó 
edzőnek tartom. Színvonalas, nagyon ke
mény edzéseket vezet, aminek előbb- 
utóbb meg lesz az eredménye.

kollégiumi élettel megismerkedni. A ne
velőtestület is most kezd az új tanulók
kal kapcsolatot kialakítani. Igyekszünk 
megismerni a családi hátteret, személyi
ségüket, tudásszintjüket. Próbáljuk a be
illeszkedésüket zökkenőmentessé tenni, 
családias légkört kialakítani kellő szigo
rúság mellett. C.B.

kalmas, fagyasztásos módszer, amelyet 

1996. évtől kezdődően alkalmaz az 
osztály.

Az utóbbi évek sikeres „szíven vég
zett" műtétéi az összekovácsolódott, 
„ütőképes gárda" együttes munkáját, hi
vatásuk magas szakmai színvonalát 
méltó rangra emelte.

A sebészeti osztályon évenként 
összesen - mindenfajta műtétet beleért
ve - 1400-1500 alkalommal végeznek 
műtétet. 1994-ben került sor s műtők 
- elektromos és esztétikai szempontok 
figyelembevételével - felújításra. Mun
kájuk mindennapi végzéséhez elenged

hetetlen a kéziműszerek folyamatos pót
lása, a szükséges eszközök mindenko
ri állandó biztosítása. Az osztály orvo
sai szakmai továbbképzéseken, sebésze
ti konferenciákon vesznek részt.

A sebészeti osztály tevékenységi 

körét 1993. január 1-jével plasztikai se
bészeti beavatkozásokkal bővítették, 
beleértve a rekonstrukciós és esztétikai 
műtéteket egyaránt, melyhez a tárgyi 
és személyi feltételeket megteremtették.

H. Mészáros Ágnes

A labdarúgó szakosztály vezetésével 
kapcsolatban két dolgot szeretnék elmon
dani: Társadalmi aktíváink mindent el
követnek azért, hogy megfelelő körülmé
nyek között dolgozhassanak a játékosok. 
Ezen túlmenően a szurkolók igényeit is 
igyekeznek maximálisan kielégíteni, ezt 
a célt szolgálta, hogy ebben az évben két 
NB l-es együttes, a Ferencváros és a 
Stadler FC vendégszereplését is megszer
vezték. Azt hiszem, hogy közönségünk 
számára mindkét találkozó felejthetetlen 
élmény volt. Horváth Lajos
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MILLECENTENÁRIUMI 
SPORTRENDEZVÉNYEK
A millecentenáriumi év negyedik ki

emelkedő sport rendezvény sorozatára 
került sor augusztus 17-20 között Na
gyatádon. A kilenc egymást követő 
sporteseményen 535 sportoló vett részt, 
s a különböző látványosságokra több 
mint 2000 érdeklődő volt kíváncsi.

A Rádió-távirányítású Hajómodellek 
Országos Bajnoksága, amely a K&H 
Bank Kupáért kiírt nyílt nemzetközi ver
seny is volt egyben, a Csehországi EB 
előtti utolsó felkészülési lehetőséget je
lentette a magyar élmezőny számára. A 
két versenynapon 15 kategóriában 55 fu
tamot rendeztek, amelyeken 115 modell 
startolt. Somogy megyét a Barcsi, a 
csokonyavisontai, a Csurgói Metallux és 
a Nagyatádi Modellező Klub képvisel
te. Versenyzőink egy arany, három 
ezüst és egy bronz érmet szereztek.

Eredmények:
Országos Bajnokság:
F1-V 3,5 kát. Novics Péter II.
F1-V 6,5 kát. Pénzár Jenő II., Balogh 

Gábor IV.
F1-V 15 kát. Pénzár László I. hely, 

Pénzár Jenő IV.
FSR-E ECO senior kát. Pénzár László 

V. hely
FSR-E ECO junior kát. Novics Péter HL, 

Novics József IV.
Nemzetközi Verseny:
Mono 1 kát. Pénzár Jenő IV.
FSR-E ECO senior kát. Pénzár 

László IV.
FSR-E ECO junior kát. Novics Péter II., 

Novics József VII.
♦ ♦ ♦

Az augusztus 18-i Euroline Kupáért ví
vott női kézilabda villámtornán a nagy
atádi lányok szerezték meg a győzelmet 
a kutasi Nosztalgia SE gárdája előtt.

♦ ♦ ♦

Az időjárás szeszélye nem kedvezett 
az Olimpiai Ötpróba kerékpárverseny in
dulóinak. A hűvös, szeles időben a meg
szokottnál kevesebben, 55-en teljesítet
ték a 10, 25, i II. 40 km-es távot.

♦ ♦ ♦

Augusztus 19-én benépesült a városi 
strandfürdő. Az Agrokémia Egyesülés ál
tal felajánlott díjakért 14 kispályás lab
darúgó csapat versenget. Az első helyen 
a Harlem (Barcs), a másodikon a Gösser, 
a harmadikon a Chardonnay együttese 
végzett.

A helyi Adidas Márkabolt és a nagy
kanizsai Ryno Kft. támogatásával első al
kalommal kiírt street-ball bajnokságra 19 
csapat nevezett.

Eredmények:
I. kcs. (1980-83) 1. Adidas Utcabál 

Kaposvár, 2. Marcali VSZSE
II. kcs. (1976-79) 1. Marcali VSZSE,

2. JAM Kaposvár
III. kcs. (felnőttek) 1. Marcali VSZSE,

2. 3 c| Kaposvár
♦ ♦ ♦

A Somogy Megyei Strandröplabda Kör
verseny utolsó fordulójában 4 kategóri
ában 39 páros küzdött a Posta Bank dí
jaiért. Az amatőrök mezőnyében indu
ló 19 páros között a nagyatádi Láng Jó
zsef - Magyar Attila duó az ötödik lett.

♦ ♦ ♦

Az augusztus 20-án délelőtt zajló 
Gösser Kupa 40 gurításos egyéni teke
versenyen 20-an „szálltak ringbe". Agyő
zeimet Láng József 161 fával szerezte 
meg Kállai József (160 fa) és Kovili Atti
la (146 fa) előtt.

♦ ♦ ♦

Az OTP Rt. támogatásával negyedik 
alkalommal került megrendezésre a 
Bagoly Kupa 24 órás snell rendszerű 
sakkverseny. Az idén minden eddiginél 
erősebb mezőny gyűlt össze. Az évek so
rán kialakult törzsgárda mellett új arcok 
is feltűntek. 14 versenyző kapott emlék
plakettet azért, mert a rendkívüli fizikai 
és szellemi megterhelést jelentő parti
sorozatot harmadik alkalommal teljesí
tette.

A 25 résztvevő között külön színfol
tot képviselt Kiss Fernanda, aki a Bagoly 
Kupák történetének második hölgy ver- 
senyzőjeként ült asztalhoz. A nagyon te
hetséges, mindössze 16 éves sakkozó vé
gül az előkelő harmadik helyezést sze
rezte meg, maga mögé utasítva több ré
gi, rutinos versenyzőt.

A megyén kívül Budapestről, Pécsről, 
Polgárdiból, Dunaújvárosból és Nagy
kanizsáról is érkeztek versenyzők.

Az első hely sorsát mindössze fél pont 
döntötte el.

Eredmények:
1. Peredy Ferenc (Budapest) 89 pont
2. Horváth Péter (Pécs) 88,5 pont
3. Kiss Fernanda (Polgárdi) 83,5 pont
4. Kiss László (Nagykanizsa) 80 pont
5. Horváth Tamás (Gölle) 74,5 pont
6. Jánoshalmi Attila (Dunaújváros)

71.5 pont
7. Molnár Roland (Fonyód) 62 pont
8. Mimica Slavko (Bosznia) 61 pont
9. Béres Kornél (Nagyatád) 58,5 pont

10. Bernáth Róbert (Dunaújváros)
54.5 pont.

Az NVSE meghívására a Sörcentrum 
Kft. támogatásával Nagyatádon vendég
szereplő Instadt Stadler FC labdarúgó csa
pat játékára 500 néző volt kíváncsi. Az 
első félidőben az NB l-es gárda a má
sodik vonalával sorakozott föl, s a játék
rész végén még a hazaiak vezettek 1:0- 
ra. A második félidőben már a Szombat
helyi Haladás ellen pályára lépő kezdő 
11 állt ki, s a magabiztos, tetszetős, mind
végig sportszerű játékkal 4:1 arányú győ
zelmet aratott a vendéglátók felett.

* ♦ ♦

A négynapos millecentenáriumi ren
dezvénysorozatot a Hunor Terep és Va
dászíj Klub látványos bemutatója színe
sítette.

FUJI IRONMAN NAPOK
A Solar Club ebben az évben immár 

hetedik alkalommal szervezte meg a 
Hosszútávú Triatlon Országos Bajnoksá
got. A mind szélesebb körben ismert és 
népszerű Ironman versenyen 3 ország 
112 sportolója - közöttük 4 nagyatádi 
versenyző - állt rajthoz.

Gergely Ferenc a célban

Gergely Ferenc és Töreki István elő
ször, Rózsavölgyi Hilda másodszor, 
Szabó Attila pedig ötödször vállalta az 
embert próbáló kihívást.

A versenypályát úgy alakították ki ren
dezők, hogy az úszás után a kerékpáro
zás és a futás izgalmait is a városi strand
fürdő impozáns környezetében követhet
te végig a szép számban összesereglett 
közönség.

Az egyéni küzdelmekben a férfiaknál 
a nagy népszerűségnek örvendő „Zsozsi" 
azaz Zsódér Zsolt, míg a nőknél Kropkó 
Zsuzsa szerezte meg a végső győzelmet. 
A szenior nők kategóriájában mindannyi
unk örömére nagyatádi siker született, 
Rózsavölgyi Hilda hódította el a bajno
ki címet.

Sportolóink közül az abszolút értéke
lésben a Triatád színeit képviselő dr. Herr 
Zoltán érte el a legjobb helyezést, aki 18. 
lett.

A váltók mezőnyében 3 nagyatádi trió 
indult. A legeredményesebben a Triatád 
Janota Zoltán - Balazsin Tamás - Horváth 
Tamás összetételű ifi csapata szerepelt, 
de remekül helytállt a Beleznay László 
- Szűcs Miklós - Árpád János és a Kurják 
Péter - Németh Ákos - Czider László al
kotta triumvirátus is.

A profik ütközetét megelőző napon a 
sprint távú ranglista versenyre, s a jövő 
reménységei számára kiírt országos 
gyermek és serdülő bajnokságra neve
zők (23 egyesület, 200 sportoló) száll
ták meg a versenyközpontot.

A Vasemberke Triatlon résztvevői 
igen színvonalas és látványos csatákat 
vívtak a lelkes szurkolótábor buzdítása 
közepette. A legkiemelkedőbb nagyatá
di eredményt Balazsin Tamás és Fisli Edit 
érte el, akik a sprint ranglista versenyen 
aranyérmet szereztek.

További eredmények:
Gyermek leány: 3. helyezett Pap 

Andrea (Triatád), 7. helyezett Illés Mó

nika (Triatád), 8. helyezett Horváth 
Tímea (Triatád)

Gyermek fiú: 5. helyezett Szakos Dá
vid (Triatád), 7. helyezett Horváth Péter 
(Triatád), 8. helyezett Orbán Zsolt (PS 66)

Serdülő' fiú: 7. helyezett Várday Ró
bert (Triatád), 9. helyezett Edesár Péter 
(Triatád)

Ifjúsági fiú: 1. helyezett Balazsin Ta
más (Triatád), 5.helyezett Janota Zoltán 
(Triatád)

Junior leány: 1. helyezett Fisli Edit 
(Triatád)

Senior: 3. helyezett Szűcs Miklós 
(Triatád)

LABDARÚGÁS
Labdarúgó csapatunk őszi mérlege 3 

győzelem - 2 vereség - 9 pont. Ezzel a 
tavalyi ezüstérmes gárda a megyei M. I. 
oszt, bajnokság 4. helyén áll.

♦ ♦ ♦

Augusztus 20-án a Csurgón megren
dezett ÁFÉSZ Kupa Kispályás Labdarú
gó Tornán a 95 FC-Vertikál együttese a 
harmadik helyen végzett.

♦ ♦ ♦

A Nagyatádi Örökifjak labdarúgó vá
logatott Szigetváron a “Szigeti Napok" 
keretében előkészületi mérkőzésen 3:1 
arányú vereséget szenvedett. Legköze
lebb szeptember 16-án Lábodon lépnek 
pályára, szeptember 23-án pedig a Ku
tas együttesét fogadják otthonukban. Csa
patunk a Somogy Megyei Öregfiúk Lab
darúgó Bajnokság tavaszi fordulójában 
elért eredményei alapján - e két mér
kőzés kimenetelétől függetlenül - már be
jutott a szeptember 28-án Nagybajom
ban sorra kerülő döntőbe.

KÉZILABDA
Az NVSE női kézilabda csapata az 

1995/96-os idényt a Somogy Megyei Ké
zilabda Bajnokság második helyén zár
ta, ami jelentős előrelépést jelent a ko
rábbi évekhez képest. (1994/95 5. hely, 
1993/94 9. hely)

A bajnokságot a Siófok gárdája nyer
te, s ezzel feljutott az NB ll-tó. A sport
csarnokokkal rendelkező klubokkal 
szemben óriási hátrányban vannak a 
nagyatádi lányok, mivel a városban ta
lálható fedett sportlétesítmények mére
te nem teszi lehetővé a teljes értékű 
edzésmunkát. A hosszúra nyúlt tél és a 
korán beköszöntő ősz miatt leszűkül a 
szabadtéri felkészülési lehetőség ideje.

A megyei bajnokságból való tovább
lépés egyik feltétele, hogy a mérkőzése
ket sportcsarnokban játsszák. Az idei baj
nokságra megfogalmazott célkitűzést 
ez eleve meghatározza. Ennek ellenére 
reálisnak tűnik az 1 -3 helyezés valame
lyikének megszerzése.

A 16-18 fős játékkeretet Orbán Lász
ló irányítja. A csapat az első fordulóban 
idegenix?n döntetlent ért el a Kutasi Nosz
talgia SE ellen, míg a második mérkőzé
sén 1 góllal maradt alul a Kaposvári Köz
gazdasági Szakközépiskolával szemben.

A hazai mérkőzések időpontjai: 
szeptember 21.16 óra Kocsola 
október 6. 10 óra Barcs 
október 20. 11 óra Balatonszárszó 
november 3. 11 óra Nemesvid

TEKE
A Nagyatádi VSE NB. Ili oszt, tekecsa

pata 10 fős kerettel, heti két edzéssel ké
szült az 1996/97. évi bajnoki idényre. Új 
versenyző igazolására nem került sor, a 
régi csapattagok megújult erővel álltak 
ismét csatasorba.

A múlt évi küzdelemsorozatnál jóval 
rangosabbnak ígérkező bajnokságban 15 
szakosztály vonultatja föl tekézőit. Mér
kőzésenként 6 játékos lép majd pályá
ra, és 100-100 versenygurítás kerül ér
tékelésre.

Együttesünk sikerrel vette az első aka
dályt, a nyitó fordulóban a vendég nagy
berki csapata felett 6:2 (2185-2106) 
arányban diadalmaskodott, értékes 2 
pontot gyűjtve.

A hazai találkozók időpontja:
4. forduló: IX 9.00 óra Siófoki VSE
6. forduló: X. 19. 9.00 óra DDGÁZ II
8. forduló: XI. 2. 9.00 óra KBSK II 
10. forduló: XI. 9.00 óra Szentlőrinc
12. forduló: XI. 9.00 óra Belléncs TK 
14. forduló: XII. 9.00 óra Dombóvár 
A teke szakosztály vezetősége szere

tettel várja az érdeklődőket és kéri a szur
kolókat, hogy sportszerű buzdítással se
gítsék győzelemre városunk csapatát!

326 fa
321 fa
319 fa

303 fa
292 fa
290 fa

A Városi Amatőr Tekebajnokság őszi 
fordulója szeptember 16-tól folytatódik. 
A mérkőzések hétfő-kedd és szerdai na
pokon 16.30 illetve 19.00 órai kezdet
tel a Mártírok utcai Gösser Sörözőben 
kerülnek lebonyolításra.

Csapatonként 5 játékos szerepelhet, és 
80-80 versenygurítás kerül értékelésre.

A bajnokság tavaszi szezonjában 11 
csapat versenyzett. Az élmezőny állása 
az őszi rajt előtt a következő:

1. Mercedes 18 pont (13779) 45:15
2. Stari 18 pont (13709) 43:17
3. Ajax 14 pont (13735) 40:20
A legjobb teljesítmények:
1. Iharosi István
2. Gyócsi Róbert
3. Kállai József
Átlag:
1. Kállai József
2. Vargyas István
3. Balaskó Imre

JUDO
Megkezdte felkészülését a második fél

évi versenyidőszakra az NVSE Judo Szak
osztálya is. A sportolók hetente 4-szer na
pi 2 foglalkozást tartottak az alapozó 
edzőtáborban, amelyet augusztus 14-24 
között rendeztek Kaposváron.

Domonkos Bernadett junior verseny
zőt beválogatták a portugáliai Világbaj
nokságra és a monacói Éurópa-bajnok- 
ságra készülő válogatott keretbe! Ez mind 
a szakosztály-vezetőséget, mind a ver
senyzőt kiemelt feladatok elé állította. 
Domonkos Bernadett augusztus 17-én 
a Balaton Kupa nemzetközi válogató ver
senyen vett részt, ahol a felnőtt és juni
orversenyben egyedüli somogyiként má
sodik helyezést ért el. Súlyhátránya ki
váló teljesítménye ellenére rendkívül 
megnehezíti a világversenyekre utazó ke
retbe történő kijelölését.

Domonkos Bernadett augusztus 31 -én 
Pakson újabb nemzetközi válogató ver
senyen lépett tatamira, ahol 7. helyezést 
ért el. A küzdelmek nívójára jellemző, 
hogy a rendezvényre 22 országból ér
keztek sportolók.

Az NVSE judo szakosztályának ver
senyzői szeptember 7-8-án Pakson or
szágos rangsorversenyen szerepeltek, 
ahol 1 első helyezést, (Diák-B : Húros 
Tibor, 35 kg) 2 harmadik (Diák-B: Lakos 
András, 38 kg és Serdülő: Balogh Mó
nika, 45 kg), valamint 2 ötödik és 2 he
tedik helyezést szereztek.

A Judo Szakosztály szeptembertől tag
toborzót hirdet a jövő reménységei szá
mára. 7-9 éves fiúk és lányok jelentke
zését várják a Bárdos Iskola tornatermé
ben kedden 16,30-17,30 óra csütörtö
kön 17-18 óra között.

KARATE
A Művelődési Ház Kyokushin Karate 

Klubja a korábbi évekhez hasonlóan az 
idén is nagy létszámmal vett részt az or
szágos nyári edzőtáborokon.

Békéscsabán 4, Csopakon 26 fő gya
korolt együtt 1 -1 héten át az ország 67 
kyokushin karate klubjának legjobbjai
val.

Az edzőtáborok végén a Magyar 
Kyokushin Karate Szövetség első számú 

vezetői előtt városunktól 25 karatéka tett 
övvizsgát, közülük 16-an sikerrel. A sár
ga öves Teglovics Gergely, a kék öves Ko
vács Balázs és Horváth Adrienn, vala
mint a fehér öves Dorogi Orsolya kiemel
kedő teljesítményt nyújtott.

A Nagyatádi Művelődési Ház 
Kyokushinkai Karate Klubja októberben 
kezdő csoportot indít. Jelentkezni 1996. 
október 1-2 és 4-én 17.30 órakor a 
Babay Általános Iskola tomatermétón le
het. Á jelentkezők alsó korhatára 10 év.

SAKK
Csapatunk sikeresen vette az elmúlt 

versenyszezon akadályait. A kaposvári 
sakkozókat fél ponttal megelőzve, össze
sen 74 pontot gyűjtve, mint a megye leg
jobb együttese a 10. helyen végzett, s ez
zel továbbra is jogot szerzett az NB II- 
ben való indulásra.

A Magyar Sakkszövetség újtól átszer
vezte az országos bajnokságot. Sakko
zóink a már megszokott területi beosz
tás helyett most egy déli csoportba ke
rültek, Dunaújváros, Székesfehérvár, 
Szekszárd, Tamási, Decs, Pécs, Kapos
vár, Lenti, Nagykanizsa és két zalaeger
szegi csapat mellé. A csoport nem kü
lönösebben erős, előreláthatóan a közép
mezőnytón kellene végezni.

Sajnos két pontszerző játékostól meg 
kellett válni. Molnár Aurél a pécsi 
NBI/B-s DOZSO csapatához igazolt, 
Mimica Slavko pedig, aki az elmúlt év 
legjobb pontszerző versenyzője és me
gyei bajnok is volt, a menekülttábor be
zárása miatt távozott Nagyatádról. Ha a 
pótlásukat nem sikerül megoldani, akkor 
nem lesz könnyű feladat a középmezőny
tón elfoglalt helyünk megőrzése...

MODELLEZÉS
A csehországi Duchlov városában ren

dezték az elektromos hajómodellek 
1996. évi Európa Bajnokságát. A verse
nyen cseh, szlovák, lengyel, német, oszt
rák, bolgár és magyar versenyzők álltak 
rajthoz. A 12 magyar indulóból 6 
somogy megyei, köztük három nagyatá
di modellező volt.

A két versenynapon 17 kategóriában 
200 modell részvételével 51 futamot bo
nyolítottak le.

A nagyatádi versenyzők eredményei: 
F1-E 1 kg Junior Novics Péter IV. 
FSR-ECO Junior Novics Péter IX. 
FSR-ECO Senior Pénzár László XV.
MONO-1 Senior Pénzár Jenő XVI.

CROSS-COUNTRY
Október 19-én 13.30 órai kezdettel 

terepfutó, terepkerékpározó és terep- 
duatlon versenyt rendez Kaszóban a 
Nagyatádi Triatlon és Szabadidő Sport
egyesület. Az amatőr és profi verseny
zők külön kategóriában, serdülő, ifjúsá
gi, junior, felnőtt, senior és veterán kor
csoportban indulhatnak. Az eredmény
hirdetés után a kaszói sportcsarnokban 
Rock and Roll party-t ad a Happy Old 
Boys együttes a 70-es évek zenéjével. A 
verseny részleteiről érdeklődni és nevez
ni a 20/315-666 és a 82/351-233 tele
fonszámokon Dr. Zátrok Zsolt verseny
igazgatónál, valamint a Polgánriesteri Hi
vatal Sportirodáján lehet.

Horváth Lajos
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Tájékoztató a képviselő-testület 
1996. augusztus 27-ei üléséről

A képviselők a nyilvános ülésen 27 na
pirendi pontot tárgyaltak meg. Az ülés 
kezdetén meghallgatták és elfogadták a 
[xilgármesteri és a jegyzői tájékoztatót, 
valamint a Városgazdálkodási és Fejlesz
tési Bizottság átruházott hatáskörben ho
zott döntéseiről szóló tájékoztatót.

Az első féléves gazdálkodásról szóló 
beszámoló alapján a testület megállapí
totta, hogy az „önhibájukon kívül hát
rányos helyzetű települések" pályázatán 
elnyert 65 millió forint támogatás elle
nére is működési forráshiánnyal gazdál
kodik az város. A hiány mérséklése ér
dekében tovább kell folytatni az intéz
mények racionalizálását, továbbra is ki
emelt figyelmet kell fordítani a vagyon
hasznosítási bevételek növelésére a ta- 
iKatékus gazdálkodásra és újafcb olyan pá
lyázati lehetőségeket kell felkutatni, 
ahonnan pótlólagos forrásokhoz juthat 
a város.

Az ülésen a képviselő-testület módo
sította a köztisztaság fenntartásáról, a te
lepülési szilárd hulladék gyűjtéséről, va
lamint a szemétszállítás rendjének és dí
jának megállapításáról szóló korábbi ren
deletét. A módosításra azért került sor, 
mert a városgazdálkodási intézmény át
alakítása kapcsán a hulladékgyűjtést kö
telező közszolgáltatóként 1996. au
gusztus elsejétől - mint korábbi lapszá
munkban már beszámoltunk róla - a 
Saubermacher-Ryno Kft. végzi.

A 70 éven felüli lakosok évi 12 sza
laghoz - a módosítást követően is - té
rítésmentesen juthatnak hozzá.

A testület módosította a magántulaj
donú lakásvásárlás, építés helyi támoga
tási feltételeiről és rendjéről szóló ren
deletét. A lakásügyi társadalmi bizottság 
megszűnésével a továbbiakban az ön
kormányzat szociális bizottsága végzi a 
lakosság kérelmei elbírálásának előké
szítését. Megtárgyalták a testület tagjai a 
Jókai utca délkeleti végének beépítési terv 
javaslatát. A területen a terv szerint töb
bek között garázsok és építési telkek ke
rülnek kialakításra. Az ülésen elhangzott 
pontosítások és észrevételek figyelembe 
vételével a testület tervjavaslatot átdol
gozásra vissza adta az előkészítő mun
kát végzőknek.

Nagyatád város kitüntető címeiről és 
díjairól szóló korábbi rendeleteket egy
séges szerkezetbe foglalva elfogadták a 
képviselők. A rendelet megalkotását az 
indokolta, hogy az eddigiekben három 
külön rendelet szabályozta a városi ki
tüntetések adományozási rendjét, s így 
az áttekintésük és használatuk már kö
rülményessé vált. „Nagyatád Városért" 
kitüntető dijat a korábbi 5 fő helyett éven
te 3 fő számára adományoz a testület, 
mert az idén új szakmai dijakkal bővül
tek az elismerési lehetőségek.

Döntöttek a képviselők a Rinyamenti 
Területfejlesztési Társulás támogatásával 
megvalósuló pályázat benyújtásáról, 
amely a tűzoltóság fejlesztését szolgáló 
fecskendő és gépjármű beszerzésére irá
nyul. A műszaki mentő gépjármű ese
tében az állam a beszerzési ár 70%-át 
a fecskendő esetében 90%-át átvállalja 
az ön kormányzattól.

A képviselők elfogadták a városgond
nokság megalapításáról, telephelyéről, 
működési feltételeiről és a vezetői pályá
zat kiírásáról szóló előterjesztést. A vá
rosgazdálkodási intézmény jogutódjaként 
1996. szeptember 1 -tői Városgondnok
ság működik Nagyatádon. Az intézmény 
létszámát a testület 47 főben határozta 
meg. A megszűnt intézmény korábbi ve
zetőjének Henger Jánosnak a vezetői 
megbízását a testület visszavonta és a 
közalkalmazotti munkaviszonyát meg
szüntette. Az új intézmény vezető leosz
tására a testület pályázatot írt ki. A Vá
rosgondnokság Szervezeti és Működési 
Szabályzatának elkészítése az új veze
tő feladata lesz. Az intézmény átszerve
zése kapcsán a hulladékszállítást végző 
Saubermacher-Ryno Kft. részére a Sza

badság utcai Városgondnokság telep
helyének egy részét a képviselő-testület 
a rendeltetésszerű működés érdekében 
bérbe adta.

A Területfejlesztési Törvény megalko
tását követően a központi költségvetés
ből a területfejlesztési célra elkülönítet
ten kétféle pályázati lehetőséget hirde
tett meg a Kormány. Az egyik lehetőség 
területfejlesztési célok megvalósítását a 
másik pályázati fonna a területi kiegyen
lítést szolgálja. Ebből a pénzből Somogy 
megye 320 millió forinttal rendelkezik. 
A nagyatádi önkonnányzat a pályázati 
források elnyerésére az alábbi témakö
rökben nyújtott be pályázatot: külterü
leti lakóhelyek (Döbrög, Hókamalom) és 

a szeméttelep villanyárammal történő el
látása, a taranyi úti iparterület rendezé
se, a gyógyfürdő rekonstrukciója, a 
strand bővítése, valamint strandkemping 
kialakítása.

A „Könyvtárpártoló Önkormányzat 
'96" pályázat benyújtásával, amely a vá
rosi könyvtár állományának fejlesztését 
szolgálja a képviselők egyetértettek.

Az oktatási intézmények érdekegyez
tető tanácsnak véleményét figyelembe 
véve döntött a testület a pedagógusok kö
telező óraszám emelésének szeptember 
1-i bevezetéséről. Az óraszámok eme
lése jelenleg nem jelenti a pedagógusok 
létszámának csökkentését. A TIT Alapít
vány iskolával kötendő közoktatási meg
állapodás tervezetét a testület jóváhagy
ta, s így szeptember 1 -jével megkezdhet
te működést az iskola. A külkereskedel
mi ügyintéző szakképesítést nyújtó osz
tályba a korábbi jelentkezések alapján 
35 főt vettek fel. A Nagyatádi Diákokért 
Alapítvány számára 200.000 Ft. támo
gatás biztosításáról döntött a testület. Az 
alapítvány kuratóriuma a 95/96-os tan
év második felében 57 pályázó támoga
tási kérelméről döntött.

Az ülésen a testület döntött önkor
mányzati bérlakások értékesítéséről és a 
Kiszely utca 40. szám alatti ingatlan nyílt 
pályázati eljárás keretében történő érté
kesítéséről. A szennyvízhálózat fejlesz
tésének folytatásaként a képviselők dön
töttek arról, hogy 1997. tavaszán a Cik
lámen, Ibolya, Ámor utcai területen is 
megkezdődik a szennyvízcsatorna kiépí
tése. A beruházáshoz az önkormányzat 
az 1997. évi költségvetésében 4,7 mil
lió forintot biztosít. A nyílt ülés utolsó na
pirendjeként a testület döntött a polgár
mester, alpolgármester, a képviselők, tiszt
ségviselők és a bizottsági tagok tisztelet
díjáról.
Hoffmanné Dr. Németh Ildikó jegyző
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Beküldendő: a vízszintes 1. alatti gondolat

VÍZSZINTES
1. Herbert Spencer angol bölcselő gondolata. 13. Olasz gyapjúpótló műszál. 

14. Regény szerzője. 15. Barnás szőrű ló. 16. A vanádium és a nitrogén vegy- 
jele. 17. Számos. 18. Ausztráliai futómadár. 19. Dologtalan méh. 20. Krétai hegy. 
22. ... van Winkle. 23. Tolat. 24. Becézett Anna. 25. Kis értékű aprópénz az 
Ibériai félszigeten. 27. Gléda. 28. Tó, kínai földrajzi nevekben. 29. Három, olaszul. 
31. Bizonyít. 34. Royal Air.....(királyi légihaderő). 36. U. M. 37. Előbbre jut.
38. Az irídium és a nitrogén vegyjele. 39. Egy vírus neve. 41. Igeképző. 42. Holland 
város. 44. LML! 45. A kén és a lítium vegyjele. 47.... step (a foxtrott őse). 48. 
Lángoló. 49. Vízinövényt vágó munkás. 52. A fa részei. 54. Renegát. 56. Keleti 
férfinév. 58. Amely dolog. 59. Tekercsfilm. 60. Járom. 61. Mátka. 63. Igeképző 
(igéhez). 64. Dedó. 65. Arra a helyre. 66. Formáló. 68. Jelentékeny, tekintélyes.

FÜGGŐLEGES.
1. Eísemann Mihály operettje. 2. Dél-Amerikában honos futómadár. 3. Spanyol 

és norvég autójel. 4. Erő, latinul. 5. Angol iskolaváros. 6. Nyaraló. 7. Létezik. 
8. Épülethomlokzat orommezeje. 9. Termék. 10. Fedd. 11. Mustárgáz. 12. 
Szóösszetételekben: lég-, légi-. 18. Spanyol és iráni autójel. 19. Sereg. 21. Szántással 
tartósít. 22. Ritka, németül. 23. Ruhát Ideiglenesen varró. 25. Az ÁFOR utóda. 
26. Egykori ruhagyárunk névbetűi. 27. Tehetetlenül úszó. 30....... Britannia (az
angol nemzeti dal kezdete). 32....... kakas (a franciák nemzeti jelképe). 33.
Lócsemege. 34. Francia és argentin autójel. 35. ... Stignani. 38. Erre a helyre 
tapad. 40. Görög betű. 43. Spanyol exkirályné. 44. Én, latinul. 46. 
Gyümölcscukorrá bontható növényi eredetű poliszacharid. 48. Ehető csigafaj. 
50. Nem mozog. 51. Épületszárny. 53. Cremonai hegedűkészítő volt. 55. Jelet 
véső. 57. Kairó lakója. 60.... Amin Dada. 61. Lenti helyre. 62. Amely személy. 
65. Képződmény jégtakarók peremén. 66. Arrafelé!. 67. Római 49-es.

A rejtvényt helyesen megfejtők között egy db 1500 Ft, egy db 1000 Ft és egy 
db 500 Ft értékű könyvutalványt sorsolunk ki. A megfejtéseket levélben vagy nyílt 
levelezőlapon a 7500 Nagyatád, Pf. 28. címre kérjük beküldeni. Beküldési ha
táridő: október 10. A nyertesek nevét novemberi lapszámunkban közöljük.

A múlt havi rejtvény helyes megfejtése: „Nincs olyan vad gyümölcs, ami 
meg nem érik.". Az 1500 Ft-os könyvvásárlási utalványt Laki Józsefné Nagyatád, 
Hunyadi u. 5., az 1000 Ft-os könyvvásárlási utalványt Mihály Betta Berzence, 
Virág u. 3., az 500 Ft-os könyvvásárlási utalványt Szabó Tibor Kaposvár, Meggyes 
u. 12. szám alatti lakos nyerte. Szerencsés nyerteseinknek az utalványt pos
tán küldjük el.

HIRDETMÉNY
Nagyatád település új általános rendezési tervének készítése a 

váltást követően azonnal megkezdődött, mivel a korábbi terv 
nagyon sok területen elavult, gyakorlatilag használhatatlanná vált. 
Jóváhagyásra 1993. novemberében került sor.

Az elmúlt néhány év városrendezési tapasztalatainak értékelé
se azonban ráirányította a figyelmet az új általános rendezési terv 
hiányosságaira és korlátáira is. Ezért szükségessé vált a város álta
lános rendezési tervének korszerűségi felülvizsgálata. A tervanyag 
elkészült. Szakhatósági véleményezése jelenleg folyamatban van. 
A terv bel- és külterületi szabályozási terv lapjait a városháza elő
terébe közszemlére tettük.

Kérem a Tisztelt Városlakókat, hogy a közszemlére bocsátott 
tervekkel kapcsolatos véleményeiket, észrevételeiket, javaslataikat 
juttassák el részemre, vagy a Polgármesteri Hivatal Városfejleszté
si és Közgazdasági Irodájába legkésőbb 1996. október 7-ig, ezzel 
is segítve a jóváhagyás előtti előkészítő munkát.

Ormai István polgármester

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Nagyatádi Diákokért Alapítvány
1996. szeptember 1-jével ismételten

PÁLYÁZATOT HIRDET
azoknak a nagyatádi diákoknak, akik egyetemi, főiskolai képzésben 
vesznek részt, és továbbtanulásuk szociális helyzetük miatt 
akadályoztatva van.

\z ösztöndíj 1996. szeptember 1-től 1997. január 31-ig nyerhető el.

A pályázathoz csatolni kell a hallgatói jogviszony igazolását, az 1995/96- 
os tanév év végi tanulmányi eredmény igazolását - első éves hallgatóknak 
az érettségi vizsga eredményét -, továbbá a szülők jövedelmi viszonyaira 
vonatkozó igazolást.
A nyomtatvány a Polgármesteri Hivatalban vehető át.

Pályázatot a Nagyatádi Diákokért Alapítvány Kuratóriuma címére 
(Nagyatád, Baross G. u. 9. sz.) 1996. október 15-ig lehet benyújtani.

FELHÍVÁS
Az Amatőr Költők és írók nagyatádi csoportja 
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MEGHÍVÓ ==
Nagyatád Város Önkormányzata és a Városi ’56-os Szövetség tisztelettel 
meghívja Nagyatád polgárait az 1956-os forradalom és szabadságharc 
40. évfordulója alkalmából szervezett ünnepség programjára.

9.30 Emléktábla elhelyezése és felavatása 
a Bárdos Lajos Általános Iskola épületének falán.
Az ünnepségen beszédet mond: 
Gergő Sándor a Városi ’56-os Szövetség elnöke.

10.00 Kopjafaavatás és koszorúzás a Kossuth szobor melletti téren. 
Ünnepi beszédet mond: Kunszabó Ferenc író.
A kopjafát a nagyatádi történelmi egyházak képviselői 
ökumenikus szertartás keretében szentelik fel.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Emlékező kegyelet
.... ha megbocsátunk, akkor nyerünk bocsánatot, 
s ha meghalunk, akkor ébredünk az örök életre."

(Assisi Szent Ferenc)

Temetőkertek virágdíszbe öltözött sírhalmai, gyertyák melegségét árasztó fénye. 
Szeretteink - értük, értetek van mindez! Velük, veletek vagyunk mi, élők!
Emlékezünk, hogy voltatok, hogy vagytok, valahol...
November 2. Halottak napja. Nekünk - akik az Élet tengerének partjai közt 
a múlandóságra gondolunk - a Ti életetek a példázata annak, hogy élni érdemes volt. 
Mi feledni nem tudunk, emléketek megőrzi szívünk!
Örök nyugvóhelyetek legyen a csend és a béke birodalma!

Mészáros Ágnes

25 éves városok randevúja EMLÉKEZEM...
Csorna, Balatoníüred, Nagyatád. Ha

zánk három - több tekintetben is hason
ló - kisvárosa.

Megközelítően azonos nagyságú, ha
sonló problémák előtt álló települések, 
melyek pontosan 25 évvel ezelőtt, 
ygyamzofi 4 napon kapuk városi ran
got. Ez a közös esemény jelentette a csor
nai találkozó alapgondolatát. Csorna kez

Kuncze Gál>or belügyminiszter társaságában Ormai István Nagyatád, Papp József Csorna 
cs dr. Szalay László Balatoníüred polgármestere

deményezésére október 12-én a három 
város önkormányzati képviselői, mun
katársai, intézményvezetői és művésze
ti csoportjai találkoztak, hogy megismer
jék egymás életét, szakmai munkáját, te
vékenységét.

A házigazdák nevében Papp József 
polgármester a találkozó résztvevőit 
üdvözölve elmondta, hogy bár egy na
pon nyilvánították várossá a három te
lepülést az elmúlt 25 évben hasonló ta
pasztalatcserére nem került sor. Kuncze 
Gábor belügyminiszter köszöntőjében az 
alábbi gondolatokkal emlékeztette a 
résztvevő városok képviselőit regionális 
szerepükre és közös felelősségükre:

„Ezek a városok egyfajta központot je
lentenek: nemcsak a saját életüket kell 
szervezniük, hanem annak a térségnek 
az életét is, amelynek központjai. A kör
nyező települések számára is szolgálta
tásokat nyújtanak és az itt lakók szolgá
latán keresztül ez szélesebb felelősséget 
jelent. A jövőben a fejlődési irányok olya
nok lesznek, hogy ez a felelősség egy

re inkább meg fog erősödni, hiszen az 
önkormányzatok fel fogják ismerni, 
hogy bizonyos feladatok ellátása érde
kében társulniuk kell egymással."

A találkozó nyitó ünnepségén hosszú 
távú megállapodást írt alá a három te
lepülés jjolgármestere, melyben kinyil
vánították szándékukat az elkezdett ta
pasztalatcsere és együttműködés folyta
tásáról. A délelőtt aláírt szerződés fon
tosságát igazolták az ebédet követő szak
mai viták, melynek során a résztvevők 
élénk érdeklődést mutattak a hasonló 
problémák előtt álló intézmények, szer
vezetek tevékenysége iránt. Az ön kor
mányzati munka hatékonyságának fej
lesztésében az eltérő struktúrájú szerve
zetek összehasonlító elemzése, vélhető
en a gyakorlati munkában közvetlenül 
is felhasználható eredményeket hozhat 
-állapították meg a polgármesteri hiva
talok vezető munkatársai. A rendszeres 
kapcsolattartás első elemeként megálla
podtak arról, hogy egymás számára köl
csönösen megküldik a képviselő-testü
leti ülések anyagait, előterjesztéseit.

A szakmai megbeszéléseket követően 
a csornai művelődési házban a résztve
vők megtekintették a három település kö
zös kiállítását és művészeti csoportjaik 
műsorát. A programban városunkat töb
bek között a nagyatádi nyugdíjasok pá
vaköre és néptáncegyüttese, valamint a 
művelődési ház társastánc klubja kép
viselte.

„Megyünk, valalami láthatatlan 
áramlás szívünket befutja, 
akadozva száll még az ének, 
de már mienk a pesti utca.

Nincs más teendő: ez maradt: 
csak ez maradt már menedékül, 
valami szálló ragyogás kél, 
valami szent lobogás készül."

Tamási Lajos

1953. nyarán bevezetett és Nagy 
Imre miniszterelnök nevével fémjel
zett új gazdasági szakasz a végét jár
ta. 1955. kora nyarán, szovjet segít
séggel már újra Rákosi az úr. Bein
dul a termelőszövetkezetek tömeges 
szervezése, és szigorúan lépnek fel 
a kötelező beszolgáltatást teljesíteni 
nem tudók ellen.

Visszatér a korábbi szóhasználat 
is: kulák, kizsákmányoló, osztályide
gen, osztályellenség, imperialista 
ügynök, stb. Dúl az „osztályharc".

A termelőszövetkezetek többsége 
csak vegetált és csodában remény
kedve várták helyzetük jobbra fordu
lását, amelyre az egyre rosszabbo
dó kilátások semmi esélyt nem 
nyújtottak.

A lakosság nélkülözött. Alacsony 
volt a bér, akadozott az élelmiszer
ellátás és növekedett az elégedetlen
ség. Több ezer kataszlrális hold szán
tó parlagon hevert, mert gazdáik a 
beszolgáltatás és adózás szörnyű és 
teljesíthetetlen terheitől félve elme
nekültek.

1956. elején a vázolt hibás agrár- 
|xjIitika és a belőle fakadó emberi sé
relmek jellemezték a járás mezőgaz
daságát és társadalmát.

A levegőben valami vibráló feszült
ség érződött és vihar előtti csend ho
nolt.

Az SZKP XX. kongresszusán 1 Jrus- 
csov a párt főtitkára beszédében éle
sen elitélte a sztálinizmust és Sztá
lint kiáltotta ki főbűnösnek.

Rákosi helyzete megrendült. Nyár 
elején Rákosit leváltották és helyére 
Gerő a pókerarcú tanítvány került, aki 
elődje politikáját folytatta. Egyre 
több értelmiségieket és fiatalokat tö
mörítő szervezet - írószövetség, Pe
tőfi Kör, TIT klubok, stb. - tett nyilat
kozatot és hitet a változások szüksé
gessége mellett.

Megyénkben a DISZ Zrínyi Mik
lós Köre gyűjtötte össze azokat a fi
atalokat, akik elítélték az addig foly
tatott hibás gazdaságpolitikát és azt 
teljesen új alapokra kívánták helyez
ni. Ennek a körnek volt vezető egyé
nisége Kunszabó Ferenc fiatal újság
író, akinek bátor hangvételű, a hibá
kat leleplező és ostorozó cikkei, ri
portjai rám is nagy hatással voltak.

1956. október 19-én Kaposváron 
rendezték a „Somogyi összegezés" 
c. vitafórumot. Ennek a vitafórumnak 
megszervezésében és megrendezé
sében is oroszlánrésze volt Kunsza

Tüntctők a kaposvári Kossuth téren

bó Ferencnek. Felszólalásában ke
mény szavakkal ostorozta az elkö
vetett hibákat és mondanivalóját té
nyek felsorolásával támasztotta alá. 
Követelte a felelősök eltávolítását és 
a bűnösök megbüntetését.

Ma nagyon sok politikus úgy 
kezdi mondókáját, hogy „én úgy 
gondolom" és utána folytatja, hogy 
mit hogyan gondol.

Nos én nem csak „úgy gondo
lom", hanem hiszem és vallom, hogy 
a kommunizmust megrogyasztó for
radalom és szabadságharc szikrája itt, 
Kaposváron pattant ki 1956. október 
19-én, majd néhány najjon belül már 
nagy lánggal lobogott az egész or
szágban.

1956. október 23-án a Megyei Me
zőgazdasági Igazgatóság termés- 
becslőjével Ötvöskónyi község ha
tárában késő délutánig az őszi kalá
szosok állapot becslését végeztük. 
Hazaérkezve a rádiót bekapcsolva ér
tesültem arról, hogy Budapesten 
fegyveres harc folyik a rádió birtok
lásáért. A rádió zenét és egymásnak 
ellentmondó közleményeket sugár
zott. Egyszer forradalomról, másszor 
ellenforradalomról beszéltek.

Miközben a fővárosban dörögtek 
a fegyverek, itt vidéken szinte érthe
tetlen, félelemmel telített csend ho
nolt.

A rádióért vívott harc a forradal
márok győzelmével végződött.

Hegedűs András miniszterelnök a 
megszálló szovjet csapatokhoz for
dult segítségért. A szovjetek beavat
kozása olaj volt a tűzre. Ettől a pil
lanattól kezdve a forradalom, a sza
badságért, a demokráciáért folytatott 
harcot az ország függetlenné válá
sára is kiterjesztette.

Október 26-tól beindult a vidék 
szerveződése is. Felvonulások, tün
tetések zajlottak a városokban és fal
vakban. „Aki magyar, velünk tart" jel
szó, egy közös táborba hozta össze 
az embereket. Senki sem kérdezte, 
a vele együtt tüntetőtől, hogy ki vagy, 
honnan jössz? A lényeg az volt, hogy 
hová tart.

Párttag és párton kívüli, hívő és ate
ista, magyar és zsidó, cigány és sváb 
együtt menetelt és éltette a forradal
mat.

A falu tette a dolgát. Szántottak, ve
tettek, törték a kukoricái és élelmi
szert gyűjtöttek a főváros számára. 
Soha nem látott és tapasztalt szoli
daritás megnyilvánulásának voltunk 
tanúi.

Október 28-án délelőtt 10 óra kö
rül egy kb. 100 főből álló, zászlókat 
vivő csoport vonult a Baross utcán 
a park irányába. A tüntetők a szov
jet csapatok azonnali kivonulását, 
több-pártrendszert, demokratikus 
választásokat, a beszolgáltatás eltör
lését és teljes vallásszabadságot kö
veteltek.

Amikor a tüntetők a napjainkban 
felállított II. világháborús emlékmű 
vonalába értek, velük szemben egy 
szakasznyi fegyveres katona sorako
zott fel, lövésre emelt fegyverrel.

A parancsnokló tiszt felszólította a 
tüntetőket, hogy oszoljanak, mert el
lenkező esetben lövetni fog. Ekkor a 
tömegből előugrott egy férfi, aki ka
bátja szárnyát szétnyitva mellét ver
ve azt kiáltotta a katonáknak, hogy 
„magyar testvéreim ide lőjetek. Ide 
lőjetek, ha van merszetek."

A katonák szinte egyszerre enged
ték le fegyverüket és elvegyültek a 
tüntetők között. Közben mintegy 
400-500 főre szaporodó tömeg a 
Kossuth szoborhoz vonult.

(Folytatás a 4. oldalon)

Csorna főtere Pünkösd M.
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Hivatásuk: élni másokért!
Az emberi élet harmóniája: a test és 

a lélek együttes nyugalma. Egyik a má
sik nélkül egyensúlyzavart okoz, mely 
a személyiség kisebb-nagyobb mérté
kű sérülését idézheti elő hosszabb-rö- 
videbb időre, esetlegesen véglegesen.

Napjaink felgyorsult életritmust! 
nem kis terhet ró fiatalra-idősre egy
aránt. Megváltozott értékrendünk ne
gatív irányú változás sok-sok problé
ma előidézője, kiváltó oka a társada
lom egészét illetően.

Az emberi szervezet reakciója a kül
ső hatásokra egyénenként változó, kü
lönböző formájú, eltérő mértékű, 
más-más jellegű.

Mindezen kérdések nagyon sok em
bert közelebbről avagy távolról ugyan, 
de érintenek.

Dr. Tornyai Dénes, a város kórház
rendelőintézet ideggondozó főorvosa: 
személyében olyan szaktekintély e té
ma kiváló ismerője, aki szívesen vál
lalkozott a beszélgetésre.

- Az Ön bevezetőjében említett 
megállapítások a maga valódiságában 
mind így igazak és mindig is időtál- 
lóak.

Az orvostudomány egyik szakterü
lete az ideg- és elmegyógyászat.

Törvényileg szabályozott keretek kö
zött meghatározva végezzük munkán
kat annak megfelelően, hogy a beteg 
időveszteség nélkül az orvostudomány 
mindenkori állása szerint szakszerű 
vizsgálatban és ellátásban részesüljön. 
Ilymódon a megelőzés, a kezelés, az 
utókezelés (preventio, terápia, reha- 
bilitátio) módszereinek alkalmazása a 
feladatunk.

Nagyatádon az 1979-es évre nyú
lik vissza az ideggondozó létrehozá
sa, amikor is alkohológiai gondozás 
is bevezetésre került, bár a végleges

Közhasznú foglalkoztatás másképp...
Eredményesnek mondható a jöve

delempótló támogatás rendszerében 
történő közhasznú foglalkoztatás Na
gyatád városban és környékén.

Több mint 1100 jövedelempótló tá
mogatásban részesülő dolgozott az el
múlt 14 hónapban 24 foglalkoztató
nál. Jelenleg 36 fő tölti töredék idejét 
a munkáltatóknál, hogy az év végéig 
megszerezze a jogosultságot a (jöve
delempótló) támogatás további igény
bevételére.

A gazdasági stabilizációt szolgáló 
1996. évi LXIX törvény ugyanis felté
telhez kötötte a jövedelempótló támo

Sokgyermekes burgenlandi családból 
származott Mátyás. Fiatal emberként el
indult a messze Nagyatádra, hogy meg
látogassa nővérét Kunné Trattner Mári
át. A sógor, Kun János felismerte a fia
talember kitűnő építészeti érzékét és Bu
dapesten taníttatta. A Nagyatádra vissza
került Mátyást bevette cégébe. így jött lét
re a Kun és Trattner cég. Mátyás fiatal ere- 

rendezés egy év múlva realizálódott. 
Dr. Tunyogi Cs. Miklósné Dr. Algőver 
Ilona főorvosasszony, mint nyugdíjas, 
korlátozott óraszámban gyógyította a 
betegeket. Ezt követően 1983-ban a 
járó beteg szakorvosi keretszám nö
vekedése következtében az óraszám 
emelkedett ugyan, de főállású orvos

még hosszú ideig nem volt. 1990. már
ciusától változott a helyzet, amikor 
személyemben megbízást kaptam az 
ideggondozó vezetésére.

Belső intézményi, továbbá szemé
lyi feltétel vonatkozását illetően csak 
részben megoldott, mivel ezen a 
szakterületen 2 fő asszisztens és 1 fő 
ügyviteli alkalmazott dolgozik, ugyan
is Nagyatád és vonzáskörzete, továb
bá Csurgó és vonzáskörzete mintegy 
54 000 lakosának ellátását biztosítjuk. 
A betegek sajnálatos növekvő száma 
a statisztikai által évről-évre ismert: míg 
1983. évben a nyilvántartott összfor

gatás hosszabb távon történő folyósí
tását.

A korlátozás lényege, hogy 1996. 
szeptember 30-át követően csak azok 
jogosultak a támogatásra, akik 1995. 
július 1. és 1996. szeptember 30. kö
zött legalább 90 nap munkavi
szonnyal rendelkeznek, illetve részben 
rendelkeznek, és ez év végéig meg
szerzik a jogosultsághoz szükséges 
időt.

A támogatásban részesülők száma 
bizonyítja, hogy jelentős volt az a szer
vező munka, amit a Somogy Megyei 
Munkaügyi Központ Nagyatádi Kiren

ELŐDEINK
------------------------- —---- ...... —

Trattner Mátyás (1870—1920)
jét és tudását bevetve a társulás szépen 
haladt. Sokat követelt építő mestereitől, 
segédeitől, de tisztességes bért és meg- 
becsülést adott érte.

Több lakóházat és gazdasági épüle
tet tervezett, építtetett. Betongyára a Kos
suth utca 43. sz. alatt volt, ahol a cement
árut gyártották: cementlapot, műkövet, 
különböző méretű cementcsövet, hidat, 
kútgyűrűt, istálló berendezéshez jászlat, 
sertés-etető és itató vályút. Nagy raktári 
készletből a legpontosabban vállalta a vi
déki szállítást is.

1904-ben feleségül vette zábori 
Záborszky Gabriellát, aki árvasága után 
meleg családi fészekre lelt a Széchenyi 
tér 27 sz. alatti nagy házban. (Ma lila szí
nű ház.)

Három gyermekük István, Gabriella, 
és Károly megtanulták a munka szere- 

galom 1312, ez mintegy 130 személy, 
1995. évben már 7838, ez pedig 1 
169 személy. Számok, amelyek önma
gukért beszélnek ! Szomorú képet ad
nak a lakosság egészségi állapotáról, 
különösen napjainkban kellene, hogy 
mindinkább fontos legyen az embe
rekkel való törődés, a róluk való gon
doskodás úgy a megelőzés, mint a ke
zelés, de nem utolsó sorban az utó
kezelés alkalmazása során.

Főorvos úr gondolatához kívánko
zik az a vitathatatlan megközelítés, 
mely az embert előbbre kell, hogy he
lyezze a betegségnél: történetisé
günkben az ember megjelenését - nem 
törvényszerűen - sajnos követte a be
tegség.

Gondolatmenetünkben így elsődle
gesen emberi mivoltunk megkövete
li az EMBER iránti tiszteletet.

Szavak, melyek mély igazságtartal
ma kortalan, napjaink világában pe
dig még inkább időállóbb kellene, 
hogy legyen!

H. Mészáros Ágnes

deltsége az elmúlt időszakban vége
zett. Természetesen nem beszélhet
nénk eredményekről, ha a város és 
környéke önkormányzatai nem ismer
ték volna fel idejében a stabilizációs 
törvény adta lehetőségeket. A foglal
koztatásra ugyanis az önkormányza
tok által kijelölt munkaterületeken 
(parkosítás, kommunális, szociális és 
egyéb) került sor, melynek következ
tében a dolgozók munkához, az ön
kormányzatok elmaradt feladataik 
megvalósításának lehetőségéhez jutot
tak hozzá.

Perger Erzsébet

tetét és a szülői gondoskodás melegét. 
A családfő sokat dolgozott, de gyerme
keire mindig maradt ideje.

Az első világháború csapásként hatott 
a kis családra. Az édesapa betegen tért 
vissza a frontról, a munka is kevesebb 
lett. Mégis erőn felül tervezte a megál
modott szép atádi házakat, mindaddig, 
míg egy váratlan gyomorvérzés következ
tében meg nem halt.

A kis család nehéz éveket ért meg, de 
az édesanya nem engedte el férje már 
láthatatlan kezét és embert nevelt a há
rom árvából.

Trattner Mátyás emlékét hirdeti az ál
tala tervezett ma is álló sok-sok lakóház 
és épület, a családja el nem múló sze- 
retete és a becsületes munka tisztelete.

Győré Béláné Sípos Ilona

HÍREK
A Nagyatádi Vegyeskar második alka

lommal szerepelt október elején a Ba
ráti Városok Dalostalálkozóján Kőszegen. 
A két évente szervezett rendezvényen a 
házigazda szerepét ezúttal a Concordia- 
Barátság Énekegyesület látta el. Az idén 

két német, két osztrák és két magyar kó
rus vett részt a programon. A két napos 
rendezvényen telt ház előtt nagy sikert 
aratott a nagyatádiak bemutatkozása.

♦ ♦ ♦

„Hét Hars" névvel a psychiátriai be
tegellátás feltételeinek javítása érdekében 
közérdekű alapítvány létesült városunk
ban. Az Alapítvány számlaszáma: 
11743033-2028246

♦ ♦ ♦

A Nagyatádi Nyomda novemberben 
ünnepli fennállásának 110. évfordulóját. 
Ebből az alkalomból önálló kiadvány 
megjelentetését tervezik és Jrensőséges 
közös ünneplésre Nagyatádra várják a 
nyomdász szakma számos képviselőjét.

♦ ♦ ♦

Október 1 9-én 12 órától különleges 
sportesemény várja az érdeklődőket. A 
Cross-Country eseményeit a kaszói va
dászkastély mögötti tisztáson lévő ver
senyközpontból irányítják. A program
ban szerepel: terepfutás, terep-kerékpá
rozás és terepduatlon.

A verseny rendezője a Nagyatádi 
Triatlon és Szabadidő Sportegyesület.

♦ ♦ ♦

Megjelent a Bárdos Lajos Általános is

kola lapjának legújabb kiadása. A Diák
saláta a tanév kezdetén kellemes olvas
mány a diákoknak.

LAKTANYAAVATÁS
A nagyatádi tűzoltóság életében az 

1996-os esztendő több szempontból is 
jelentős.’

1906-ban határozta el a település elöl
járósága, hogy méltó tűzoltószertárat épít 
az akkori tűzoltóinak. 90 év elteltével 
szertár helyett laktanya épült annak a tűz
oltóságnak, amely 45 éve hivatásosként 
teljesíti felada
tát. Szeretnénk 
ezt a város és 
környéke éle
tében - de a 
mi életünkben 
mindenképp- 
történelmi ese
ményt méltó
an megünne
pelni és meg
őrizni az utó
kornak. Azt 
tervezzük, 
hogy laktanya
avatásunkkal egyidejűleg csapatzászló 
adományozására is sor kerül.

A csapatzászlót a támogatóktól azok 
kapják, akik valamely mely módon ki
vívták egy szűkebb környezet elismeré
sét. Hagyomány, hogy minden támoga

Régi helyen, megújult formában
A Városi Önkormányzat Képviselő

testültének 141/1996. (VI.25.) számú ha
tározata 2. pontja a fogorvosi alapellá
tás vállalkozási formában történő ellátá
sára intézkedést hagyott jóvá 1996. jú
lius 1-jei hatállyal.

A szervezeti változtatással járó módo
sítás folytán a Városi Önkormányzat Kór
ház-rendelőintézettől átkerült a Városi 
Önkormányzat Népjóléti Gazdasági El
látó Szervezet feladatai közé.

A fogászati szakellátást négy orvos biz
tosította: Dr. Viczing Flóra főorvos, Dr. 
Janitzky Zsuzsanna fogszakorvos, Dr. 
Szabó László főorvos, Dr. Hollósi Attila 
fogszakorvos.

A Városi Múzeumban október 19-én 
16 órakor nyílik az 5. Országos Faszob
rászati Kiállítás. A megnyitót követően a 
rendezők kötetlen beszélgetésre és a 
Középeurópai Fényműhely 1996-os 
nagyatádi kurzusának beszámoló kiállí
tására várják az érdeklődőket a Műve
lődési Házba.

♦ ♦ ♦

Oktatási pályázat

Október 14-ével lezárult az SMKV ok
tatási pályázatának beadási határideje, 
ahol vissza nem térítendő támogatást le
hetett megpályázni a kiírt céltanfo
lyamok (marketing, pénzügyi, vezetési, 
mestervizsga) költségének 50 %-ára 
(legfeljebb 50 000 Ft értékhatárig).

Nagyatád és vonzáskörzetéből hét pá
lyázat került beadásra mintegy 300 000 
Ft támogatott értékben.

♦ ♦ ♦

VÁLLALKOZÓ DIÁKOK KLUBJÁNAK 

MEGALAKULÁSA

Október elején megalakult az Ady 
Endre Gimnáziumban a helyi diákokat 
tömörítő Vállalkozó Diákok Klubja, 
melynek keretei között a tagok megis
merkedhetnek a vállalkozások világával, 
annak szépségeivel és buktatóival együtt.

1996. november 1 -jétől 
A TŰZOLTÓSÁG 
HÍVÓSZÁMA 05-RŐL 
105-RE VÁLTOZIK!

tót a zászlórúdon névfeliratos réz
pajzzsal jelölnek, így örökítik meg az utó
kornak az adományozók önzetlenségét. 
Szeretném, ha Önök is a támogatók kö
zött megörökíthetők lehetnének. A réz
pajzsok magánszemély esetében 1500 
Ft-ba, gazdálkodóegység vagy jogi sze
mély setében 10 000 Ft-ba kerülnek.

Kérem, hogy támogatási szándékáról 
tájékoztatni szíveskedjen. Segítségét a 
nagyatádi Tűzoltó-parancsnokság a 
10403954-39511737-00000000 szám
laszámán, postai úton vagy személyesen 
is elfogadjuk. Szabó Vilmos szds.

Személyükben négy önálló betéti tár
saság létrehozását követően Nagyatád és 
vonzáskörzete lakosságának fogászati el
látását végzik. A térítésmentes kezelése
ket a jogosultak részére a továbbiakban 
is változatlanul biztosítják.

Az iskolafogászaton heti négy alkalom
mal fogadják a tanulókat.

A régi helyen, a rendelőintézetben 
megújult környezetben várják a betege
ket.

Az új, modern kivitelezésű 
„EUROSTAR" fogászati kezelőegység, 
amely a gyógyítás színvonalának meg
felelően korszerű kezelésekre alkalmas, 
esztétikailag tetszetős. MÁ
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Változó képzési struktúra a gimnáziumban
Az Ady Endre Gimnázium és Szak

középiskola az 1997/98-as tanévre a 
meglévőkkel párhuzamosan további 
képzéseket indít nappali tagozatos is
kolarendszerű formában. A képzési 
formák változtatását részben az ok
tatási törvény módosítása másrészt a 
helyi igények és a kor követelményei 
teszik szükségessé. A gimnáziumi 
osztályokba felvételivel kerülhetnek 
be a tanulók. A felvételi alapvetően két 
részből áll: előfelvételi és általános fel
vételi eljárás. Az általános felvételi el
járásra az általános iskolákban kitöl
tött jelentkezési lappal jöhetnek a ta
nulók, amelyet az adott iskola küld 
meg intézményünknek 1997. február 
15-ig, majd ezt követi az írásbeli fel
vételi vizsga és a kiértesítés. Az elő
felvételi eljárás során megfelelt tanu
lók a felvételükről ekkorra már meg
kapják az értesítést. A felvételi célja, 
hogy leendő tanulóinkról és tudásuk
ról minél több információt szerezzünk 
még az iskolánkba kerülésük előtt. Ez 
lehetővé teszi számunkra, hogy érdek
lődésüknek és tudásuknak megfelelő 
osztályba kerüljenek. Akiknek nem si
kerül az előfelvételi a későbbi általá
nos felvételi eljárásig még pótolhatják 
a hiányzó ismereteiket.

Hat évfolyamos gimnázium (az ál
talános iskola 6. osztályát végzettek 
számára). Felvehető létszám: 33 fő

írásbeli felvételi vizsga: magyar 

nyelv és irodalom, matematika és tör
ténelem tantárgyakból lesz. A felvé
telit az egyes tárgyakból 45 percig ír
hatják a jelentkezők.

Felvételi időpontok:
-előfelvételi: 1996. nov. 23. 9.00 

Jelentkezés ezen a napon történik, a 
jelentkezési lap kitöltésével.

- ált. felvételi: 1997. febr. 22. 9.00
Megfelelő számú jelentkező esetén 

német és/vagy francia emelt színtű 
képzést indítunk. Nyílt napot a kép

Kórházi fogyókúra

A nagyatádi városi kórház számára elő
írt 140 ágy leépítésének híre akkor ér
kezett, amikor több éves, következetes 
munkával - szakmailag jó struktúrájú, 
összességében gazdaságosan működő in
tézménnyé vált. Ötvennyolc ággyal 
megszervezték a krónikus osztályt, az el
me osztályon akut részleget hoztak lét
re, és az ortopédiai szakrendelésen túl, 
kisebb műtéteket is elvégeznek, így a be

Nagyatád Város Önkormányzata befektetői ajánlatokat vár a tulajdonában álló 
Nagyatád, Széchenyi tér 3. szám alatti ingatlanának hasznosítására

Az ingatlan üdülő-gyógyszálló számára a városi gyógyfürdő és a városi park közelsége a déli oldalán lévő 
kiépített közparkoló miatt ideális, de más - befektetői igény szerinti, a város általános rendezési tervével és 
egyéb jogszabályi előírásokkal összhangban lévő - funkció is elképzelhető.
Pályázni lehet az ingatlan megvásárlására vagy az önkormányzattal közös hasznosításra
A pályázatokat, ajánlatokat Nagyatád Város Polgármesteréhez 1996. november 4-én 13 óráig 
írásban kell benyújtani.
Részletes pályázati anyag átvétele, felvilágosítás:
Nagyatád Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Közgazdasági Iroda 
(7500 Nagyatád, Baross utca 9. Telefon: 82/352-666)

zéssel kapcsolatban a gimnáziumban: 
1996. nov. 8-án tartunk, amelyre ér
deklődés esetén előzetes egyeztetést 
kérünk.

Négy évfolyamos gimnázium ese
tében két osztályt indítunk:

- egy humán-reál emelt színtű osz
tály - magasabb óraszámban a mate
matika és számítástechnika a reál cso
portnak, a humán csoportnak a ma
gyar történelem és német. Felvehető 
létszám: 35 fő.
- egy angol nyelvi osztály - az osz

tály fele speciális angol nyelvi képzés
ben vesz részt. A speciális tagozatra 
felvételizők angol nyelvből felmérőt is 
írnak. Felvehető létszám: 35 fő - 
18 tanuló a speciális angol képzésre.

A felvételi tárgyak ugyanazok, mint 
a hat évfolyamos gimnázium esetében, 
kivéve a nyelvi osztályt, ahol ez az an
gol nyelvvel bővül.

Felvételi időpontok:
- előfelvételi: 1996. nov. 23. 9.00 

Jelentkezés ezen a napon történik, a 
jelentkezési lap kitöltésével.
- ált. felvételi: 1997. febr. 22. 9.00
Mindkét képzés esetén a választha

tó idegen nyelvek: angol, francia, né
met és orosz, valamint fakultáció ke
retében választható tárgyak: magyar, 
matematika, történelem, fizika, bioló
gia, kémia, földrajz, számítástechni
ka, utazás és turizmus. Nyílt nap a 
négy évfolyamos képzéssel kapcsolat
ban a gimnáziumban: 1996. nov. 15., 
melyre szinten előzetes egyeztetést ké
rünk. Részletes tájékoztatást kaphat
nak a szülők 1996. nov. 22-én 17 óra
kor az iskolában rendezendő szülők 
fórumán.

Egészségügyi oktatás
Négy évfolyamos képzés
Felvehető létszám: 30 fő. Az álta

lános iskola 8. osztályát sikerrel vég
zett tanulók vehetők fel. Ide azokat 
várjuk, akik a későbbiek során egész

tegeknek nem kell a megyeszékhelyre 
utazniuk.

Dr. Frank Ferenc főigazgató főorvos
tól kérdeztük.

-Az újabb, nem kevés ágyszám meg
szüntetése szerkezetében miként érinti 
a kórházat és milyen szempontokra vol
tak tekintettel?

- A leépítés után 485 ágyszámmal a 
régióban még mindig a hetedik legna

ségügyi pályán kívánnak elhelyezked
ni. Érettségi után a jó tanulmányi ered

ményt elérők egészségügyi főiskolán 
folytathatják tanulmányaikat. A legki
válóbbak orvosi pályára is jelentkez
hetnek. Felvételi vizsga nincs.

Ápolói szakképzés
Nappali tagozatos, iskolarendszerű 

képzés, időtartama 3 év. A felvétel fel
tétele bármely iskolatípusban szerzett 
érettségi bizonyítvány. A 3 év során a 
tanulók társadalomtudományokat és 
szakmai tárgyakat tanulnak, valamint 
a Nagyatádi Városi Kórházban szakmai 
gyakorlaton vesznek részt. Az iskola el
végzése után a tanulók felsőfokú szak
ápolói (OKJ: 60 4 3210 10 1 0 04) ké
pesítést kapnak.

Egészségügyi operátor
Nappali tagozatos, iskolarendsze

rű képzés, időtartama 2 év. A felvé
tel feltétele bármely iskolatípusban 
szerzett érettségi bizonyítvány. A 2 év 
során a tanulók informatikai, ügyvi
teli, jogi, gazdasági és szakmai tárgya
kat tanulnak, valamint a Nagyatádi 
Városi Kórházban szakmai gyakorla
ton vesznek részt. Az egészségügyi 
operátor az egészségügy területén te
vékenykedő olyan szakember, aki biz
tonsággal mozog az ügyvitel, számí
tástechnika és az adminisztráció te
rületén. Az iskola elvégzése után a ta
nulók felsőfokú egészségügyi operá
tori (OKJ: 60 4 3249 13 20 01) szak
képesítést kapnak. A képesítéssel 
számítástechnikai adminisztratív és 
egyéb irodai jeliegű foglalkozási kör
ben is elhelyezkedhetnek.

Leendő tanulóinkat változatos rész
ben új részben hagyományainknak 
megfelelő kulturális és sportolási le
hetőségekkel várjuk.

Az oktatás és képzés sajátosságai
ról, valamint az intézményről részle
tesebb tájékoztató füzet a gimnázium
ban kapható. fk 

gyobb kórház újabb átalakításánál most 
- többek között - azt vettük figyelembe, 
hogy az ellátottak - területen élők egész
ségügyi ellátása, különösen az alapszak
mákban - belgyógyászat, sebészet, szü
lészet-nőgyógyászat, gyermekgyógyászat 
-továbbra is biztosítva legyen, mint ahogy 
a gazdaságos működtetés is.

A legnagyobb érvágás 88 ágy meg
szüntetésével - a megmaradó 114 mel
lett - az elmeosztályt érinti, amely rész
ben megyei feladatot ellátó szakma. A 
belgyógyászat 30, míg a szülészet
nőgyógyászat és a gyermekgyógyászat 
10-10 ággyal apad a terveink szerint.

- Mi lesz a felszabaduló ágyak helyén?
- A hoteltömb szabaddá váló helyi

ségeinek egy részében komfortosabb be
tegellátást tudunk biztosítani. Másutt a 
jelenleg műszerekkel zsúfoltan berende
zett vizsgálóhelyiségek, a szakambulan
ciák gondjai oldódnak meg. Megoldha
tó lesz az „egy napos" sebészeti beavat
kozás, és a zárt elme osztályon műkö
dő EEG, az EMG-labor elhelyezése. 
Amúgy pedig elképzeléseinket a megyei 
Egészségügyi Pénztárnak is el kell fogad
nia.

Köszönöm a tájékoztatást.
Hubay Sándor

Október 13-án Tata adott otthont az 
ország legjobb diák duatlonistáinak. A 
nagyatádi Triatlon és Szabadidősport 
Egyesület tagjaiból 12 fő jutott el az 
országos versenyre. Versenyzőink ko
moly szerepet játszottak abban, hogy 
Somogy a „legeredményesebben sze
replő megye" címet nyerte el. A ver
senyen megszületett a klub első diák
olimpiái aranyérme. Balazsin Tamás di
ákolimpiái aranyéremmel tette fel 
egész évi eredményes szereplésére a 
koronát.

♦ ♦ ♦

Tatán a városi sportcsarnokban rendez
ték az országos felnőtt női és férfi csel
gáncsbajnokságot, amelyen Domon
kos Bernadett szép sikert ért el. Az NVSE 
sportolója 48 kg-os súlycsoportban 
bronzérmet szerzett.

♦ ♦ ♦

Az NVSE labdarúgó csapata Nagyber
kiben 4:0 arányban legyőzte a házigaz
dákat.

AZ ELSŐ ISKOLA
A Szent István alapította intézmények, 

így az iskolák is a XII. század elejére ala
kultak ki. Az iskola vezetője a lector, 
énektanára a cantor. Később a XV-XVI. 
században kialakult a sokarcú humanis
ta iskola. A reformáció és ellenreformá
ció vezetői egyértelműen hangsúlyozták: 
„az iskola egyházi intézmény".

A XVI. század végére jött létre a kol
légiumi típusú iskola. (Gimnáziumi és 
akadémiai részleggel.) Ez kielégítette tel
jes mértékben a művelődési igényeket.

1560-ban Oláh Miklós esztergomi ér
sek elnökletével a nagyszombati zsinat 
rendelkezett a hazai kisiskolákról. Elren
delte, hogy minden plébániának tanítót 
kell alkalmaznia. A tanítók feladata: az 
olvasás, az írás tanítása, az egyházi éne
kek gyakorlása. A népiskola-szervezés 
megindult, írásos adatok azonban nin
csenek róla. A török háborúk és már sok 
ok miatt nem alakulhatott ki a kisisko
lák szervezett hálózata.

Az atádi róm. kát. elemi iskola első ta
nítója 1774-ben a Kajdocsy János volt. 
Az első feljegyzést Bajzáth József megyés
püspök 1778. évi május hó 18-án kelt 
egyházlátogatási jegyzőkönyvében talál
juk. Az iskola mestere Szorber József 50 
éves róm. kát., aki megfelelő pedagó
giai és kántori készültséggel rendelkezik.

Elsősök hete
A József Attila Kollégium életében na

gyon mozgalmas volt szeptember utol
só hete. A kóterban - ahogy a tanulók 
hívják - egész héten át sűrű program biz
tosította a bentlakók szabadidős tevé
kenységét.

Elsősök hetének nevezik ezt az idő
szakot, hiszen az új kollégisták beszok- 
tatásának ez a járó fejezete.

Minden évben sor kerül erre az ese
ményre, amely jól illeszkedik a kollégi
um hagyomány-rendszerébe. A progra
mokat a diákönkormányzat szervezi a 
tantestület segítségével. Még a legsava
nyúbb kollégista sem mondhatja, hogy 
nem talált kedvére való elfoglaltságot 
ezen a héten. A hét első napján kóter- 
furással kezdtük a sort, melyet

egyesek csak lihegő versenynek nevez
nek. Mégis mindenki kibírta a kijelölt tá
vot, utána pedig fogyott a vacsora ren
desen.

Kedden „tátika", szerdán műveltségi 
vetélkedő, csütörtökön labdarúgó bajnok
ság és mozilátogatás volt a program. A 
java csak ezután következett. Péntek dél
után az udvar és hálószobák takarításá
ra került sor. Ezután az elsősök város

A Somogy megyei Női Kézilabda Baj
nokságon kettős fordulót rendeztek. 
Együttesünk Siófok és Marcali ellen lé
pett pályára. A siófoki csapat ellen ma
gabiztos 23:9 arányú győzelmet arattak, 
míg Marcali csapatától 17:15 arányban 
vereséget szenvedtek.

♦ ♦ ♦

AII Sz. Általános Iskola csapata nyer

te a Somogy megyei Kézilabda Utánpót
lás Bajnokság déli csoportjának küzde
lemsorozatát. A 7-8 osztályos fiúk vala
mennyi ellenfelüket legyőzték és 100 % 
-os eredménnyel jutottak a döntőbe.

♦ ♦ ♦

Október 23-án 14 órakor a Dráva Völ
gye Középiskola új sportcsarnokában ke
rül sor Barcs és Nagyatád városok közöt
ti sportmérkőzésekre. 14 órakor a váro
sok labdarúgó csapatai lépnek pályára, 
15.15 órakor játékos sportvetélkedő ve
szi kezdetét. A két város képviselő-tes
tületének csapata 17 órai kezdettel mé
ri össze tudását a futballpályán.

Jövedelme: páronként 3 kr. és egy fickó 
gabona, egy-egy kocsi fa. Stóla gyanánt: 
temetésért 7 kr, hirdetésért 7 kr. Minden 
iskolás gyermek után 1 Ft. Lakása fából 
készült ház egy szobával, amely egyút
tal iskolahelyiségül is szolgál. A ház a pol
gári fiúiskola helyén állott. (Ez a mai OTP.) 

Az 1815-i egyházlátogatási jegyző
könyv is említést tesz a szegényes isko
laépületről. Ez két szobából és konyhá
ból áll. Hozzátartozik még az istálló és 
1/4 hold belsőség. Ekkor kerülhetett a 
róm. kát. hitközség tulajdonába az a te
rület, amelyen most a kántoriak áll. (Ma 
a plébános lakása a Mártírok u. 1/A.) Az 
iskolaépület fenntartása és építése az atá
di közönséget terheli, az anyagot az ura
dalom köteles megadni. Ebben az idő
ben már Novák László a mester. Atád, 
Bodvica, Henész - fát, szénát, rozsot 
szolgáltatott részére. Összes jövedelme 
154 írt. 18 kr., földbirtoka nincsen. A be- 
iskoláztatási nehézségek megmutatkoz
tak, mert a püspök megjegyzi, hogy 
Atádon a 7-12 éves tanulók száma 30, 
de iskolába csak 50 jár. Bodvicán 20 a 
tanköteles, de egy sem jár, Simongátról 
5 jár.

Végül a püspök az iskoláztatás foko
zására a világi hatóságok közreműködé
sét sürgeti.

ismereti sétára indultak. Ennek keretében 
megtekintették a városi múzeum leg
újabb kiállítását. A gyönyörű faragások 
mindenkiből elismerést váltottak ki. Va
csora után az elsős csoportok bemutat
ták humoros műsoraikat. Mindenki ha
sát fogta a nevetéstől. Aki még nem ne
vette ki magát kellőképpen, szombaton 
délelőtt még megtehette. Akkor volt 
ugyanis az elsősök tréfás avatása.

A vicces feladatok túlnyomó része kel
lő szellemességgel volt ötvözve, így az
tán mindenki kitombolhatta magát. Aki
nek ezek után maradt még elegendő ere
je, az délután benevezhetett a sport-ve
télkedőbe. A fáradtabbak pedig elvonul
hattak egy játékos szellemi vetélkedőre. 
Az ünnepi vacsora tájékán már úgy tűnt, 
hogy a fáradtságtól mindenki az utolsó
kat rúgja. Ekkor viszont csoda történt: 
Mindenki olyan lett, mint nyáron a für
ge gyík. Hogy miért? Megkezdődött a 
DISCO, talp alá valóról egy marcali ban
da gondoskodott. A hangulat nagyon jó 
volt, a mulatozás pedig elnyúlott a ké
ső éjszakába.

Czimmerman Béla
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EMLÉKEZEM...
(Folytatás az 1. oldalról)

Itt egy férfi hang felszólította a katoná
kat, hogy sapkájukról szedjék le a vörös 
csillagot, dobják el, mert annak viselé
se nem méltó a magyar katonához. A ka
tonák egyszerre nyúltak a sapkájukhoz 
és tépték le, dobták a földre a vörös csil
lagot. A szobornál a Himnusz eléneklé- 
se után egy fiatal elszavalta a Nemzeti 
Dal-t, majd a tüntetés záróakkordjaként 
Sárdi Sándor tolmácsolásával a Szózat 
hangzott el.

Október 29-én délelőtt a Járási Tanács 
Elnöke tanácskozásra hívta össze a ta
nács dolgozóit. A tanácskozás tárgya: kül
döttek választása a Járási Nemzeti Tanács 
megalakításához. A tanácsi apparátus 
Varga Imre főállattenyésztő kollégámat 
és engem választottak küldöttnek. Na
gyatád minden intézményében, vállala
tánál és szövetkezeténél e napon válasz
tották meg a küldötteket.

A Járási Nemzeti Tanács alakuló ülé
sét este 5 órára hirdették meg, helye pe
dig az általános iskola - ma Bárdos La
jos Általános Iskola - tornaterme volt. A 

Járási Nemzeti Tanács legitimitását a mi
nél nagyobb tömeg részvételével kíván
tuk biztosítani, ezért dr. Erőss István já
rási főállatorvost kértük meg, hogy ismert
sége és népszerűsége révén szervezze 
meg a kisatádi, bodvicai és henészi pa
rasztság megjelenését a gyűlésen. Köz
reműködése sikeres volt. Annyian gyűl
tek össze, hogy az épületek kívül reked
tek száma elérte a 300 főt. A gyűlést meg
előzően a Mezőgazdasági Osztály dol
gozóinak bevonásával Varga Imre bará
tommal közösen megfogalmaztunk egy 
kiáltványt, amelyet én olvastam fel a 
nagygyűlésen. Kisebb-nagyobb szóvál
tások, replikáció, hangoskodások és vi

A FÁK ÉS SZOBROK VÁROSA
5. Országos Faszobrászati Kiállítás

A fához egyéni, bensőséges viszony 
fűz bennünket: ismerős társunk, testvé
rünk. Az a tény, hogy a fát pusztító kár
tevők, a fakivágások hírére aggodalom 
és bosszúság fog el; hogy aggódunk a 
fennmaradásukért, az együttélés szoros
ságára utal. Mindenki kezében megfor
dult már kés, véső vagy fejsze: fel tudja 
mérni a fa tulajdonságait: alakíthatóságát 
ellenállását. ... A fával való gyakori ta
lálkozás azért nagyobb beleélést tesz le
hetővé az ember számára, mint a kővel 
vagy a fémmel való szembesülés. Aki 
gyümölcsfát olt és nevel, használati tár
gyat farag vagy akár fával tüzel, az jól 
ismeri az egymáshoz kapcsolódó, köl
csönös viszonyt. A fa ugyanis az embe
ri léttel rokonelvű anyag: meleg, alakít
ható, sokarcú, tehát élete van.

A 70 - 80-as évek építészeti gondol
kodása és szobrászati nyelvezete is ki
emelt médiumként kezelte a fát. Samu 
Géza mint emlékművet is megalkotta: a 
szerteágazó csapolásokkal, a gyümölcs
oltás és nemesítés gondolatának művé
szi átlényegítésével emelte a fát kultikus 
szoborrá. Ugyanekkor élik reneszánszu
kat a szép épületgerendázatok, oszlopok: 
a racionális emberi szellem konstrukció 

ta után a gyűlés a delegált küldöttekből 
megválasztotta a Járási Nemzeti Tanács 
tagjait és a Tanács tisztségviselőit.

Elnöke: Dr. Túra Gábor,
Titkára és a Járási Tanács új vezető

je: Dr. Pataki Vince
Tagjai: Dr. Álmos József, Gaál Aladár, 

Gál Ambrus, Gergó Sándor, Gyánó Fe
renc, Kárpáti Kálmán, Kovács Ferenc, 
Lévavári Béla, Musztács István, Ország 
György, Pozvai Károly, Sárdi Sándor, Vi
ola József.

Járási Nemzetőrparancsnok Vida Jó
zsef százados.

A gyűlés Lévavári Béla indítványát el
fogadva, megszavazta, hogy a Nemze
ti Tanács intézzen kiáltványt a járás né
péhez. A gyűlés Lévavárit és engem bí
zott meg a kiáltvány megszövegezésé
vel. A helyi nyomda küldötte, Csemovitz 
Ferenc vállalta, hogy a kiáltványt még az 
éjjel több-ezres példányban kinyomtat
ják. ígéretét teljesítették. Másnap már 
minden községben olvashatták a kiált
ványt. Nagyatádon a forradalom béké
sen zajlott le. Semminemű atrocitásra 
nem került sor.

A Járási Nemzeti Tanácsba és a Köz
ségi Forradalmi Bizottságokba beválasz
tott tisztségviselőket a közrend fenntar
tásának elve vezérelte. Mindenhol, ahol 
kellett, felléptünk az önbíráskodás ellen.

A termelő munka feltételeit igyekez
tünk biztosítani, és szerveztük az élelmi
szerek gyűjtését Budapest népe számá
ra. Felemelő érzés volt látni és tapasz
talni a ma hiánycikknek számító össze
fogást és egyet akarást.

Az események gyorsan követték egy
mást. Az ortodox, sztálinista klikk - Gerő, 
Hegedűs - Moszkvába szökött. Nagy Im
re miniszterelnök, aki kezdetben tétováz- 

iránti tisztelete ölt új meg új formát a bú
tor és épületszerkezetek variációgazdag 
megoldásaiban. Mindez magyarázza, 
hogy a fa ma is az egyik legnépszerűbb 
szobrászati anyag: megmunkálásához 
minden embernek köze van. Nem akad 
olyan modern használati tárgy, amely ne 
hozná közel hozzánk nap mint nap - le
gyen az használati tárgy vagy művésze
ti alkotás.

Nagyatád város mint szimbolikus 
helyszín, immár évtizedek óta e tekin
télyes múltú fafaragó művészeti hagyo
mány, pontosabban a ritka műfajnak szá
mító köztéri faszobrászat nemzetközi jel
képévé vált. Amikor a 70-es évek elején 
- mint „magaskultúrát" - ide, e sajátos 
bájú kisvárosba ültette az akkori város
vezetőség, a fafaragás nagy hagyományú 

művészetének támogatásával tudato
san vagy öntudatlanul, de rátalált a hely 
szellemére, a genius loci-t élesztette új
já. Hiszen Nagyatád feleleveníti a múlt 
tradícióit és emlékeztet arra, hogy egy
kor e tájakon magas szinten művelték a 
pásztorfaragások jellegzetesen dél-dunán
túli díszítőművészetét, az elmúlt évtize
dekben pedig a magyar faszobrászati mű
faj kiemelt rendezvényei települtek ide 
kétféle szervezeti forma a szimpozion- 
művésztelep és a faszobrászati kiállítás 
megvalósulásával. E két rendezvény a 
rendszerváltás után is fennmaradt, noha 
megmaradásukért napi gondokkal teli 
küzdelmet vív a fenntartó intézmény, a 
Gábor Andor Művelődési Ház. A Nagy
atádi Nemzetközi Faszobrász Alkotóte
lep tavaly ünnepelte 20 éves fennállá
sát. Megváltozott körülmények között, a 
pályázati rendszer kereteinek bizonyos 
tágításával, de létezik és működik: nagy 
erejű köztéri műalkotások megszületé
sét segíti elő.

A telepen folyó munka fontos kiegé
szítőjeként fogható fel az országos faszob
rászati biennálék sorozata is - általa Na
gyatád e műfaj legfontosabb rendezvé
nyét szervezi meg - immár ötödik alka- 

va, majd egyre határozottabban fordult 
szembe a moszkvai diktátummal.

Időközben Budapesten a parlament 
előtt, Mosonmagyaróváron, és sok más 
helyiségben például a szomszédos 
Berzencén is, a hatalmat védő régi rend 
hívei tömeggyilkosságokat hajtottak vég
re. Az áldozatok száma több százra te
hető. Ezekért a közönséges gyilkosságo
kért a felelősségre vonás máig elmaradt.

Október 28-tól november 3-ig viszony
lagos nyugalom köszöntött az országra. 
A kormány, a munkástanácsok és a nem
zeti bizottságok a termelés újraindítását 
szervezték. Eközben a kommunista 
tömb országai a kulisszák mögött már el
döntötték forradalmunk eltiprását.

A magyar nemzetet a nyugat ígéretei 
ellenére mint már annyiszor, ismételten 
cserben hagyta, mint ahogy Rákóczi Fe
renc függetlenségi harcát és az 1848-49- 
es forradalmat és szabadságharcot is. Sza
vakban, ígéretekben sohasem akadt hi
ány, a tettek pedig rendre elmaradtak. 
Eisenhower amerikai elnök biztosította 
Hruscsovot, hogy Amerika tevőlegesen 
nem avatkozik bele a magyar ügybe.

Ezzel a forradalom sorsa megpecsé
telődött. Nagy Imre és a forradalom ve
zérkara magára maradt. Nagy Imre ak
kor vált a forradalom hősévé, amikor vá
laszút elé érkezve ő az internacionaliz
mus hazug ideológiája helyett a magá
ra maradt és becsapott nemzetével vál
lalt tudatosan sorsközösséget. A több szá
zezres 2000 tankkal felszerelt szovjet 
hadsereg, mint a sáska had rászabadult 
az országra. A forradalom elbukott és 
kezdetét vette a hazafiak elleni terrorhad
járat és megtorlás. Az ország elnémult, 
és a félelem légköre vált uralkodóvá. De 
ez már egy más történet, amit 1956-tól 
1990-ig írtak.

Gergó Sándor

lommal. Az első kiállítás óta eltelt idő bi
zonyította, hogy a rendezvény kiváló al
kalmat teremt a magyarországi szobrá
szatban zajló változások felmérésére, an
nak a folyamatnak dokumentálására, 
amelyben a hagyományos fa kisplaszti
ka mellett a rendhagyó szobrászati 
megoldások, a fa és más anyagok 
együttes szerejjeltetése, színezése, újsze
rű szerkezeti megoldások kerültek egy
re inkább a plasztikai gondolkodás 
homlokterébe.

A kiállítás értékekben gazdag anyagá
ból a felsoroltaknál jóval több nevet le
hetne említeni. A bemutatásra szánt al
kotások magas színvonala, a lassan egy 
évtizede sorozatosan vissza-visszatérő 
művészek, továbbá több fiatal tehetség 
jelentkezése arra utal, hogy a Nagyatá
di Országos Faszobrászati Kiállítás im
már rangot adó, fontos eseményévé vált 
a hazai művészeti életnek.

Géger Melinda

Nem szakadt el a cérna
Szakmai befektető, világ-cég, a vi

lághíres COATS szerzett tulajdont a 
Masterfil Rt. Nagyatádi Cérnagyárának 
privatizációja során. A cég európai ér
tékesítési menedzsereinek nagyatádi 
konferenciája alkalmából - a sajtó kép
viselői előtt először - vázolták fel a 
nagy múltú gyárral kapcsolatos elkép
zeléseiket. A brit multinacionális vál
lalat, amely többek között a cérnagyár
tásban legnagyobb a világon, a világ 
minden táját uralja - hallottuk IVÁDY 

István európai igazgatótól. Nagy figye
lem kíséri Európát, különösen Kelet-Eu- 
rópát; az utóbbinak Budapest a köz
pontja.

A nagyatádi gyárnak, amelynek 
örömmel lettek tulajdonosai, fontos 
szerepet szánnak ezután is. És bár a 

szolidabb igényeket is kielégítik, a mi
nőségi elemeknek még inkább szere
pük lesz. Ezt szolgálja majd a terve
zett beruházás, amellyel fejlesztik és

Beküldendő': a vízszintes 1. és a vízszintes 66. alatti gondolat.

Vízszintes
1. A. Popé angol író gondolata, 1. rész. 12. Last bút... least (utoljára, de nem 

utolsósorban). 13. Rossz kívánság. 14. Láncfonalat erősít. 16. Száraz, latinul. 
18. Formáló. 20. Magunk. 21. Számrendszerünk alapszáma. 23. Timor melletti 
sziget lakója. 24. A legmélyebb női hangnem. 25. Könnyűvérű léha. 28. Ezen 
a helyen. 29. páratlanul kell! 30. Az osztrák pénz röv.-e. 31. Helyez. 32. Gabonát 
vágó. 34. Belga és luxemburgi autójel. 35. Sorszám névképző. 36. Finom gúnyt 
tartalmazó. 37. Idegen olaj. 38. Török férfinév. 39. Becézett férfinév. 40. Messzebbre 
kerülő. 42. Amely dolog. 43. Cáfolni kezd! 44. Hivatali helyiség. 45. ... et la- 
bora! (imádkozzál és dolgozzál). 46. Értelmi képesség. 47. Igen oroszul. 48. A 
tenger színe. 50. Izomrenyheség. 52. Új-Zélandon honos, 1840 körül kihalt, 
három méterre is megnövő futómadár. 54. Sav leválaszt valamit a felületről. 56. 
Skandináv férfinév. 57. Érdektelennek érez. 58. Napernyő, régiesen. 60. Borítókosár, 
névelővel. 62. Madagaszkárt félmajom. 63. Mint. 65. Majdnem elás. 66. A gon
dolat 2. része.

Függőleges
I. írástudatlanság. 2. Szőlőlé. 3. Fülgyulladás. 4. Sápadni kezd! 5. Község Pécs 

közeiéiben. 6. Város Nápoly közelében (NOLA). 7. Balatoni község. 8. Növényzetet 
teljesen elpusztít. 9. Felfogja. 10. Idegen előtagként: folyás-, áramlás-. 11. Kés 
lényege. 15. Domenico Cimarosa vígoperája. 17. Római 504-es. 19. Öböl Crna 
Gorában. 20. Emel! 22. Afrikai görény. 24. Formai. 26. Műholdas csatorna. 27. 
Kisebb ház. 29. Bűnügyi regény. 32. Élénken, lelkesen (adandó elő). 33. Tupoljev 
gépeinek betűjele. 35. Kételektródos elektroncső. 36. Az ENSZ munkaügyi 
szervezetének angol rövidítése. 37. Dedó. 38. Villamos címíró gép. 41. Ellenérték. 
42. Menyasszony. 43. Fekete István fecskéje. 46. Előadóművész. 48. 
Utánjárással szerez. 49. Azerbajdzsáni település (Kazah). 51. Joskar-... (Mariíöld 
fővárosa). 53. Ö, oroszul, hímnemben. 54. Salt.... City (USA-beli város). 55. 
Ravaszdi. 58. Hosszú, keskeny ülőbútor. 59. Madárijesztő, tájszóval. 61. Lenti 
helyre. 62. Mérni kezd! 64. A ruténium vegyjele.

Á múlt havi rejtvény helyes megfejtése: „A nevelés tárgya a jellemalakítás". 
Az 1500 Ft-os könyvvásárlási utalványt Teleki Zoltán Nagyatád, Alkotmány u. 
1/1., az 1000 Ft-os könyvvásárlási utalványt Ledinczky Anikó Nagyatád, Gyár 
u. 44., az 500 Ft-os könyvvásárlási utalványt Szakály Gyula Nagyatád, Hunyadi 
u. 10/B szám alatti lakos nyerte. Szerencsés nyerteseinknek az utalványt pos
tán küldjük el.

korszerűsítik a festő és kiszerelő rész
legeket, egyáltalán a technológiát.

Kérdésre válaszolva elmondta: az ér
tékesítési terv teljesítése szükségessé te
szi a létszámot, így alapvető létszám-

Sajtótájékoztató

csökkentésre nem kerül sor, sőt a mi
nőségi termékek piacának bővülésével 
növekedhet. Az új világ-márkanevek 
mellett - hallottuk - megtartják tovább
ra is a jól csengő és bevált régieket is 
- mondotta.

Ormai István polgármester a Cérna
gyár meghatározó szerepét hangsú
lyozta, benne a foglalkoztatottak szá
mát, mint legfontosabb városi érdeket. 
Ezért tartja fontosnak a gyár stabilitá
sát és fejlesztését.

Hubay Sándor
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KÖSZÖNTŐ
Köszöntőm a 20 éves nagyatádi kórházat. Két évtized nem hosszú idő' egy intézmény, egy kórház életében. Az el

ső' húsz év azonban mindenképpen meghatározó. Különösen fontosak az indulás évei, a kórház szakmai programjai
nak, kapcsolatrendszerének, arculatának a kialakítása. A folyamatos gyógyító munka mindennapjai pedig tradíciókat, 
szakmai alapokat teremtenek ahhoz, hogy ezekre támaszkodva tovább lehessen lépni, fejlődni.

A nagyatádi kórházban az elmúlt két évtizedben kialakultak és folyamatosan fejlődtek a szakmai tevékenység ered
ményei, feltételei. A térség lakosságának ellátásában óriási jelentőségű az intézmény megnyitása, működése, hiszen a 
fekvőbeteg-ellátás közeli elérhetőségét biztosítja az itt élő embereknek. Az intézet működésével olyan szakmai kapaci
tás van a térségben, amely a kor színvonalán álló egészségügyi szolgáltatást ad.

Az elmúlt időszakban a szakmai és gazdasági változásokhoz alkalmazkodva, a lehetőségeket kihasználva tevékeny
kedett az intézmény. Sok tízezer beteg ember ellátását, gyógyítását, kezelését végezték el eredményesen az itt dolgozók.

Köszöntöm a nagyatádi kórház orvosait, szakdolgozóit, valamennyi munkatársát. Kívánom, hogy az intézet az ellá
tási területen élők megelégedésére, egészségüket szolgálva, mindig fejlődve és gazdagodva, meg-megújuló szakmai mun
kát végezzen a következő évtizedekben is. Ormai István polgármester

K VÁROS BIZTONSÁGÁÉRT

JUBILÁLÓ
1976. november 6.
Nagyatád város történetének króniká

jában mérföldkő az a nap, mely nem
csak szőkébb pátriánk, hanem Belső-So- 
mogy térségének életében is jelentős ese
mény: a Somogy Megyei Állami Építő
ipari Vállalat, a Pécsi Tervező Vállalat, 
a Somogy Megyei Beruházási Vállalat, 
és a MEDICOR munkájukat befejezvén 
közös művüket: NAGYATÁD KÓRHÁ
ZÁT az egészségügy részére átadták.

Kórház-Rendelőintézet átadásakor a 
magyar népegészségügy legfiatalabb 
intézménye. Működése által Belső-So- 
mogy térsége egészségügyi ellátása ne
mes ügyét hivatott szolgálni.

Rendeltetéséből adódóan az alapszak
mákon -szülészet-nőgyógyászat, sebé
szet, belgyógyászat - kívül gyermek, fül - 
orr-gége szakellátását is biztosítják. Az 
ideg-elme és a reumatológia vonatkozá
sában megyei feladatokat is magába fog
laló gyógyító tevékenység is a feladata.

Egyetlen olyan kórháza Somogy- 
országnak, amely központi betegfelvé
teli részleggel működik.

Átadása idején megyénk legkorszerűb
ben felszerelt városi kórháza, amelynek 
mixerekkel történő felszerelését a MF- 
DICOR végezte.

Munkahelyteremtő alkalmat kínált 
megélhetési lehetőségként biztosítva 
mintegy 800 ember részére.

Kezdetben szakorvosi ellátottsága hi
ányának pótlása megoldásaként a célcso
portos beruházásban megépülő Korányi

Ha tippelniük kellene, melyik ez a vá
ros, sokan Debrecenre, vagy Nyíregy
házára gondolnának. Az idősebbeknek 
esetleg Kolozsvár vagy Marosvásárhely 
jutna az eszükbe. De még ennél is 
messzebb, a Kárpát-medence legtávo
labbi csücskébe kell mennünk, hogy 
megtaláljuk ezt a helyet.

Ismerőseim jóvoltából néhány évvel 
ezelőtt abban a szerencsében volt ré
szem, hogy Erdélybe utazhassak több 
napra. A határon való viszontagságos 
átkelés után az első jelentősebb telepü
lés Arad volt, melyen keresztül mentünk. 
Patinás belvárosa az egykori szebb na
pokra emlékeztetett a monarchiabeli ar
culata megkapott. Régi villamosát talán 
még Kandó Kálmánék készítették, mu
zeális. értéke nagyobb lehet, mint a 
használati. Itt már kevesebb volt a ma
gyar szó, mint a román, s további utunk 
során még inkább fogyatkozott. A Ma
ros-völgyében mentünk vagy kétszáz ki
lométert. Közben érintettük magas Dé
va várát. Nagyszeben körül már a Dé
li-Kárpátok kísérték utunkat. Fogaras és 
Sepsiszentgyörgy következett s a sötét

KÓRHÁZ
utcai orvoslakások jelentették az előre
lépést.

Húsz éves múltra visszatekintő egész
ségügyi létesítményünk eredménye a 
gyógyító tevékenységét i I léteién országos 
viszonylatot tekintve jónak mondható. A 
sikerek eléréséhez nem feltétlen vezet 
egyenes út: társadalmunk gazdasági 
életének kedvezőtlen kihatása lényeges 

meghatározója intézményünk működő
képességének.

Magyarország lakosságának - így So
mogy megyének is - egészségi állapo
ta a statisztikai mutatók alapján fokoza

A legkeletibb magyar város
ség beállt már, amikor elértük célváro
sunkat. Magát a várost egy nagy magyar 
„szigeten" találjuk, melyet Székelyföld
nek neveznek.

Távol az anyaországtól nyelvét és szo
kásait méltóan ápoló, viszonylag zárt, 
majdnem színmagyar közösséget talál
tunk ezen a vidéken. A legkeletibb ma
gyar várost pedig Kézdivásárhelynek hív
juk. Itt még a nap is 40 perccel koráb
ban kel, mint nálunk. Nagyatádnál va
lamivel nagyobb a település. Csinos és 
rendezett különösen a főtér környéke. 
A központban egy szép virágos parkot 
találunk, közepén egy ismert történel
mi személyiség szobrával. Valamikor itt 
tartották a vásárokat. A térhez keskeny 
porták csatlakoztak, a nadrágszíj parcel
lákon emeletes házikók álltak többségük 
faház volt. A házak között sikátorszerű 
átjárókon kerülhettünk a hátsó udvarba. 
A házak többsége a múlt század köze
pén leégett, de néhány maradt mára is 
mutatóba. A várost kőházakkal újra épí
tették így alakult ki a mai arculata. A töb

tosan romló tendenciát jelez. Szomorú 
tények, melyek a magyar egészségügy 
jelenlegi helyzetében a jövőre kitekint
ve lényeges változást nem ígérnek.

Kórházunk rendeltetésének megfele
lően vonzáskörzete nagy térséget átfo
gó betegellátását biztosítja, ebből adó
dóan mindezen helységek érdeke is tá
mogató tevékenységük folyamatossága.

Társadalmi megbecsülés az egészség
ügy területén hivatásukat végző embe
rek számára, még várat magára: fontos 

és célszerű lenne elvégzett munkájuk mi
nőségi színvonalának méltó módon 
történő elismerése.

Mészáros Ágnes

bi Monarchia-beli kisváros jellegzetes
ségét láthatjuk ezen a településen is. Rég
óta lakott hely, már 1427-ben Zsigmond 
Király városi rangra emelte Tarja Vásá
ra néven. A Kézi-vásárhely nevet 1562- 
ben János Zsigmond uralkodótól kapta. 
A békés kereskedő és vásárváros törté
nelmi hírnevét nem is a régmúlt idők
ben szerezte, hanem a 48-as szabadság
harc idején. Napok alatt hadiipari köz
ponttá alakult át a közösség összefolyá
sával. A városnak már akkor volt gim
náziuma, katonai neveldéje, valamint 
iparos iskolája.

A képzett székelyeknek ez tette lehe
tővé az új munkára való gyors átállást. 
A magyar hadseregnek hiányos volt a 
felszerelése, különösen ágyúkra és lő
porra volt nagy szüksége. A hatalmas 
munkából sokan kivették a részüket, de 
a legkiemelkedőbb embert Önök is is
merik. Gábor Áronnak hívják. Egy kö

zeli faluban, Berecken született, s az ő 
irányításával 68 ágyút öntöttek.

(Folytatás a 3. oldalon)

Nagyatád Város Polgárőr Egyesületé
nek vezetőjével Végh Andrással beszél
gettem.

- Mikor alakult a Polgárőr Egyesület?
- Egyesületünk 1996. június 21-én ala

kult. Ez egy bejegyzett egyesület, tagja 
vagyunk az országos Szövetségnek.

- Kik a tagjai?
- Az egyes csoportok a lakosság so

raiból tevődnek össze. Többek között fér
fiak, de büszkén mondhatom, hogy két 
hölgy tagunk is van. Jelenleg hat csoport 
működik, 32 taggal s közben még folya
matosan történik a felvétel.

-Milyen szempontok alapján történik 
a felvétel?

-Alapvetően fontos, hogy az illető ne 
legyen alkoholista, bűncselekmény elkö
vető, mert ez már kizáró ok.

- Hogy merült fel a Polgárőr Egyesü
let ötlete?
- Az önkormányzat 4 éves tervében 

szerepelt. A Jogi Bizottság kapta meg ezt 
a feladatot, ezen belül Dr. Novák János 
volt a kezdeményező.

- Melyek az Önök feladatai?
-Megpróbálunk nagyobb biztonság

érzetet adni lakótársainknak. Ennek ér
dekében vállaljuk ingyen:
• Temetések alkalmával a temetőn kívül 

parkoló személygépkocsik biztonságos 
megőrzését, feltörésük megakadályo
zását.

Országos Faszobrászati Kiállítás Nagyatádon
immár ötödik alkalommal

Október 19-én az 5. Országos Faszob
rászati Kiállítás vette kezdetét a Nagyatá
di Városi Múzeumban a Nagyatádi Mű
velődési Ház és Nemzetközi Faszobrász 
Alkotótelep szervezésében.

A meghívottakat és az alkotókat a 
Nagyatádi Művelődési Ház igazgatója:

Szőke József köszöntötte. A megnyitón 
közreműködtek a Nagyatádi Zeneisko
la növendékei.

A kiállítást Lóska Lajos művészettör
ténész nyitotta meg. Majd ezután került 
sor a következő díjak átadására: A Mű
velődési és Közoktatási Minisztérium dí
ját Dienes Attila, a Nemzeti Kulturális 
Alap díját Ézsiás István, Nagyatád Város 
Önkormányzatának díját Csontos Lász
ló, a Nagyatádi Művelődési Ház és Nem
zetközi Faszobrász Alkotótelep diját Ne
mes Ferenc, Somogy megye Közgyűlés
ének diját pedig Varga Géza Ferenc kap
ta, aki a 80-as évek organikus szobrásza- 
tát képviselő Fás Kör egyik alapítója.

• Kertes lakóház egy éjszakai külső biz
tosítását, a tulajdonosok távol léte ese
tén.

• Valamint tömblakáshoz tartozó posta
ládából a levelek, újságok naponkén
ti ürítését, egy hétig ennek megőrzé
sét és visszaszolgáltatását.
- Az eddig elvégzett feladatok közül 

melyek voltak a legsikeresebbek, legered
ményesebbek?

- Á mi munkánk célja: a bűncselek

mény megelőzése, a bűnözők elfogása 
tetten érés esetén. Ilyen megelőző felada
tokat látunk el pl. amikor a kollégák éj
szaka nyitva találták az egyik üzletház 
ajtaját, értesítették a rendőrséget, ők pe
dig a tulajdonost. Olyan is előfordult már, 
hogy a polgárőrök ittas személyt szál
lítottak haza.

-A lakosság hova fordulhat az igényei
nek bejelentésével?
- Polgárőrségünkhöz az igényeket leg

alább kettő nappal előbb kérjük bejelen
teni személyesen a volt Munkásőr lak
tanya épületében lévő irodánkban min
den munkanap 08-10 óráig. A 06-30- 
568-603 számú telefonon minden mun
kanap 08-12 óráig várjuk az észrevéte
leket, bejelentéseket, amelyek a vagyon
biztonsági igényekkel kapcsolatosak, 
amelyek szolgálatunk keretén belül 
megoldhatók.

- Köszönöm a beszélgetést és továb
bi sikeres, eredményes munkát kívánok!

Vass Kata

A kiállítás anyaga rendkívül színes volt. 
Találkoztunk a konstruktív irányzat kép
viselőivel, valamint a nagyatádiak szá
mára már ismerős művész: Nagy Gábor 
Mihály (művésznevén NAGÁMI) alko
tásaival is, aki 1995-ben az „Irány-tű" cí
mű köztéri munkáját helyezte el váro

sunkban. A kiállítást követően a Műve
lődési Házban a Középeurópa Fénymű
hely 1996-os nagyatádi kurzusának be
számoló kiállítása nyílt.

Az ország különböző pontjairól érkez
tek Nagyatádra képzőművészetet tanu
ló diákok Közép, illetve, felsőoktatási in
tézményekből. 10 napot töltöttek váro
sunkban és az itt született alkotásokat cso
dálhatta meg a közönség.

A kiállítást Húber András a Közép
európa Fénymú'hely vezetője nyitotta 
meg, aki bevezetőjében „desszertként" 
ajánlotta az alkotásokat a közönség fi
gyelmébe.

Vass Kata



Nagyatádi Hírlap VI. ÉVFOLYAM 1996. NOVEMBER

Magyarországon a bírói hatalomról 
szóló törvény a kiegyezés után, 1869- 
ben választotta el az igazságszolgáltatást 
a közigazgatástól. Járásbírósági székhely 
lett Nagyatád is.

Az első járásbírót báró Majthényi 
Istvánnak hívták. 1877-ben sógorai: 
Mérey Ignác és Kristóf - apjuk végren
delete miatti dühükben - pisztolyt sze
geztek rá és megölték.

A gyilkosság mindenkit megdöbben
tett, hiszen nem tudatlan betyárok, ha
nem saját rokonai végeztek Nagyatád el
ső járásbírójával.

Később szerencsésebben alakult a bí
róság helyzete. 1913-ban saját épületé
be költözhetett. (Addig a Széchenyi tér 
- Zrínyi utca sarkán álló egyemeletes 
szürke házat használták köz intézmények 
számára, később posta lett.)

Az új járásbíróságot a fogdával 
dr. Kiszely László elnöksége alatt avat
ták. Dr. Kiszely László elnök (1899-1925.) 
elkötelezett híve volt a település fejlesz
tésének, városunkban nevét utca viseli. 
Az épület tervezői, építői nem laktak 
helyben, kivéve Rezsonya József ácsmes
tert, aki a tetőt készítette.

A bíróság tagjai járásbírók, közülük az 
elnök a vezető. A Járásbíróság 1984-ig 
viselte címét, azóta elnevezése: Városi 
Bíróság.

Dr. Malachowsky László 1921 -tői já
rásbíró, 1926-tól a negyvenes évek ele
jéig elnök. Őt Dr. Bányai Lajos követte, 

aki kétszer is volt elnök: Először 1953- 
ig, majd 1957. után 10 évig.

Évkönyvet jelentetett meg a kórház
Nagyatád Város Kórház-Rendelőin

tézete ebben az évben ünnepelte a 20 
éves jubileumát. Ez a kerek évforduló a 
legjobb alkalom volt arra is, hogy az in
tézmény Évkönyvet jelentessen meg.

A kórház vezetőjétől erre a megbízást 
Dr. Hadnagy János orvos-kandidátus, 
osztályvezető főorvos, mint a kórház tu
dományos bizottságának elnöke kapta.

Az adatgyűjtésben részt vettek az osz
tályvezető főorvosok, de a kiadvány szer
kesztőjének jutott feladatul a munka ko
ordinálása, a leadott anyagok rendsze
rezése.

A közel százhatvan oldalas könyvben 
az atádi orvoslás kezdeti időszakát be
mutatva jut el napjainkig, egy fejlettebb, 
korszerűbb gyógyításig.

A kiadványban a száraz statisztikai 
adatokon kívül olvashatunk a régmúltat 
idéző emlékekről, az elmúlt időszak ki

Segesd melletti Lepled pusztán kegyet
len gyilkosság történt 1891 -ben: kóbor
ló betyárok kirabolták és megölték 
Hikman Károly 59 éves kocsmárost.

Feleségét, Farkas Katalint, összeverték, 
karját törték. A szörnyű éjszakán a meg
riadt asszony négy gyermekével árkon- 
bokron keresztül menekült a segesdi 
csendőrőrsre. A felháborodott lakosság 
segítségével napok alatt megkerültek a 
gyilkosok. (Később bírósági ítélettel ki is 
végezték őket.)

Az özvegy akkor vesztette el világuta
zó tengerész párját, mikor végre Angli
ából hazatelepült, kocsmát nyitott, gaz
dálkodott. Férjéta nagyatádi temetőben 
helyezték örök nyugalomra. Sírja a fe-

A JÁRÁSBÍRÓSÁG
1953-57 között több elnök váltotta 

egymást - rövid időszakokban. Dr. Pap 
Lászlóról elmondható, hogy Kiszely és 
Malachowsky mellett az egyike a leg
hosszabb ideig hivatalt viselő elnökök
nek: 1968-1985-ig. Előtte dr. Bányai mel
lett is járásbíróként dolgozott.

A Városi Bíróság elnökei ugyancsak a 
házban kezdték bírói tevékenységüket. 
Dr. Klauz László 1985-1993. között, 
1994. óta pedig - először - nő tölti be 
az elnöki tisztséget: Simonné dr. Lehotai 
Zsuzsa. Az elnökök munkáját mind bün
tető, mind [jolgári perekben felkészült bí
rók segítik.

Közülük a kezdetektől hosszabb ide
ig dolgoztak városunkban: dr. Kelemen 

emelkedő eseményeiről. A könyv a fen
tieken túl tartalmaz napi aktualitásokat 

elődeink:
< —  —- J

Hikman Károly (1864—1937)
kete márványoszloppal városunk egyik 
legrégibb síremléke.

Családját a Farkas szíjgyártó rokonság 
fogadta be. Nem volt akkor még villany, 
pislákoló „pipics" mellett kézimunkázott 
az édesanya, hogy gyermekei nevelésé
hez hozzájárulhasson.

Mikor fiai felnőttek, Béla Marcaliba, 
Viktor Pestre költözött. Etelka lánya - a 
Knapp család nagyanyja, Károly pedig 
Nagyatád tekintélyes iparosa: kocsifénye
ző és kárpitos lett. Atádi lányt vett fele
ségül: Szaborek Erzsébetet, aki három fiú
val és egy leánnyal ajándékozta meg. 
A század elején még nem az autó jelen
tette a „kocsit", hanem a fürgén futó, ke
cses lovas hintó. A környező földbirto
kosok státusszimbóluma volt az elegáns 
kárpitozású, fényesre lakkozott hintó.

Hikman Károly mestere volt a szak
mának. Keze alól kikerült munkáit a fi
zetségen felül külön is elismerték kisebb- 
nagyobb ajándékok, néha vadnyúl, fá
cán formájában.

János, dr. Rozgonyi József, dr. Makó 
Jenő, dr. Tomasics Ödön, Kállainé 
dr. Bakó Mária.

Jelenleg három bíró ítélkezik az elnö
kön kívül a város és környékének peres 
ügyeiben: dr. Csepregi Emőke, 
dr. Czigány József és dr. Szendrey József.

Az államosítások után a közjegyző 
(1992-ig) és a végrehajtó (1995-ig) a bí
rósághoz tartozott.

Az épületet Pataki László 1992-ben így 
jellemezte:

„Kialakítása, tömegformálása, össze
tett idomú, mégis visszafogott tetőszer
kezete a maradandóság benyomását 
kelti."

Nagyné Gyánó Ágota

is, ezen belül az orvostudomány fejlő
désének eredményeként a kórházban be
vezetett legkülönbözőbb diagnosztikai 
módszereket, kezelési eljárásokat, s 
majd ezek az információk az orvosok 
számára a betegek ellátásához tájékoz
tatásul is szolgálnak.

A kiadvány ezer példányszámban je
lent meg a szponzorok támogatásával. 
Ezekből a kórház által ellátott települé
sek önkormányzatai, a társintézmé
nyek, továbbá a dél-somogyi körzet há
ziorvosai is kapnak, és az itt felsorolta
kon kívül még számtalan érdekelt félhez 
kerül belőle.

Ennek a ténylegesen hasznos, útmu
tatót tartalmazó, emlékeztető Évkönyv

nek méltó bemutatója volt a november 
16-ai kórházi ünnepség.

Bacsa Gyű lánc

Természetesen a város lakosságának 
is dolgozott: bútorokat fényezett, kárpi
tozott.

Háza a Kossuth utcában még most is 
látható: a nyomda, a Selmeczy ház és 
a volt cérnaboltot követő alacsony épü
let. Nagy, zárt kapujára elsősorban a ko
csibejárás miatt volt szükség. Gyerekei 
és azok barátai - sok rokon - szívesen 
hintáztak a kocsik rugós ülésein. Hátul 
a műhelyben mindig friss festékszag 
áradt.

Lajos fia csak a kárpitos szakmát foly
tatta. Motorizált világunk már nem igé
nyelte a kocsifényezést. Hikman Károly 
ötvenhét éves korában halt meg, és ve
le lassan megszűnt egy nagyon régi mes
terség is Nagyatádon. Gyermekei közül 
ma már csak Karbucky Jánosné - Piros
ka néni él. Emlékeit kis kockás füzetek
ben őrzi. A régieket mindig új ajándé
kokkal bővíti. Az elsárgult képek mellett 
az unokák színes képei: a jövő.

Nagync Gyánó Ágota

HÍREK
A Képviselő-testület októberi ülésén el

fogadta a város tömeg és szabadidősport
jának és a Nagyatádi Városi Sportegye
sületnek a helyzetéről szóló előterjesz
tést, valamint megtárgyalta a "Sporttör
vényből" adódó sajátos helyi feladatokat. 
A testület egyöntetűen foglalt állást a Vá
rosi Sportcsarnok megépítésének szük
ségességéről és határozat született az elő
készítő munka megkezdéséről. Az ille
tékes önkormányzati bizottságok meg
kezdték a tervprogram kidolgozását és 
a térségben lévő új tornatermek referen
cia vizsgálatát.

♦ ♦ ♦

Karácsonyi vásárra készül a Művelő
dési Ház december 14-22-ig. Az Ezüst
vasárnap és Aranyvasárnap is nyit- 
vatartó vásárra várják az érdeklődőket.

♦ ♦ ♦

Megjelent a Rinyamenti Térségi Terü
letfejlesztési Társulás és a Somogy Me
gyei Vállalkozói Központ közös gondo
zásában a Nagyatád, Lábod, Segesd és 
Tarany hasznosításra ajánlott ingatlana
it bemutató kataszter. Az anyagban a fen
ti települések 27 különböző ingatlaná
nak alapvető adatai szerepelnek a terve
zett hasznosítási cél megjelölésével.

♦ ♦ ♦

Tovább bővül a városi kábeltelevízi
ós rendszer. A kivitelezőtől kapott tájé
koztatás alapján még ebben az évben sor 
kerül a Rózsa, Temesvári, Kolozsvári ut
cai jelentkezők csatlakoztatására. Mivel 
a henészi kisközösség nem kívánt csat
lakozni a hálózathoz, így az ebben a vá
rosrészben lakó egyéni jelentkezők be
kötésére várhatóan legkésőbb 1997 ta
vaszáig kerül sor. A Gyár utcában és a 
Kiszely utcában lakókat is legkésőbb ed
dig az időpontig bekapcsolják a rendszer
be.

♦ ♦ ♦

Előfelvételi vizsgát tesznek a Nagyatá
di Gimnáziumba jelentkező diákok no
vember 23-án 9.00 órától, ahol magyar, 
matematika és történelmi ismereteikről 
adnak számot. Az előfelvételit megelő

LELKI EGESZSEGVEDELEM 
EMBERIBB KÖRÜLMÉNYEIÉRT

Társadalmi rendszerünk jelenlegi ked
vezőtlen tendenciáiból adódóan hazánk 
népességének egészségi állapota foko
zatosan romlik.

Embertársaink, a rájuk nehezedő fel
tételek között a rohanó világgal nem ké
pesek lépést tartani: így emelkedik a kü
lönféle lelki betegségekben szenvedők 
száma, válnak szenvedélybetegekké, 
követnek el öngyilkosságot.

Gyógyító kezek által a problémák or
voslásában a psychiátria tudománya az, 
mely ezen a területen hivatásként gon
doskodik.

Dr. Kováts Lajos, a városi kórház psy- 
chiátriai osztályvezető főorvosa, akinek 
kezdeményezésére jött létre a "HÉT 

HARS" Alapítvány: amely a városi kór
ház psychiátriai osztálya, illetve az 
ideggondozó tevékenységét hivatott se
gíteni. Mindezen feladat eredményesebb 
munkavégzéséhez a jelenleginél sokkal 
jobb és lényegesen emberibb feltételek

VÁLLALKOZÓI KÖZPONT HÍREI

EUROPARTEN ÁRIÁT ITALIA 1996.
A magyar Vállalkozás-fejlesztési Ala

pítvány támogatott szakmai utat szervez 
Genovában november 27-29 között, egy 
Europartenariat Italia elnevezésű nem
zetközi üzletember találkozóra.

A pályázat benyújtásának határideje 
november 8-án lejárt. Ezután már csak 
teljes költségtérítés mellett lehet részt ven
ni a találkozón.

INTERNETES PÁLYÁZAT
A közelmúlt során a Somogy Megyei 

Vállalkozói Központ Nagyatádi Irodájá

zően 22-én 17 órától a szülők fórumá
ra várják az intézmény vezetői az érdek
lődőket. Mint ismeretes a közeljövőben 
változik a gimnázium képzési struktúrá
ja. Az alapító okirat módosításával új kép
zési forma bevezetéséről határozott a 
képviselő-testület. Az érettségit követő
en a diákoknak városunkban is lehető
ségük nyílik felsőfokú egészségügyi 
operátori és szakápolói oklevél megszer
zésére.

♦ ♦ ♦

Megállapodást írt alá Széles József a 
Balaton FÜSZÉRT Rt. vezérigazgatója és 
Mohári Jenő a Nagyatádi Szakképző Is
kola igazgatója. A Balaton FŰSZERT Rt. 
anyagilag támogatja az iskola korszerű 
kereskedelmi gyakorlati képzését, együtt
működnek a színvonalas kereskedelmi 
és technikus képzésben. A felek kölcsö
nösen keresik a további együttműködé
si lehetőségeket az eredményes oktató
nevelő munka érdekében.

♦ ♦ ♦

Győri Miklós fotóművész „Homoród 
mente" fotókon és Máthé Imre népi bú
torfestő „Vargyasi festett bútorok" című 
kiállítása nyílik a Művelődési Házban no
vember 22-én 17 órakor. A kiállítás meg
tekinthető az intézmény nyitvatartási ide
je alatt.

A közeljövőben változik a nagyatádi 
kábeltelevíziós rendszer programkínálata. 
Az ATV műsora helyett várhatóan a TV3 
programja lesz látható a rendszerben. Az 
HBO mozicsatorna a KÁBELCOM Kft. 
tájékoztatása alapján előreláthatóan a 
jövő év elején lesz fogható - műholdon 
keresztül.

NAGYATÁD 
IFJÚ POLGÁRAI

Szalai Cintia, Murányi Sára, 

Basa Lilla, Krivarics Dominik Róbert, 
Pcterdi Bene Patrik, Rácz Fruzsina, 

József Cintia, Horváth Zsófia

megléte szükségeltetik: ekképp fogalma
zódott meg az a nemes szándék, mely 
életre hívta az Alapítványt.

Tenni, segíteni, hogy a felnövekvő és 
a felnőtt lakosság lelki egészségét meg
őrizzük, betegségeiket korán felismerjük. 
A betegek gyógyítása során a körülmé
nyeket a legjobb módon biztosíthassuk. 
Az embereket hozzásegíteni ahhoz, 
hogy emberhez méltó életet éljenek. Be
mutatni azon értékeket, melyeket a 
gyógyuló emberek létrehoztak.

Ezen célok megvalósulása csak oly 
módon lehetséges, ha a környék lakos
sága, hivatalos és civil szerveződései ma
gukénak érzik a lelki sérült emberekről 
való gondoskodást, illetve a lelki egész
séget.

A „HÉT HARS" Alapítvány csekkszám
laszáma az OTP nagyatádi fiókjánál: 
11743033-20028046.

Mészáros Ágnes

nak aktív közreműködésével több ingye
nes INTERNET-hozzáférési lehetőséget, 
szoftvereket megpályázó anyag került be
adásra a Soros Alapítványhoz. Ennek ha
tására az év folyamán bővül az INTER
NETET a városban használók köre, hi
szen ezek a pályázatok eredményre ve
zettek

CÉGINFO ADATBÁZIS
A Céginfo adatbázis frissített változa

ta a vállalkozók számára Nagyatádon is 
hozzáférhető a Vállalkozói Központ he
lyi irodájában.
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A legkeletibb magyar város

(Folytatás az 1. oldalról)
Ezek a varasbékának csúfolt szerken

tyűk látszatra nem voltak valami biza- 
lomgerjesztőek, de a tüzérek nagyon 
pontosan tudtak lőni vele. Az alapanya
got a lőporhoz a környékbeli ásvány
lelőhelyek biztosították az ágyúöntés
hez pedig a székelyföldről 313 haran
got gyűjtöttek össze.
Gábor Áron irányította a munkát, de 

közben kiképezték a tüzéreket is, va
lamint az első székely üteg parancsno
ka is ő volt. A császári csapatokkal el
bírtak, de a hatalmas orosz túlerővel 
szemben akkor is elbuktunk. A nagy

Az UNESCO-az Egyesült Nemzetek 
Szervezetének nevelésügyi, tudomá
nyos és kulturális intézménye - kereté
ben Lord Yehudi Menuhin hegedűmű
vész 1975-ben hirdette meg a Zenei Vi
lágnap mozgalmat. Minden esztendő ok
tóber havának első napján emlékezik a 
zenei világ erre az eseményre.

Hazánkban a Magyar Zenei Tanács - 
az UNESCO Nemzetközi Zenei Tanácsa 
magyar szekciója - amely jelenleg 34 
egyesületet, 14 egyéni tagot, 7 társult in
tézményt képviselve a legnagyobb ha
zai zenei társadalmi szövetség.

Az UNESCO Bizottsággal közösen ez 
a szervezet a budapesti Zeneakadémi
án gálaest formájában adózott a 80 éves 
világhírű mester előtt, aki személyes je
lenlétével is megtisztelte közönségét.

A Magyar Rádió Gyermekkara előadá
sában felhangzó Kodály Nagyszalontai kö
szöntője neki szólt. A kiváló hegedűmű
vésznek hetven apró hegedűs mutatta be 
Vajda János vadonatúj Violini-szvitjét.

Az ifjú tehetségek egyike a 12 éves 
Plecskó Edina, a barcsi Deák Ferenc Ál
talános Iskola 7. osztályos, kitűnő tanu
lója, a nagyatádi Zeneiskola növendé
ke.

- Hány éves kot ódban határoztad el, 
hogy zenével foglalkozz? Ki és milyen 
indíttatást adott azon irányban, hogy ko
molyabban is életed részévé váljon a 
hangszeres zene?
- Ányukám a barcsi Zeneiskola tanár

nője, fuvolát tanít. Az ő kezdeményezé
sére már középső csoportos óvodás ko
romban kezdtem a zenével közvetlenül 
foglalkozni. Először a barcsi Zeneisko
lában tanultam hegedülni Jancsi Erika ta
nárnőnél, majd négy év után Nagyatád
ra iratkoztam át, ahol Kenedi Tiborné ok
tat jelenleg is. 

ágyúöntő is elesett. A derék utókor azon
ban nem felejt. Lehet, hogy a mi tizen
éveseink is ismerik a "Gábor Áron réz

ágyúja" című nótát. Kézdivásárhely fő
terén is szobrot állítottak az emlékére. 
Megvan még a régi ágyúöntő műhely 
a kéziszerszámokkal és a fújtatóval. A 
régi városháza ma múzeum. Itt tekint
hetjük meg a régi céhes mesterségeket. 
Ugyanitt található egy babakiállítás, ahol 
a babákon a székelyföld népviseleteit 
csodálhatjuk meg. Mennyivel változa
tosabb, tarkább ez a világ, mint unifor
mizálódó jelenünk. Régebben, ha 20 
km-re elutazott valaki, lehet hogy tel

Zeneiskolánk ifjú csillaga
Az utóbbi két évben jelentős zenei 

rendezvényeken vettem részt, 1995 már
ciusában volt Zánkán a felkészítő, 
majd májusban Budapesten a zeneka
ri hangverseny, az októberi pécsi válo
gató után novemberben Szombathelyen 
az országos verseny.

1996 nyarán részt vettem a X. Orszá
gos Zenei Táborban Nagyatádon. 1996. 
október 1-jén pedig Budapesten a Ze

nei Világnap országos főrendezvényén. 
Itt találkozhattam Menuhinnal is, ami fe
lejthetetlen élmény marad számomra. 
Eddigi eredményeim is nagy örömöt je
lentenek számomra, mivel a kétévenként 
megrendezésre kerülő megyei vonósver
senyen, az elmúlt évi pécsi válogatón,

jesen más népviselettel más fajta tarka
sággal és ötletességgel találkozott, ma 
pedig egy másik kontinensen is ugyan 
azokkal a sablonos dolgokkal találja ma
gát szembe az ember. A szabadságharc 
után 50 év béke és fejlődés következett. 
A trianoni békediktátum óta a város hi
vatalos neve: Trgu Secuiesc

Utóirat
Manapság sokszor hallani ilyenféle 

hangokat: „... sok az országunkban az 
erdélyi román munkavállaló...", „... a 
székelyek nem is magyarok...", „... már 
megint átköltöznek a románok..."

Javaslom keressék föl a Székelyföl
det.

Mi szerencsésebb anyaországbeliek 
tanulhatunk tőlük. Igaz, hogy sokan el
jöttek, de a többség méltóan viseli ne
héz sorsát az elnyomatásban. Sokkal 
jobban ápolja magyarságát, mint mi ide
haza s a környék is csodaszép. Példa
ként csak néhány természeti érdekes
séget említenék. Szent-Anna tér a 
Csornád kráterében, a Torjai büdös bar
lang, savanyú víz források, melyet ott 
borvíznek neveznek, a kovásznai po
kolsár és a gázfürdők a mofetták kigő
zölgései. Ez a vidék sok nagy embert 
adott a magyar nemzetnek.

A környék szülötte Dózsa György, 
Körösi Csorna Sándor, Mikes Kelemen, 
hogy csak a legismertebbeket említsem.

Szerencsés ember, aki megismerhe
ti azt a vidéket.

CB.

illetve a megyei kamarazenei hangver
senyen is első helyezést értem el.

Fiatal, tehetséges, szorgalmas, sokol
dalú, aki a tanulmányai mellett külön
böző szakkörök tevékenységében is 
részt vesz.

Heti két alkalommal ingázik Barcs és 
Nagyatád között, mindezt önszántából 
teszi, mivel a továbbtanulást illetően ter
vei közt elsődleges a zeneművészeti 

szakközépiskola. Ennek érdekében vál
lalja a vele járó nehézségeket is.

A jövő zenei életének tehetsége előtt 
nyitva áll az út, mely hosszú, küzdelmes, 
de sikerekhez vezet!

Mészáros Ágnes

Megkezdődött a Góliát - McDonald's 
utánpótlás labdarúgó bajnokság, amelyen 
5 nagyatádi együttes is szerepel. A Babay 
Általános Iskola 3-4. és 5-6. osztályos csa
pata jól vette a rajtot, valamennyi mér
kőzésen győzelmet aratott. A 19 dél-so
mogyi iskola péntekenként játsza a for
dulókat.

♦ ♦ ♦

Kellemes időben, jó hangulatban zaj
lott a Millecentenáriumi Olimpiai Öt
próba 6. programja, az őszi túra. A részt
vevők mintegy 2 óra alatt teljesítették a 
10 km-es távot. A 7. pontszerzési lehe
tőség a Szilveszteri NIKE futópartin 
lesz. Az öt versenyszámot teljesítők em
lékpólót vehetnek át a szervezőbizottság
tól. Érdemes tehát készülni a záróren
dezvényre.

♦ * *

December 7-én a II sz. Általános Is
kolában rendezi hagyományos sportbál
ját a Városi Sportegyesület. Belépők elő
vételijén az NVSE sport irodáján váltha
tók.

♦ ♦ ♦

Áttekintette Nagyatád sportéletének 
helyzetét a Képviselő-testület, s a sport
szakmai munka eredményességét meg
határozó jelentős döntéseket hozott.

Az 1997. évi sportcélú támogatásokat 
9 millió forint keretösszeggel tervezi, s 
megkezdődik a nemzetközi méretű vá
rosi sportcsarnok tervprogramjának ki
dolgozása is. Reméljük, hogy megva
lósulásáról is beszámolhatunk.

♦ ♦ ♦

Domonkos Bernadettet, az NVSE 
cselgáncsozóját választották a hónap So
mogy Megyei Sportolójának. Az elisme

A CETEK ERŐPRÓBÁI
Egyre népszerűbb sporteseménynek 

nyújtott helyszínt a Tennál Gyógyfürdő 
külső medencéje október 26-án. A Cet
rend 10 km-es távjának 17 versenyző vá
gott neki, s 15-en közülük sikeresen tel
jesítették az emberpróbáló úszószá
mot. A mezőnyben úszott Onnai István 
polgánnester is, aki már nem a kezdő Ce
tek közé tartozik. Az 1992 május 27 óta 

élő „Rend" közel 150 tagot számlál je
lenleg. A tagok névsorát a Cetrend könyv 
őrzi, s egyre inkább rangot jelent szere
pelni közöttük. Az alapítás óta több al
kalommal nyílt lehetőség a felvételt je
lentő 10 km-es táv teljesítésére. A Cetek 
között természetesen számít az is, hogy 

rő címet a megyeházán adták át a válo
gatott kerettag sportolónak.

Az NVSE judosai Ajkán és Budapes
ten léptek tatamira. Kurucz Bea a 38 kg- 
os súlycsoportban, Turner Tamás pedig 
az 52 kg-os kategóriában szerzett bronz
érmet.

Aranyérmes reményekkel utaztak 
cselgáncsozóink Miskolcra az országos 
egyéni bajnokságra. I Júros Tibor és Hor= 
váth Tibor a várakozásnak megfelelően 
a döntőije verekedte magát, ott azonban 
alulmaradtak a későbbi bajnokokkal 
szemben. Horváth Tibor ezüst-, Húros 
Tibor bronzérmet szerzett, Deák Dávid 
[jedig az 5. helyen végzett.

* * *

Tekézőink Szekszárdon vendégszere- 
|jeliek. A mindvégig szoros küzdelem
ben mindössze 4 fával maradtak alul a 
jóval erősebb összetételű hazaiakkal 
szemben.

Szekszárd - Nagyatád 5:3
Pontszerzőink: Kovili József, Gyócsi At

tila, Kállai József
♦ * ♦

Befejeződött a serdülő labdarúgók őszi 
küzdelemsorozata. Szakály Gyula le
génysége a 2 helyen várja a tavaszi foly
tatást. Utánpótlás csapatunk egy kivétel
lel valamennyi mérkőzését megnyerte, 
csupán az 1. helyen álló Barcs csapatát 
nem sikerült legyőzni.

♦ ♦ ♦

A Somogy megyei bajnokság legutób
bi fordulójában a Művelődési Ház Sakk 
Klubja 7,5:2,5 arányban legyőzte Nagy
bajom csapatát.

Horváth Lajos

ki hányszor úszta le a távot. Az első ver
senyzők kardszárnyú delfinekké válnak, 
majd ámbrás cet, barázdás bálna, grön
landi bálna, hosszúszárnyú bálna és kék 
bálna képesítésről szereznek oklevelet. 
Azok akik több mint hét alkalommal tel
jesítik a távot az Örökös Cetek soraiba 
ússzák be magukat, s jó eséllyel indul
nak Fa Nándor nyomaiba. Jelenleg két

Örökös Cet szeli a vizeket Szakonyi Lász
ló és Beleznai László személyében.

A baráti találkozónak is nyugodtan ne
vezhető versenyt a Triatád Sportegyesü
let szervezte és a Szakonyi Építész Iro

da támogatta.
Pünkösd M.

KÉPVISELŐI 
FOGADÓÓRA
A 8. számú választókörzet 

lakossága számára 

ORMAI ISTVÁN 
polgármester 

képviselői fogadóórát 
tart 1996. december 3-án 

17 órakor az Ady Endre 
Gimnáziumban.

Anyanyelvi szinten, horvát nyelvet tanít
A német és angol nyelv mellett ma már fontosnak kell, hogy érezzük a ha

tárok melletti országok nyelvének ismeretét, hiszen a bevásárló turizmus váro
sunkat is elözönlötte, s a közvetlen szomszédságunkból, Horvátország terüle
téről számos, nyelvünket nem ismerő ember érkezik szépszámmal.

Az üzleti életben egyik fontos tényező, hogy jól képzett, idegen nyelvet tu
dó eladó tájékoztassa az érdeklődő bevásárló közönséget. Ezt felismerve a Nagy
atádi Szakképző Iskola vezetősége horvát nyelvoktatót alkalmazott, ami a kör
nyező iskolák között egyedülálló kezdeményezésnek számít.

Peter Bojana a tanulókat anyanyelvi szinten, horvát nyelvre tanítja, hiszen 
középiskolai tanári végzettsége és magyar nyelvtudása ezt lehetővé teszi. Bojana 
1992-ben a menekültekkel Zágrábból érkezett családjával a háború sújtotta volt 
Jugoszláviából, a mára már megszűnt Nagyatádi Menekülttáborba, ahol a hon
talanná vált gyermekek tanítója, vezetője és lelki segítője volt. Itteni letelepe
désével városunk új polgára lett. Most ismerkedik az iskolai élettel, a gyerekek
kel, a szokásainkkal, s velünk emberekkel.

Bacsa Gyuláné

LOMTALANÍTÁSI AKCIÓ, VESZÉLYES HULLADÉKOK GYŰJTÉSE 

Az önkormányzattal kötött szerződésnek megfelelően 1996. november 30-án végzi a 
Saubcrmachcr-Ryno Kft. a veszélyes hulladékok gyűjtését Nagyatádon.
Kérjük a lakosságot, hogy a veszélyes anyagokat elkülönítve gyűjtsék és az alábbi időpon
tokban és helyszíneken a mobil gyűjtőállomáson adják le.

1. november 30. 8.00-8.30 Kivadár, Fürdő
2. november 30. 9.00-9.45 Rákóczi u. italbolt
3. november 30. 10.00-10.45 Jókai u. - Áqjád u. sarok
4. november 30. 11.00-11.45 Szabadság tér
5. november 30. 12.00-12.45 Varjas Autóház parkolója
6. novemJjer 30. 13.00-13.45 Kórház parkoló
7. november 30. 14.00-14.45 Dózsa Gy. u. - Alkotmány u. sarok
8. november 30. 15.00-15.45 Somogyszobi u. - Lőcsei u. sarok
9. november 30 16.00-16.45 Selmecbányái u. - Eperjesi u. sarok

VESZÉLYESHULLADÉK-FAJTÁK:
Lakk- és festékmaradványok, ragasztóanyagok • Vegyszermaradványok, gyógyszerek • Fáradtolajak 
Szárazelemek és akkumulátorok • Növényvédőszerek • Nehézfém-hulladékok
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A városban telelő vándormadarak
Madárfészek - picike természet az erkélyen

Október elejével a legtöbb énekes ma
dár, valamint a réceféle nekivágott a me
legebb égtájak felé vezető' sok ezer ki
lométeres útnak, ami az élővilág legna
gyobb csodái közé tartozik. Még ennél 
is megdöbbentőbb a madaraknak az a 
képességük, hogy hetekig tartó fárasztó 
repülés, viharok, esőzések és ködfelhők 
után is legtöbbször csalhatatlanul meg
találják azt a fát, bokrot vagy háztetőt, 
amelyben előző évben költöttek.

Nagyatád kiterjedt és gazdag zöldte
rületei a madárvilág számára is gazdag 
életteret biztosítanak. Talán annak is kö
szönhető, hogy a Széchenyi téri park la
kója lett a feketerigó, ahol télen is meg
felelő táplálékot talál - köszönhetően sok 
figyelmes diáknak és nevelőjének is. De 
jól alkalmazkodnak a seregélyek, a vá
rosból ingáznak, kilométerekre, ki a me
zőre. Még az erdei fülesbaglyok is jobb
nak látták a városbelső fáin összeve
rődve kihúzni a falat. Alattuk a gépjár
műzaj, emberek százai... Ők élnek, al

kalmazkodnak. Városban telelő vándor
madarak. Mint a búbospacsirtapár. Előt
tünk néhány lépéssel az aszfalt színébe 
veszve grasszál, szemet keresve. Valahol

a lapostetők zugaiban fészkelve. Volt, aki 
megfigyelte: mivel a helyben maradók 
aránya évről évre növekszik, a vonuló 
példányok hátrányba kerülnek a tavaszi 
fészekrakókkal. Mire ugyanis megérkez
nek Afrikából, az Európában áttelelő ma
darak már elfoglalták a legjobb költőhe
lyeket. Ráadásul az utóbbiak agresszíved 
bek és sikerrel védik meg területüket a 

hosszú úttól elcsigázott későn jövőkkel 
szemben.

Madaraink sorsa igényli a megértő, se
gíteni akaró, természetet szerető embert. 
Bizony egy-egy madárfaj eltűnésével si- 
várabb lesz környezetünk, szegényebb 
az életünk. Egy-egy betelepülő új faj a 
mi életünket szépíti.

Hubay Sándor

A WING TSUN „W.T." a kínai harci 
művészetek egyik legrafináltabb és leg
hatékonyabb ága. A valós, reális küzde

lemre készít fel, valamint a harchoz szük
séges fizikai, szellemi és pszichikai ké
ltségek fejlesztésére törekszik. A ke

mény és lágy stílusok között helyezke
dik el. A támadótechnikái kemények és 
agresszívek, a hárító technikái puhák és 
ragadósak. A W.T. egy harcművészeti 
rendszer, mert nem szükséges hozzá ak
robatikus hajlékonyság vagy fizikai erő. 
Az elhatározás és kitartás vezet ered
ményre. Minden ember mást keres a 
harcművészetekben. Van aki szeretné 
magát megvédeni, van akit az egészsé
ges mozgáskultúra ragad meg és szeret
né a belső Chi Kung-ját erősíteni, fejlesz
teni. Ez így van jól, hisz nem vagyunk 
egyformák: van kicsi, nagy, sovány, erős, 
gyenge, bizonytalan, félénk. Tanulóink 
jó érzik magukat a családi légkörű Kung 
Fu iskolában. A türelmes tanuló - aki 
megérti az első leckét, miszerint minden
kinek önmagát kell először legyőzni - 
megtanulhatja, hogy a W.T. nem vere
kedőgépeket, hanem józanul gondolko
dó harcművészeket nevel.

Jelentkezni a tréningeken lehet, ked
den és csütörtökön 16.15-től a 2. sz. Ál

talános Iskolában.

Szabó Ferenc

FARSANGI TÁNCVERSENY
1997. január 12-én, vasárnap délután a Nagyatádi Művelődési Házban

Jelentkezés: december 20-áig a helyszínen, Kovács Gézánál.
Nevezési díj: 50 Ft személyenként. 2-3 vagy többtagú tánccsoport is nevezhet, maximum 2 műsorszámmal.

KARÁCSONYI VERSEK, LEGENDÁK, TÖRTÉNETEK
előadóinak versenye

December 21-én, szombaton délután 2 órakor a Nagyatádi Művelődési Házban 
Jelentkezés: december 12-éig, korhatár nélkül, a helyszínen, Kovács Gézánál. 

Különdíj: fellépési lehetőség a „KISKARÁCSONY MINDENKINEK” 
önkonnányzati rendezvényen, december 23-án délután.

$ $ $

NAGYATÁDI MÉDIAKLUB
A Nagyatádi Televízió adásideje alatt, általában minden szerdán este 7 órától, a Nagyatádi Művelődési Házban 

közös N.T.V. műsomézés, utána beszélgetés a helyi tv-ről, újságról, közvéleményformálásról, bárki számára, 
akinek nincs otthon lehetősége az N.T.V. -t nézni, vagy társaságban szívesebben tenné.

A szerző (Kovács Géza Hópmflvelő) minden klubestre meghívja a műsorszerkesztőket, újságszerkesztőket, 
cikkírókat, és rendkívüli klubprogramokra más újságírókat, művészeket is.

Beküldendő a függőleges 1., a vízszintes 1. és a függőleges 25. alatti aforizma.
VÍZSZINTES
1. Az aforizma 2. része. 8.... -on- Trent; angol város (STOKE). 13. Elemi szilí

cium. 14. A fiú párja. 16. Finn település (AHOLA). 18. Eisenhower beceneve. 
19. Koffer. 20. Rendkívül szilárd, hőálló anyag. 21. Igaz. 23. Tokaji bor. 24. 
Szardellagyűrű. 26. Pénzzé tesz. 28. Szovjet autójel volt. 29.... Hafun (Szomáli
ái fok). 30. Háziállat. 32. Megszégyenít. 34. Rovartojás. 36. Igen, oroszul. 37. 
Holland város Nijmegen közelében. 39. Délnémet művészcsalád. 41. Téli, hideg 
bukószél a Dalmát tengerparton. 43. Filmszínházak. 45. Csomó. 47. Kossuth 
szülőhelye. 49. Valamely hónap közepe. 51. A pákozdi győztes. 53. 
Menyasszony. 54. Kiejtett mássalhangzó. 56. Plomba anyaga. 57.... bene! (Jól 
jegyezd meg!). 59. Ady egyik álneve. 60. Fogadására. 62. Az argon vegyjele. 
64. A magyar történelemben 1849-től 1859-ig tartó korszak. 66. Ásatás ered
ménye. 68. Bp-i egyetem névbetűi. 70. Gyalogos katona. 72. Feltűnően nagy. 
73. Ékszerül szolgáló csat. 74. A kén és az alumínium vegyjele. 75. Traktor már
ka. 77. Becézett férfinév. 78. Finom burnóttajta. 79. Folyadékba márt. 80. Vastag, 
bordázott héjú sárgadinnye.

FÜGGŐLEGES
1. Horváth Imre, romániai magyar költő aforizmája, 1. rész. 2. Az elhízás jele. 

3. Az ő társaságában. 4. Argentína autójele. 5. Produkció. 6. Partner. 7. Udvariasan 
szólítja. 9. A tantál vegyjele. 10. Kívánság. 11. Zord. 12. Holt|x>ntra jut. 15. Község 
Piliscsaba mellett (fordítva). 17. Antonov gépeinek betűjele. 22. Joskar-... (a mari 
főváros). 24.Önműködő (gép). 25. Az aforizma 3. része. 27. Formáció. 28. Sérülés. 
31. Amerikai napkutató műhold. 33. Lócsemege. 35. Gotovac hőse. 38. 
Cigarettázik. 40. Optikai üzemünk névbetűi. 42. Egyenlő részben. 44. 
Mesterséges nyelv. 46. Új szögfok. 48. Idegen előtagként: hegy. 50. Csak egyik 
oldalán beépített utca. 52. Fali kárpit. 55. Táplálék. 58. Az aktínium és a bór 
vegyjele. 61. Léte. 63. Fej, tréfásan. 65. Mellébeszél. 67. Eme gléda (két szó). 
68. Játékvezető eszköze. 69. Újezüst. 71. Bejárat. 76. Japán hosszmérték (3,93 
km). 78. A rádium vegyjele.

A múlt havi rejtvény helyes megfejtése: „A bocsánatkérés védett hazugság". 
Az 1500 Ft-os könywásárlási utalványt Csór Jánosné Nagyatád, Ungvári u. 1/A, 
az 1000 Ft-os könyvvásárlási utalványt Kállai Judit Lábod, Táncsics u. 16., az 
500 Ft-os könyvvásárlási utalványt Szigeti Éva Nagyatád, Somogyszobi út 50/A 
szám alatti lakos nyerte. Szerencsés nyerteseinknek az utalványt postán küld
jük el.

A rejtvényt helyesen megfejtők között egy db 1500 Ft, egy db 1000 Ft és 
egy db 500 Ft értékű könyvutalványt sorsolunk ki. A megfejtéseket levél
ben vagy nyílt levelezőlapon a /Nagyatádi Hírlap Szerkesztősége, 7500 Nagy
atád, Pf. 28. címre kérjük beküldeni. Beküldési határidő: december 10. 
A nyertesek nevét decemberi lapszámunkban közöljük.

TISZTELT VÁROSLAKÓK!
Nagyatád Város Polgáró'r Egyesülete 1996. június 21-én megalakult. Megalakulásunkat 
követően előre beütemezve rendszeres szolgálatot látunk el az esti és éjszakai órákban. 
A lakosság soraiból vállaltuk többed magunkkal, hogy megpróbálunk nagyobb bizton
ságérzetet adni lakótársainknak.

Ennek érdekében vállaljuk, ingyen, a bűncselekmények megelőzése érdekében:
1. ) Temetések alkalmával a temetőn kívül parkoló személygépkocsik biztonságos

megőrzését, feltörésük megakadályozását.

2. ) Kertes lakóház egy éjszakai külső biztosítását, a tulajdonosok távolléte esetén.

3. ) Tömb lakáshoz tartozó postaládáitól a levelek, újságok naponkénti ürítését egy
hétig ennek megőrzését és visszaszolgáltatását.

Polgáró'r Egyesület Elnöksége

EXKLUZÍV!!!
Január 10-én, pénteken 17 órakor a vendég: BENCSIK ANDRÁS egy országos hetilap, 

a DEMOKRATA főszerkesztője és BEREGSZÁSZI OLGA énekes színművész.

A rendezvényeket „KDNP A KULTÚRÁÉRT" program 
és a nagyatádi művelődési ház támogatja.

Szerkesztőbizottság: Hubay Sándor, Szőke József, Pünkösd Márton 
Fotók: Nyerlucz Károly, Pünkösd Márton, Durgó Tibor 

Felelős kiadó: Ormai István
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Laktanyaavató a Szent Flórián téren
Kuncze Gábor jó híreket hozott a tűzoltóknak

1996. december 14. jeles dátumként 
került a nagyatádi tűzoltóság történeté
be: 88 év után új otthonba költözhettek 
a lánglovagok. A létesítményt Kuncze 
Gábor belügyminiszter avatta fel 
dr. Bleszity János vezéró'rnagy, országos 
parancsnok, dr. Száray Zoltán dandár
tábornok, a Magyar Tűzoltószövetség el
nöke, dr. Kolber István, a megyei köz
gyűlés elnöke, dr. Németh Jenő, a me
gyei közigazgatási hivatal vezetője és 
Francz Rezső országgyűlési képviselő je
lenlétében.

A Magyar Köztársaság belügyminisz
tere avatóbeszédében emlékeztetett ar
ra, hogy a tűzoltóság technikai fejlesz
tése 10-15 éves lemaradásban van. Bi
zonyára segít a gondok enyhítésén, hogy 
jövőre 1,5 milliárd forintot költhetnek új 
eszközök beszerzésére, s három év alatt 
8,5 milliárd forint jut ugyanerre. A fel
zárkóztatás állomása a nagyatádi lakta
nyaavató is. Az ország legújabb tűzol
tólaktanyájára méltán lehetnek büszkék 
a lánglovagok. A technikai felszereltség 
mellett azonban beszélni kell az anya
gi elismerésről is: még 1997-ben is az 
a legfontosabb feladat, hogy megőriz
zék a bérek reálértékét. Utána némi ja
vulás várható, de 1999-ben, a szolgá
lati törvény életbelépésével végleg ren-

♦ ♦

Ünnepek ünnepe
Kétezer év küszöbéhez érvén az em

beriség számára az esztendő december 
havának eljövendő napjai jelentik a ben
sőséges ünnep közeledtét. Városunk 
parkjának zöld fenyője szépen feldíszít- 
ve mindenki karácsonyfája.

Színes 
gyöngysorok 
figurális alakjai 
ügyes kezek 
munkáját di
csérik, melyek 
az utolsó kö
zös karácsony 
szeretet-ün né
pének soha 
nem feledhető 
szomorú való
ságára emlé-
keztet... Meghatott pillanatok: idős néni 
és bácsi a közelmúltban házasságkötésük 
50 éves jubileumát érhették meg - sze
rzetben. Míg ember él a földön igénye 
van arra, hogy szeressék, de a legcsodá
latosabb ennél is: képes legyen adni! 

deződhet a társadalom anyagi megbe
csülése is. A belügyminiszter szerint ma 
már látható, hogy jó döntés volt a hiva
tásos tűzoltóságok önkormányzati tulaj
donba adása, mert a települések egyre 
inkább magukénak érzik ezeket az in
tézményeket, lehetőségük szerint tesz
nek fejlesztésükért, működtetésükért. Az 
időnként súlyos anyagi gondokkal küz
dő önkormányzatoktól azonban ma még 
nem lehet elvárni, hogy központi segít
ség nélkül tartsák fenn a tűzoltóságokat.

A normatív támogatási rendszer 1997- 
ben is megmarad. A települések reálér
tékében semmivel sem kapnak kevesebb 
támogatást a tűzoltóságok működteté
sére, mint 1996-ban.

A nagyatádi tűzoltólaktanya minden 
bizonnyal ugyanolyan büszkesége lesz 
a városnak, mint a régi volt, amely el
választhatatlanul hozzátartozik a vá
rosképhez. Ezért is került emléktábla 
az avatás napján a homlokzatára. A 
nagyatádi tűzoltóság története 1889- 
ben kezdődött, amikor megalakult az 
önkéntes tűzoltó-egyesület. Létrehozá
sában nagy érdemei voltak a Somogy- 
vármegyei Tűzoltószövetség első elnö
kének, a csurgói tűzoltóság parancs
nokának Reményi Samunak.

(Folytatás a 2. oldalon)

Nemcsak így 
az év utolsó 
hónapjában, 
hanem egész 
életünk során. Bár 
társadalmunk megváltozott értékrendje

napjaink vilá
gában torz íté- 
lőképesség 
szerint minősí
ti embertársa
inkat, mégis 
emberi mivol
tunk az, 
amely megkö
veteli tőlünk a 
másik ember 
tiszteletét, sze- 
retetét. Kará

csony éjszakája immár közel kétezer év 
távolában is Észak és Dél, Kelet és Nyu

gat szeretet-ünnepe.
Legyen ez a békesség, az öröm, a sze

retet napja mindannyiunk életében.
Mészáros Ágnes

Az év vége a számvetések időszaka. 
Az önkormányzat jelenlegi összetételé
ben 2 éve dolgozik, s a választási ciklus 
fele eltelt. Az 1996-os esztendő végéhez 
közeledve Nagyatád helyzetének, az ön
kormányzat munkájának értékelésére 
Ormai István polgármestert kértem.

- Végiggondolva az elmúlt két év tör
ténéseit azt tapasztalom, hogy jelentős vál
tozás következett be a város társadalmi 
és közéletében. Érzékelhetően megnőtt 

a lakosság közéleti aktivitása; egyre 
több lakossági kezdeményezésű rendez
vény, esemény, karitatív, közérdekű 
program valósult meg. Örömmel tapasz
talom, hogy a nagyatádiak komoly érdek
lődést mutatnak a város közügyei, kul
turális és sport tevékenysége, a diákság 
dolgai iránt. Élénkülő társadalmi érdek
lődést tapasztalok az emberek részéről, 
amely párosul egyfajta részvételi szándék
kal, a közös ügyekért való felelősségvál
lalással és kezdeményezésekkel.

Ebben a rendkívül értékes folyamat
ban biztos szerepe van annak is, hogy 
a lakosság jóval több információval ren
delkezik a város életéről, az önkormány
zat munkájáról. Nagy változást jelentett, 
hogy az emberek a városi televízión ke
resztül közvetlenül betekinthetnek a kép
viselő-testület munkájába. Az elmúlt hó
napok lakossági fórumain járva azt ér
zékelem, hogy sokkal tájékozottabbak és 
ezáltal lényegesen aktívabbak is városunk 
lakói. Ez a tény igazolja azt a szándé
kunkat, hogy az önkormányzati munka 
nyilvánossá tétele határozottan erősíti a 
közös gondolkodást, az együttműködést.

Az előbbi gondolathoz szorosan kap
csolódva az év egyik jelentős eredmé

Az első látogatók a tűzoltólaktanya emlékszobájában

nyének tartom a városi televízió megva
lósulását. A kábeltelevíziós rendszer je
lenleg 2700 lakásban működik és ezál
tal a város lakosságának több mint a fe
le láthatja műsorait. Ez a szám jelentő
sen túlszárnyalta az eredeti elképzelésün
ket, de a tervszerű fejlesztés ezzel nem 
zárult le.

- Milyen a város anyagi helyzetei
- A legfontosabbnak a költségvetési 

egyensúly megőrzését, a kiegyensúlyo
zott, jövőbe mutató gazdálkodást tartom. 
Nagyatád valós költségvetési hiánnyal 
néz szembe és nézett szembe az elmúlt 
két esztendőben. Elkerülhetetlen, a va
lóságos szükségletekhez igazodó éssze
rűsítési és takarékossági lépéseket kellett 
megtennünk ebben az időszakban; ezek 
két intézmény megszüntetése, a létszám 
csökkentése, a költségvetés takarékossá 
tétele, a Városgazdálkodási Intézmény 
gyökeres átalakítása voltak. Ezen intéz
kedések már ebben az évben megtaka
rítást hoztak, de az igazi eredményeket 
jövőre várjuk. Ennek a folyamatnak a vé
gére értünk és a továbbiakban a meglé

AZ ÉV VÉGÉN
vő intézményekre támaszkodva akarjuk 
ellátni feladatainkat.

-Milyen tapasztalatok vannak az ön
kormányzati intézmények gazdálkodá
sáról i
- A gazdálkodásban a vezetők és a 

gazdasági szakemberek jó partnerekké 
váltak. Ennek eredményeként nagyon re

A felújított Szent Rókus kápolna

ális, takarékos intézményi gazdálkodás 
folyt. Az együttműködés eredményeként 
eljutottunk arra a pontra, hogy várható
an a szakmai munka továbbfejlesztésé
re is lesz forrásunk. Az is célunk, hogy 
az intézményeink számára olyan költség
vetést biztosítsunk, amelyből a vezetők 
differenciáltan tudják elismerni dolgozó
ik munkáját.

- Hol történtek fontos személyi válto
zások az elmúlt időszakba ni

- A városháza irodavezetői és intéz
ményeink vezetői a szakmai munka 
meghatározó személyiségei. Ehhez 
olyan emberekre van szükség, akik a kö
vetelményeknek megfelelően, szakmai
lag felkészülten, megfelelő vezetői ké
pességekkel, kezdeményezően, a lakos
ság, az ellátandók érdekeit szem előtt tart
va teljesítik feladatukat. A polgármeste
ri hivatalban két vezetőváltás történt. A 
Városfejlesztési és Közgazdasági Irodát 
Dr. Jancsik Zoltán, az Önkormányzati 
és Intézményirányító Irodát Dr. Barbalics 
István vezeti Bacsa Gyula, illetve 
Dr. Bakács Tiborné helyett. A meg
növekedett feladatok, a lakossággal, az 
ügyfelekkel való jobb kapcsolattartás, a 
gyorsabb és rugalmasabb ügyintézés 
megkívánja, hogy a városfejlesztési és a 
műszaki feladatokat ellátók körében to
vábbi személyi változások legyenek. Két 
új iskolaigazgatót neveztünk ki Boros 
Bálintés Faragó Károly személyében és 
vezetőcsere lesz a Városgondnokságon is.

- Kiemelt feladatként kezeli a város
fejlesztési program az önkormányzati va
gyonhasznosítást. Mi történt ezen a té- 
reni

- Azokat az ingatlanokat, amelyeket 
az önkormányzat - feladatainak ellátá
sához - nem kíván felhasználni értéke
sítettük, értékesíteni fogjuk, vagy bérbe 

adjuk. Ez az eddigi gyakorlat és ezt kí
vánjuk folytatni. Nincs szükségünk ki
használatlan ingatlanok fenntartására, 
sokkal fontosabb a hasznosításból szár
mazó bevételek visszafordítása a műkö
dő létesítményeink, intézményeink kor
szerűsítésére és más fejlesztési célokra.

Egy átfogó programot fogalmaztunk 

meg, ami azt jelenti, hogy rendbe kíván
juk tenni ingatlanainkat. Ennek első lé
pései a kollégium fűtésének korszerűsí
tése, a zeneiskola felújítása, s az, hogy 
1996-ban 30 millió forintot költöttünk fel
újításra, ami háromszorosa a korábbi 
évek ilyen célú kiadásainak. Ez a mun
ka folytatódik, többek között a Könyv
tár, a 2. sz. Általános Iskola, és a Gim
názium felújítási munkáival.

- Milyen értékőrző, értékteremtő be
ruházásokat sikerült megvalósítana Hol 
tart a szennyvízhálózat építései

-Afejlesztési eredményeink mérlege
lésénél tudni kell, hogy az elmúlt idő
szak egyik legnagyobb beruházását a 
szennyvízprogram megvalósítása jelen
tette. Ez most a végéhez közeledik, ami 
azt jelenti, hogy jövőre befejeződnek a 
helyreállítási munkálatok a henészi vá
rosrészben és kiépül a hálózat az üdü
lőterületen.

A Városi Múzeum létrehozására a le
romlott állapotú Széchenyi téri házra azt 
hiszem valamennyien büszkék lehetünk. 
Sok nagyatádi és vidéki látogató szól el
ismerően e létesítményről. A Szent- 
Rókus kápolna felújítása és a Honfogla
lás terének kialakítása szintén az idei év
hez kötődik.

- Mennyiben javult a nagyatádi lakos
ság infrastrukturális ellátásai

Nem olyan látványos, de a lakosság 
számára fontos a járdák felújítása 13 ut
cában és az új útszakasz megépítése a 
Kossuth utca és a 2. sz. Iskola között. Az 
új tűzoltó laktanyához is kiépült az út, 
s új parkolók készültek a piac téren, a 
Kossuth utcában, a Mártírok utcában és 
a Jókai utca bevezető részén. E fejlesz
tésben részt vettek az érintett vállalko
zók is, amit itt köszönök meg nekik. Be
fejeződött a kiserdei út felújítása és 
Bodvicán valamint Henészben javítot
tuk a csapadékvíz elvezetését.

(Folytatás a 3. oldalon)
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Laktanyaavató a Szent Flórián téren
(Folytatás az 1. oldalról)

A nagyatádi tűzoltók 1908. augusztu
sában jutottak hozzá ahhoz a laktanyá
hoz, amely napjainkig - kisebb-na- 
gyobb átalakításokkal - az otthonuk lett. 
Az új és korszerű nagyatádi tűzoltólak
tanya építésének igénye már a nyolcva
nas években megfogalmazódott. Készül
tek tervek a régi laktanya mögötti terü
letre, de a tűzoltóság nem épült meg. Ak
koriban sürgetőbb volt a barcsi tűzoltók 
elhelyezésének megoldása. Az akkori el
képzelések szerint a régi épület egészen 
az új elkészültéig működik, majd a hom
lokzat kivételével lebontották volna azt.

1991. május 15-én, Varga Vince, Na
gyatád akkori polgármestere találkozott 
dr. Jókai Oszkárral, a tűzoltóság orszá
gos parancsnokával, akinek jelzi, hogy 
a nagyatádi laktanya építése tovább nem 
halasztható. Az elvi egyezség ellenére há
rom évig nem történik előrelépés. 1994. 
április 27-én kijelölték az új laktanya épí
tési területét. Az önkormányzat vállalja 
a rendőrség mögötti üres terület közmű
vesítését, s úttal való ellátását. 1994. má
jus 30-án a város vezetői, valamint a be
ruházást irányító Fővárosi Tűzoltó
parancsnokság képviselői, illetve a me
gyei és a városi tűzoltóparancsnok tájé
koztatják a tervezőket a feladatról. Elké
szül a tervezési program. 1994. június 
10-én meghívásos tervezői versenytár
gyalást tartanak, ahol a kaposvári Stadler 
József vezette tervezőiroda kap megbí
zást a tervdokumentáció elkészítésére.
1994. augusztus 3-án megjelent a Ma
gyar Hírlapban a nagyatádi tűzoltólak
tanya építésének kivitelezésére szóló pá
lyázat. Az október 12-én megtartott ered
ményhirdetés alapján a budapesti szék
helyű Biokoop Szolgáltató és Ipari Szö
vetkezet kap megbízást a munkák meg
kezdésére. 1994. november 4-én átad
ják a munkaterületet a kivitelezőnek, aki 
vállalja, hogy a szerződés szerint 1996. 
március 31 -re átadja a létesítményt. 1994. 
november 28-án kitűzik az alapot, s ez
zel megkezdődik a tényleges munka.
1995. április 20-án jegyzőkönyvben rög
zítik, hogy a munkálatok szemmel- 
láthatóan lelassultak. Bár az építési te
rületen csak az őr tartózkodik, a kivite
lező továbbra is azt állítja, hogy a vál
lalt határidőre be tudja fejezni a mun
kákat. 1995. novemberére egyértelmű
vé válik, hogy a határidő nem tartható, 
ezért a beruházást irányító Fővárosi

A legrégibb kisipar képviselője volt Gál 
bácsi a szűrszabó. A céhrendszer idején 
az úgynevezett öreg céhbe tartozott a 
mesterség. Öregnek azért nevezték, 
mert a legrégibb iparágak csoportosul
tak benne. Ipart önállóan a céh azon tag
jai folytathattak, akiket egy remekmű el
készítése után vettek fel a kötelékbe. Min
den mester évenként 1 írt 20 k-t fizetett 
be a céh pénztárába.

Az ügyes kezű Gál bácsi, a szűrsza
bó hosszú, egyszerű szabású, dísztelen 
kabátféle felsőruhát készített, melyet pa
rasztemberek, pásztorok viseltek.

A szűrposztó anyaga birkagyapjú 
volt. (Már a honfoglaláskori sírokban 

Tűzoltóparancsnokság a munkaterületet 
visszaveszi a Biokooptól. November 10- 
én Budapesten új, meghívásos pályázat 
kiírásáról döntenek. Két héttel később 
eredményt hirdetnek. A további kivite
lezésre az ugyancsak budapesti székhe
lyű Interbau Kft kap megbízást. A cég 
több nagyatádi vállalkozást is foglalkoz
tat a továbbiakban, így a Manufaktúra 
Építőipari Kft. és a Varjas Építőipari, Ke
reskedelmi és Szolgáltató Kft. is jelentős 
feladatokat kapott a munkálatok mielőb
bi befejezéséhez. Az Interbau Kft. bár de
cember 6-án átveszi az építési területet, 
a tényleges munkákat azonban csak
1996. február végén tudja megkezdeni 
a hideg időjárás miatt, illetve azért, mert 
a korábban elvégzett munkákat is fel kell 
mérnie, azokról szakvéleményt kell be
szereznie.

A laktanya mára elkészült. Nyugod
tan állíthatjuk, hogy az ország egyik leg
korszerűbben felszerelt létesítménye. A 
hat szerállásban zömmel régi felszere
lések találhatók, de itt van az az új gép
járműfecskendő is, amelynek beszerzé
se a nagyatádi önkormányzatnak, mint 
fenntartónak köszönhető. A város több 
mint hárommillió forint önrész letételé
vel jutott hozzá a Belügyminisztérium 
idei pályázatán a harmincnégymillió fo
rint értékű autóhoz. Ezzel a tűzoltóság 
legégetőbb technikai problémája meg
oldódott. A Saurus 2000 típusú gépjár
műfecskendőt dr. Bleszity János vezér
őrnagy adta át a nagyatádiaknak. Az el
ső útra az őrnaggyá előléptetett Szabó 
Vilmos városi parancsnok ült a volán mö

I.I.ÖDEIXK
Gál László (1799-1877)

is találtak csikószőrből készült posztó
maradványokat.) A posztógyártás virág
zó háziipar lett. Az atádi szorgalmas 
szűrszabó műhelyének helye sajnos is
meretlen. Nemcsak feldolgozta a posz
tót, hanem azt maga is készítette. Ez 
időigényes munka volt. A lenyírt gyap
jút kimosta, válogatta, megszaggatta, 
guzsalyba kötötte, rokkán megfonta, 
megszőtte. Aztán vizet tartalmazó fa
dézsában, vagy kádban gyúrta az 
anyagot, mely két nap után kemény és 
tömör lett. Szabás után a cifrázás is 
megszokott volt a XVIII—XIX. század for
dulóján. Először a szélekre került a pi
ros posztórátét, majd ezek mellé mind 
több színes hímzés.

Eleinte a hatóságok büntetést róttak a 
szűrszabóra, ha cifra darabot készített és 
elrendelték, hogy a pandúrok hasogas
sák le a rátétet, akik cifrát viseltek. A ti
lalom indoklása az volt: „félő, hogy a 
hetyke falusi fiatalok a drága cifraszűrök 
árát bűnös úton is meg fogják szerezni". 
Hogy a ruha teszi az embert, ennek a 
szólásnak a régi időkben nagyon hatá
rozott jelentése volt. A XIX. század első 
felének híres dunántúli betyárjai, 

gé, míg a szerparancsnok ülését Ormai 
István polgármester foglalta el. Szabó Vil
mos előléptetése mellett többen része
sültek dicséretben, illetve jutalomban. A 
tervezést irányító Stadler Józsefnek a bel
ügyminiszter órát ajándékozott, Kristóf 
István az országos parancsnokság főosz
tályvezetője pedig miniszteri dicséretet 
vehetett át Kuncze Gábortól. Az orszá
gos parancsnok dicséretben és jutalom
ban részesítette Nagy Ervint az országos 
parancsnokság beruházási osztályveze
tőjét és Császár Károlyt, a városi parancs
nokság osztály vezetőjét. Ormai István 
polgámiester négy nagyatádi tűzoltónak 
- Illés Jenő törzsőrmesternek, Tóth Zol
tán törzsőrmesternek, Pécsek Csaba őr
mesternek és Tulézi Zsolt őrmesternek - 
ugyancsak jutalmat adott. Juhász Tibor 
építészmérnök pedig ajándéktárgyat ve
hetett át a polgármestertől.

A laktanya avatására készült el a a Szi
getváron élő Vanyur István szobrász Szent 
Flórián szobra, amelyet Kisnemes János 
plébános szentelt fel. A tűzoltók védő
szentjét ábrázoló alkotás az önkor
mányzat megbízása alapján készült és 
a laktanya előtti téren látható. A terüle
tet egyébként a jövőben az önkormány
zat állásfoglalása alapján Szent Flórián 
térnek nevezik. A laktanya pedig az 1- 
es házszámot viselheti.

A nagyatádi tűzoltók az új laktanyá
val új jelvényt is kaptak. A címerük, 
amelyben a város színei dominálnak, 
egyedi tervezésű, a nagyatádi Keresztúri 
Zsolt munkáját dicséri. A nagyatádi tűz
oltók új jelképe felkerült a gépjámiűfecs- 
kendőkre is, és látható azon a csapatzász
lón is, amelyet az önkomaányzat adomá
nyozott a Nagyatádi Önkonnányzat Hi
vatásos Tűzoltóparancsnoksága részére. 
A csapatzászlót ugyancsak a jeles ünnep 
alkalmából adták át. A zászló nyelén, ré
gi tűzoltóhagyományokat követve, úgy
nevezett zászlószegek találhatók, ame
lyeket a nagyatádi tűzoltóságot támoga
tó magánszemélyek és vállalkozások ve
rethettek fel.

A régi krónikákból tudjuk, hogy a 88 
évvel ezelőtti laktanyaavató bállal ért vé
get. Nem történhetett másképpen most 
sem. Hajnalig tartott a vígság. Azt már 
csak az avatott szemek vehették észre, 
hogy a parancsnokok zsebéből nem 
hiányozhatott a hasábrádió. Ha kellett 
volna, az ünnepi asztaltól is felállnak. De 
nem kellett. Szent Flórián helyettük és 
értük is őrködött.

Nagy Jenő

Sobri Jóska, Patkó Bandi különösen dí
szes szűröket viseltek. Sokfelé a legény 
meg se házasodhatott szűr nélkül. Ház- 
tűznézőben a legény a lányos háznál 
hagyta a szűrét. Ha másnap hajnalra „ki
tették a szűrét" a pitvar elé, azt jelentet
te nincs keresnivalója, ha bent tartották, 
mehetett leánykérőbe.

Gál László a jónevű szűrszabó idővel 
családot alapított, feleségül vette 
Szeszvetsány Júliannát. (1822-1898.) 
Gyermekeik már nem művelték a neves 
háziipart. Ferenc (1859-1941) székes 
mesterként dolgozott azonos nevű fiá
val (1904-1975).

A kiegyezés után 1867-ben nagy vál
tozások zajlottak le, így az öltözködés
ben is. A gyári kelmék, a polgári diva
tok kiszorították a szép népviseletet. Nap
jainkban a hagyományőrzés reneszán
szát éljük, ezt mutatják be a múzeumi 
kiállítások is nagy örömünkre.

A család leszármazottjai, Desgyekné 
Gál Ilonka néni, aki unokája, és F. Gál 
Ilona tanárnő - dédunokája - szeretet
tel emlékeznek neves elődeikre és ke
gyelettel gondozzák sírjukat.

Győré Béláné Sípos Ilona

HÍREK
A KÖZIGAZGATÁSÉRT

Hoffmanné dr. Németh Ildikó a város jegyzője december 6-án vehette át 
Budapesten a most első ízben odaítélt „Közigazgatásért" díjat.

A Magyar Közigazgatási Kar által alapított kitüntetést - amelyet évente öten 
nyerhetnek el a Közigazgatási Kar elnöksége titkos szavazatával odaítélve - olyan 
személy kaphatja meg, aki munkájával, életével vált arra érdemessé, példamutatóvá 
a köztisztviselők számára.

A Városi Kórház auláiába december 6- 
án érkezett meg a Mikulás. A Bárdos La
jos Általános Iskola kiscsoportos diákjainak 
vidám köszöntője után kicsik és nagyok 
örömére megjelent a várva várt vendég. 
Nagy-nagy puttonyától osztogatott aján
dékokat és megígérte a gyerekeknek, hogy 
jövőre ismét eljön közéjük.

Az ünnepség támogatója a Smith Kline 
Beccham volt.

* * *

A SZENNYVÍ7MÜ REKONSTRUKCIÓJÁVAL llégy 
éve kezdődött szennyvízprogram lakóte
rületi ellátó rendszerének építése, a most 
tófejeződött henészi és simongáti város
részek tókötésével befejeződött. A mint
egy félmilliárd forintot kitevő beruházás
sal több terület vállt építésre is alkalmas
sá, miközben a város egészének fogadó
képessége lényegesen megnőtt. Ehhez a vá
ros polgárainak hozzájárulásán túl a mér
hetetlen megértésére és türelmére volt szük
ség, amit nem nélkülöztek az építők.

A helyreállítási munkáktól a jövő évre 
maradt hányad a tavasz folyamán elkészül; 
miközben hozzá fognak a hétvégiházas te
rület csatornázási munkáihoz.

* ♦ ♦

VÁLLALKOZÓI ISMERETEK TANFOLYAM. 1997. 
január 13-15 között általános vállalkozói 
ismeretek című' tanfolyam kerül megren
dezésre Balatonföldváron.

Az érdeklődők jelentkezhetnek a SMVK 
Nagyatádi Irodájában.

♦ ♦ ♦

Som<x;yi Kalendárium. Megjelent a So
mogyi Kalendárium 1997-es száma. Ter
jeszti a Vállalkozói Diák Klub.

Kapható vagy megrendelhető a SMVK 
Nagyatádi Irodájában.

♦ ♦ ♦

A Városi Könyvtár december elején a 
Nemzeti Kulturális Alap által meghirdetett 
„Fókuszban a könyvtár" pályázatán 
200.000 forintos vissza nem térítendő tá
mogatást nyert, a telekommunikációs kap
csolatok gépparkjának létrehozására. A 
minden beiratkozott olvasó által igénybe 
vehető nyilvános telefax szolgáltatás mel
lett a következő célunk a világújság eléré
se, az Internet rendszerbe való belépés le
hetővé tétele, amivel a város lakosságának 
jobb tájékoztatását kívánjuk elősegíteni.

♦ * ♦

Vállalkozói Kölcsön. Kedvező feltéte
lekkel beruházási hitel céllal vállalkozói 
kölcsönforrás nyílt meg Magyarországon 
bejegyzett vegyesvállalatok számára. 
A hiteljogosultság lényeges feltétele a vál
lalkozásban bajor, illetve baden-würtenbergi 
és magyar résztulajdon.

♦ ♦ ♦

AII. Sz. Általános Iskola december 19- 
én az iskola aulájában Zenés Karácsonyi 
Ajándékkosár címmel ünnepi estet rendez.

♦ ♦ ♦

Ismerkedési lehetőség az INTERNET-tel. 
A Somogy Megyei Vállalkozói Központ 
Nagyatádi Irodájában a helyi és környék
beli vállalkozók számára hozzáférhetővé 
vált az INTERNET. A program keretétón az 
érdeklődők megismerkedhetnek egy kor
szerű szolgálatatással és az abban rejlő üz
leti lehetőségekkel.

A Nagyatádi Városi Kórház és a II. sz. 
Belgyógyászati Osztály fennállásának 20. 
évfordulója, az osztályvezető főorvos 
dr. Herr Gyula 20 éves munkássága alkal
mától december 13-án jubileumi kardio- 
vaszkuláris szimpóziumot rendezett. A tu
dományos szimpózium előadóit és az ér
deklődőket Ormai István polgármester kö
szöntötte.

♦ ♦ ♦

Sporthírek

A Művelődési Ház Tackwon-do Klubja 
a Szegeden rendezett Országos B 
Kategóriás Taekwondo versenyen az aláb
bi eredményeket érte el: I. helyezett: Récsei 
Viktória, II. helyezett: Schlepp János.

A Mikulás Kupa Gyermek és Ifjúsági 
verseny szegedi helyezettjei:

I. helyezettek: Bittner Erika, Balogh 
Adrienn, Kovács Róbert

III. helyezettek: Somogyvári László, 
Balatincz Balázs, Tamás Bálint

A klub köszönetét mond Bittner 
Ferencnek, aki támogatta a versenyeken 
való részvételt.NAGYATÁD IFJÚ POLGÁRAI 

Deliága Anett, Baranyai Bence, 
Szokol Vivien, Kiss Pálma Virág, 

Pápics Berta, Lesnyák Máté, 
Pünkösd Marcell.VÁROSI MÚZEUMNagyatád, Széchenyi tér 2.

ÚJ KIÁLLÍTÁSAINK: MINDENNAPI KENYERÜNK „A magtól a kenyérig" MÚLTIDÉZŐ 
helytörténeti kiállítás 

A SZOBROK VÁROSA NAGYATÁD 
Kisplasztikák és fotók az Alkotótelepről ADVENTTÓL ADVENTIG A karácsonyi ünnepkör - néprajzi kiállítás

Nyitvatartás:hétfő, szerda, csütörtök, péntek 10-12-ig, délután 15-17-ig vasárnap: 14-től 18-ig.
Január 15-én 19 órakor 
a Művelődési Házban

„(GfDNWDOJJ
A SZÍP NAPOKBA"
KORDA GYÖRGY 
és BALÁZS KLÁRI
ÚJ LEMEZÉNEK BEMUTATÓJA

Belépődíj:
280 Ft, nyugdíjasoknak 200 Ft. 

Jegyelővétel a Művelődési Házban 
Január 6-tól (Tel: 351-497)
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A város fürdői
Az 1906-ban feltörő hévíz-termálvíz 

hasznosításához rögtön hozzáfogtak, a 
következő évben ugyanis zárt fürdőrészt 
építettek. Már akkor jó híre van a gyógy
fürdőként működő új szolgáltatásnak. 
Később célzott, újabb mélyfúrással 
45 "C-os tiszta hidrokarbonátos, alkáli- 
kus hévizet tártak fel a harmincas évek
ben. (A város idősebb polgárai arra is 
emlékeznek, hogy ekkor fürdővonato
kat is közlekedtettek ide.) Egy tudomá
nyos vizsgálat 1980-ban az alábbi 
megállapítást tette: „A térség egyik fő att- 
raktivitása a termálvízre alapozott gyógy
ászat és üdülés. Nagyatádot nagyobb 
körzeti vonzású gyógy-, termál, tranzit 
fürdőhellyé indokolt fejleszteni." 1969- 
től megkezdődik a mozgásszervi bete
gek járóbeteg szintű orvosi ellátása, tíz 
év múlva harminc ágyas reumatológi
ai osztály létesül a kórházban. 1987- ben 
befejeződött a fürdőépület felújítása és 
korszerűsítése, valamint korszerű felsze
relése. A következő év tavaszán gyógy
fürdővé nyilvánítják.

Építészeti adottságai, műszerparkja, 
medencéi, elektro-, hidro-, balneoterá
piás egységei, tornatenne, a mozgásszervi 
betegek komplex kezelésének lehetősé
gei szolgálják a gyógyítást. A mély tói fel
törő hévíz rendkívül kedvező összetéte
lénél fogva alkalmas a betegek eredmé
nyes gyógyítására.

Sikeres pályázaton, az önkormányzat 
által elnyert 26 millió forintos támoga
tással elvégezhető korszerűsítéssel és fel
újítással tovább javulnak a feltételek.

AZ ÉV VÉGÉN
(Folytatás az 1. oldalról)

A MÓL új töltőállomása, az új tűzol
tólaktanya átadása és a MATÁV hálózat
bővítése 1000 előfizető bekapcsolásával 
szintén javít az ellátás színvonalán.

- Milyennek látja a nagyatádi munka
vállalók helyzetét?
- Őszinte örömömre szolgál az 

Industrie Elektrik megtelepedése és a jö
vőre várható fejlesztés, amellyel továb
bi 70 fő részére kínálnak munkalehető
séget, s biztatóan alakul a Pécsi Kesztyű 
Rt. nagyatádi bedolgozóinak helyzete is. 
Az idei év végén folytatott tárgyalásaim 
tapasztalatai alapján elmondhatom, 
hogy városunk három nagyüzemében is 
megnyugtató a helyzet. Új munkahelyek 
létesítésével és további fejlesztésekkel 
számolnak valamennyien.

Az önkormányzat a nagyobb beru
házásainál - az azonos feltételekkel pá
lyázók esetén - a nagyatádi vállalkozó
kat részesítette előnybe, ezzel is növel
ve a helybéliek munkához jutásának 
esélyeit.

- A munkahelyek után a másik rend
kívül fontos kérdés a lakáshelyzet. Ho
gyan látja a lakáshoz jutás esélyeit?

- Az önkormányzati bérlakások érté
kesítését tovább folytatjuk. Az ebből szár
mazó bevétel jövőre éri el azt a szintet, 
hogy újabb bérlakásokat tudunk létesí
teni. Tehát 1997-ben az önkormányzat 
lakásokat fog építeni. Az elmúlt időszak
ban 19 szociális bérlakást adtunk ki az 
arra rászorulóknak, jól tudom, hogy saj
nos ennél nagyobb a reális igény, ezért 
ennek a problémának a megoldását ki
emelt feladatnak tartom. A fiatal háza
sok lakásteremtéséhez több alkalommal 
pénzügyi támogatást is adtunk és ezt a 
gyakorlatot a továbbiakban is folytatni 
szeretnénk.

- Melyek azok a tervek és elképzelé
sek amelyeket nem sikerült megvalósí
tani?

- A Gyár utca és a Szabadkai utca föld
gázzal való ellátását szerettük volna az 
idén megvalósítani. Az önkormányzat a 
rá háruló feladatokat komoly lakossági 
közreműködéssel elvégezte. Szeptember 
elejére sikerült a résztvevők listáját 
összeállítani és a KÖGÁZ a szerződése
ket megkötötte. A beruházást azonban 
többszöri megkeresésünk és felszólítá
sunk ellenére sem valósították meg.

Szerettünk volna kiadni a városunkat 
tómutató idegenforgalmi kiadványt, 
amely az anyagi forrásaink szűkössége 
miatt még nem valósult meg.

Nagyatád helyzetéből adódóan a tér
ségi központ szerepét is betölti. Milyen 
a kapcsolat a környező településekkel? 

Ennek keretében még az idei előkészü
letek - a tervező és a kivitelező kiválasz
tása - után jó időre stabilizálható lesz a 
vízbázis.

A szabadtéri medencék felújítása és 
korszerűsítése után az un. átriumos me
dence csak gyógyítási célokat, a külsők 
pedig az úszást, az úszásoktatást szol
gálják majd. Korszerűsödnek a műsza
ki berendezések és jut a komfortérzetet 
is növelő beruházásokra.

A gyógyfürdő, a strand, a kemping bő
vítése, rekonstrukciója egymásra épülő, 
egymást segítő program, amely megala
pozza és elősegíti a közvetlen és tágabb 
térség bekapcsolódását a hazai és nem

nizáló, részben fedett/nyitott medence 
ülőpados megoldással, a meglévő víz
bázisról nyeri a 33-38 ’C hőmérsékle
tű fürdővizet.

H.S.

kJ * _

gaLjl

Egy évvel ezelőtt alakult meg 18 te
lepülés részvételével a Rinyamenti Tér
ségi Területfejlesztési Társulás. A szövet
ség a települési együttműködés fejlesz
tését és közös érdekeink érvényesítését 
szolgálja. A társulás az egy év alatt el
jutott oda, hogy közösen ült tárgyalóasz
talhoz a közvilágítás fejlesztése és a DRV 
vezetőivel a vízművek működtetése 
kapcsán. A közlekedési vállalatokkal 
együttműködtünk a menetrend egyezte
tésekben és ami a legfontosabb, sikerrel 
pályáztunk a megyei területfejlesztési pá
lyázaton több közös feladat megvalósí
tásának anyagi fedezetére.

Részt vettünk a megyei területfejlesz
tési koncepció kidolgozásában és az or
szágos területfejlesztési terv véleménye
zésében, amelynek során az országos 
tervbe bekerült a nagyatádi belvárost el
kerülő útszakasz megépítése. Együtt 
szorgalmaztuk a 68-as út korszerűsíté
sét és egy gyakorlatias regionális turisz
tikai koncepció elkészítését.

- Az 1996-os esztendő kettős évfor
dulót hozott városunk életében. Mit hoz
tak ezek az ünnepek?

- Számomra a város önbecsülésének 
az erősödését jelentették. Nagyatád 
többre képes, mint amennyit eddig ma
gából megmutatott, mint amennyit a le
hetőségeiből kihasznált. Tisztában kell 
lennünk értékeinkkel, lehetőségeinkkel. 
Tehetséges, szorgalmas emberek élnek 
Nagyatádon, akik egymásra figyelve, egy
mást segítve képesek fejlődési pályára ál
lítani és ott tartani a várost. Ehhez sok
sok tényező együttes változása, előre- 
mozdulása szükséges, de ez is rajtunk 
múlik. Úgy ítélem meg, hogy a városról 
való gondolkodásban fordulópontot je
lentett a Város Ünnepe. A várossá nyil
vánítás 25. évfordulóján megtörtént egy 
korszak - értékeinek megbecsülésével tör
ténő - lezárása. Megfogalmazódott a to
vábblépés és a jövő építésének akarata 
és körvonalazódtak hosszabb távú cél
jaink.

Kialakultak a város lakosságának 
megjelenésével hitelesített és elfogadott 
városi ünnepeink. Olyan jeleket helyez
tünk el a Honfoglalást emlékmű, az 
1956-os kopjafa és emléktábla felava
tásával, amelyek a jelenkor és az utó
kor nemzedékei számára egyaránt a vá
roshoz, a nemzethez való kötődést erő
sítik.

- Milyennek ítéli a lakosság és az ón
kormányzat kapcsolatát?
- Már az első gondolatok között em

lítettem, hogy úgy érzem egy konstruk
tív, jó kapcsolat jött létre. A helyi sajtó 
szerepéről már beszéltem ebben a folya

zetközi idegenforgalom vérkeringésébe. 
Ezt a szerepet szánja a városnak a me
gyei területfejlesztési koncepció idegen
forgalmi fejezete is.

A nyári strand vendégforgalma hatéves 
működése idején megsokszorozódott az 
évek folyamán. Pályázaton elnyert - a 
területi kiegyenlítést szolgáló-támoga
tással - szintén jövőre -, lehetőség nyí
lott egy 225 m2 vízfelületű, 110 cm víz
mélységű, vízforgatós és feszített víztük
rű közbülső termálmedence megépíté
sére. A kulturált környezetével harmo

matban, de talán még ennél is fontosab
bak a személyes találkozások. A város 
életében rendkívül nagy jelentőségűek 
a lakosság egyes csoportjainak a kezde
ményezései. Á karitatív egyesületek, ala
pítványok, művészeti csoportok, öntevé
keny szervezetek, sportegyesületek, 
nyugdíjas klubok a társadalmi, közéleti 
gondolkodás és szerepvállalás rendkívül 
nemes formái, amelyek munkájára egy
re inkább lehet számítani. A jövő kulcsa 
az a progresszív gondolkodás, amely egy
re inkább megnyilvánul a város gazda
sági és társadalmi életében.

Itt szeretném megemlíteni, hogy a 
nagyatádi gazdálkodó szervezetek, vál
lalkozók jelentős anyagi segítséget nyúj
tottak feladataink ellátásában, amely nél
kül sokkal több megvalósulatlan tervről, 
elképzelésről kellene számot adnom.

-Mit vár az 1997-es esztendőtől?
- A megkezdett munka folytatását. Az 

intézményeknél a szakmai munka erő
sítését célozzuk meg minden eszközzel. 
A beruházások tekintetében elsőként sze
retnénk megvalósítani azokat a tervein
ket, amelyekhez már sikerült külső for
rást is szereznünk. Megkezdődött a 
gyógyfürdő felújításának előkészítése. Itt 
a külső medence, a gyógyvizet adó ku
tak és a fürdőpark felújítása várható. A 
városi strandon termál medence épül és 
elkészül a hókamalmi villamos hálózat. 
A kórház udvarán lévő pavilonba kerül
nek az egészségügyi alapellátó rendelők. 
Tovább folytatjuk a járdák, utak és köz
területek fejlesztését. A gimnáziumban 
korszerű számítástechnikai képzési fel
tételeket biztosító géppark kerül és az ál
talános iskolai képzésben is megkezd
jük a számítástechnikai fejlesztést.

A városgondnokság számára a felada
tának hatékony ellátásához gépeket kell 
vásárolnunk. Megkezdődik a városi 
sportcsarnok tervezése és a megvalósí
tás előkészítése.

- Ha karácsonyra megvalósulhatna 
egy kívánsága, mit kívánna a városnak?
- Az emberek, a családok romló anya

gi helyzete, nehezülő megélhetése okoz
za a nehézségeket, a feszültségeket a csa
ládban, a munkahelyen, a városban. Sze
retném, ha enyhülne, változna az a rossz 
helyzet, amibe a polgárok nagy része ke
rült. Nagyobb anyagi biztonságot, ki
egyensúlyozottságot, nyugodtabb életet 
érdemelnek a város lakói. Őszintén kí
vánom, - munkámmal ezt szolgálom - 
hogy ez a helyzet megváltozzon és a 
megélhetési gondok helyeit az emberek 
figyelmüket egymásnak, családjuknak 
szentelhessék.

Nagyatád lakosságának nagyon szép 
karácsonyi ünnepeket, békés, boldog és 
eredményes 1997-es esztendőt kívánok.

PM.

a

Bezárt a menekülttábor
A krónikás lapok végére pont került: 

végleg bezárt a nagyatádi menekülttábor. 
Kuncze Gábor belügyminiszter decem
beri nagyatádi látogatását használta fel 
alkalomként arra, hogy megköszönje a 
városnak és az ott dolgozóknak, hogy öt 
éven keresztül otthont adtak azoknak, 
akik menekülni kényszerültek a szülő
földjükről. Erre az alkalomra eljött Vilá
gosi Gábor, a Belügyminisztérium poli
tikai államtitkára, és Jungtórt Béla a me
nekültügyi és migrációs hivatal vezető
je is.

A belügyminiszter emlékeztetett arra, 
hogy az alkalmazottak közül senki sem 
számíthatott arra, hogy hosszútávon ta
lálhat itt munkahelyet, hiszen 1991. au
gusztusában ideiglenesen állították fel a 
befogadó-állomást. Nem lehetett tudni, 
hogy mit hoznak a holnapok. A tábor tör
ténetét a mindennapok írták. Meg kel
lett teremteni az elhelyezés feltételeit. A 
fél évtized sokak számára sorsfordító éve
ket hozott. Tizenötezer menekült fordult 
meg itt. Volt időszak, mint 1993. nya
rán, amikor egyszerre 2800 ember ellá
tásáról kellett gondoskodni. 117 fejfát kel
lett állítani a nagyatádi temetőben, s 124 
anyakönyvet írtak az újszülötteknek. A 
tábor bezárásával 95 munkahely szűnik 
meg. Akiktől most elköszöntek, azoknak

GYÁRAINK ÉVVÉGI TAKARÉKON
Gyárainkban arról érdeklődtünk, hogy az idén meddig termelnek és jövőre 

mikor kezdik a munkát.
A Limpex Konzervgyár Kft-ben 23-án állnak le a termeléssel és az új év első 

hetének kimaradása után kezdenek. A késztermék kiszállítására ezidő alatt is 
rendelkezésre állnak. Amúgy az új év első munkanapjával kezdik a leltározást.

A Cérnagyárban 20-án dolgoznak utoljára, az esti műszak végét jelző gőzkürt 
utoljára "fúj" az idén. Január 2-tól új, COATS Magyarország Kft elnevezésű cégtábla 
alatt indul a munka, 4-től a termelés. A leltárnak a tulajdonos-váltás miatt külön 
jelentősége van.

A KOMPLEX Nagyatádi Gépipari Vállalkozás Rt. is leáll a karácsony előtti 
|)énteken, miközben másnap itt is leltároznak, majd január 6-án teljes létszámmal 
megindul újra a termelés.

„Mindaz, amit tudunk, a múlthoz tartozik." J. M. Wasik

A RÉGI ÓVODÁK
A múlt században az óvodát így is ne

vezték „gyermekkert", azt sugallva, 
hogy kellemes hely. Ekkor még világszer
te férfiak, „óvóbácsik" voltak a pedagó
gusok.

Hazánkban 1828. június 1-én 
Brunszvik Teréz budai házában megnyi
totta az első óvodát, 11 gyermekkel. El
sősorban a városi polgárok gyermekeit 
kívánta megfelelő nevelésben részesíte
ni 2-3 éves koruktól kezdve. Ebben az 
időben jelentek meg az óvónénik az óvo
dákban. Emlékirataiban így írt: „a hazáé 
volt az életem!" Halála után 1862-ben 
nyílt meg a pesti kisdedóvó képző.

A Nagy-atádi óvoda 1878. tavaszán 
műkedvelő előadások bevételéből, va
lamint a közoktatási miniszter 200 frt-os 
államsegélyből nyitotta meg kapuit. Az 
elnökség két tagja Hochreiter Lászlóné 
és Rigó Ántal jegyző volt. Az egykori új
ságíró azt jegyezte fel, hogy az óvodá
nak két középnagyságú, alacsony szo
bája volt, valamint kicsi kertje. Helye is
meretlen, ugyanis akkor még utcanevek 
nem voltak. Alkalmasabb helységet kí
vántak, egy kis tornacsarnokot és egy-két 
hintát is. Áz óvónő Németh Szeréna kis
asszony Budapestről jött, szép sikereket 
ért el a kicsik körében, játszott, énekelt 
velük, tanította őket.

1907-ben új községi óvoda épült két 
tanteremmel a Kossuth utcában. A meg

Tovább bővült választékában a Városi Könyvtár egyik 
különgyűjteménye a hangoskönyvtár.

A Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségétől 101 kazettát kaptak, 
amelyeken szépirodalmi művek vannak.

Töbtók között: Zilahy Lajos: Halálos tavasz, Ottlik Géza: Iskola a határon, 
Góbéságok

A hangoskönyvek a hagyományoshoz hasonlóan minden beiratkozott 
olvasónak kölcsönözhetők.

új munkahelyet kell keresniük. Nehéz 
percek ezek. Az egyik szemünk sír, a má
sik nevet. Örülnünk kell, mert - mondot
ta a belügyminiszter - megszűnt, vagy leg
alábbis megszűnni látszik az a háborús 
konfliktus, amely menekülőkké tette az 
embereket. A menekülttábor bezárása al
kalmából az eddig végzett munkája el
ismeréseként a miniszter dicséretét és ju
talmát kapta meg Arnold Zoltán, Szerecz 
Gyula és Vidák Mária. Jungbert Béla fő
igazgatói dicséretben részesítette Horváth 
Lajos igazgatót, Horváth Lajos főgond
nokot, Komlós Ottót, Kovács Erikát és 
Prokli Józsefnét. Ormai István polgármes
ter a város emlékérmét nyújtotta át az el
köszönő igazgatónak, Horváth Lajosnak.

A tábor tehát megüresedett. Dr. Janza 
Károly, a HM gazdasági ügyekért fele
lős helyettes államtitkára elmondta: a 
haderőreform részeként átcsoportosítá
sokat hajtanak végre. Több katonai ob
jektum is megüresedik. Ezeket a nagy
atádi laktanyával együtt megkísérlik el
adni. Ha nem találnak tőkeerős befek
tetőket, akkor egyszerűsített eljárással kí
nálják fel azokat az önkormányzatoknak. 
Ám azok csak akkor juthatnak ingyen az 

ingatlanokhoz, ha oktatási, kulturális, 
vagy egészségügyi célra akarják haszno
sítani azokat. Nagy Jenő 

választott óvónő ekkor Árvay Margit volt. 
Közvetlen, gyermekszerető egyéniség, 
nagyon szépen énekelt, hegedült, versi
kéket írt. Hangulatos, felemelő ünnepé
lyeket rendezett. A dolgozó teremtón 
zöld asztalok, új székek, öt kis ágy volt 
elhelyezve. Ha egy-egy gyermek elálmo- 
sodott, azt lefektették. A játékteremtón 
a nagy üvegszekrényben helyezték el a 
játékokat. Mivel a terem közepe üres volt, 
itt lehetett játszani, szavalni, énekelni, tán
colni.

A régi óvodában is színvonalas mun
ka folyt, amit a magas gyermeklétszám 
befolyásolt. Az 50 férőhelyes helységben 
állandó túlzsúfoltság volt.

Anyagi támogatást havonta kajjott az 
óvoda a jószívű felnőttektől is. így a sze
gényebb és menhelyi gyermekek élelme
zése, a tízórai is biztosítva volt. 
1907-1944 között Schell Ilona, 1944-től 
1963-ig Takács Lajosné vezette az óvo
dát.

A Kossuth utca rendezési terve szerint 
a Kisdedóvó is lebontásra került, mely
ről fotó sem maradt. Az egykori óvodai 
csoportképek megtekinthetők a helyi mú
zeumban.

Akik 70-80 éve jártak a régi óvodá
ba, nagy szeretettel emlékeznek a ked
ves szép élményekre.

Győré Béláné Sípos Ilona
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Kedves Nagyatádiak!
Városunk valamennyi polgárának kellemes karácsonyi ünnepeket 
és békés, boldog új évet kíván Nagyatád Város Önkormányzata.

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Nagyatád idős polgárait
1996. december 23-án 14.30 órára az „IDŐSEK KARÁCSONYA 
városi rendezvényére a Művelődési Ház színháztermébe.

Nagyatád Város Önkormányzata

Debrecenbe kellett menni
A honvéddandár-, majd a fegyelme- 

ző-zászlóalj megszűnésével 1991-ben 
menekülők áradata talál menedéket a fel
hagyott nagyatádi laktanyában. Minden
ki jött, aki tehette: férfi és nő, gyermek,

Bezárt a menekülttábor
15 ezren fordultak meg itt. Sokan a tá
bornyitás óta itt laktak, mert nem tudtak 
tovább utazni. Bosnyák gyermekek jár
nak a tábori óvodába, -általános iskolá
ba és -középiskolába. Van, aki a városi 

iskolában ta
nul. Sokan 
kapnak ma
gyar nyelvi, 
vagy vala
milyen szak
mai képzést. 
Aztán a vá
rosban és a 
városkör
nyéki közsé
gekben ba
rátságok is 
kötődnek, 
van aki

munkát talál. Pedig például a muzulmán 
menedékesek nem csak idegen nyelvet, 
hanem más kultúrát is hoztak magukkal. 

A daytoni és a párizsi békeszerződés 
megkötésével l)efejeződtek a fegyveres 
harcok déli szomszédainknál, miközben 
fogadóképessé vált a debreceni befo- 
gadóállomás.

felnőtt, idős és fiatal, egészséges és be
teg; katolikus, muzulmán, ortodox, ate
ista. A civil lakosság elsődleges célpont 
volt odaát.

Sokan, nagyon sokan - köztük magyar 
nemzetiségűek - Magyarországot válasz
tották. „Csúcsidőben" a 2800-at is elér
te a táborlakók száma. I lat év alatt úgy

Aki tudott és ez a többség, haza vagy 
harmadik országba indult. Többnyire 
azok maradtak, akiknek a helyzete hal
mozottan kilátástalan.-Aztán idén szep
tember elején azok a családok indultak 
Debrecenbe, akiknek iskolás gyermekük 
volt. És megindultak a szociális és az el

me szociális otthon zárt részlegének la
kói is. Pedig ezt - mármint Debrecen
be költözni - sokan nem akarták. A több
szörösen lelakott honvédlaktanya költ
séges üzemelése a megszüntetés legfőbb 
indoka, ami nem is a BM, hanem a HM 
tulajdona. Csakhogy a menedékesek ha
zájához ez a tábor volt a legközelebb; 
meg hát az igazán nehéz években kö
tött barátságok is motiválták ittmaradási 
szándékukat.

Mára üres a tábor, miközben a világ 
több tájáról érkeznek a levelek, amelye
ket a tábor volt lakói küldenek a tábor
ba vagy itteni családokhoz. Többen kö
szönik, hogy halottak napján távollétük
ben is jutott virág szeretteik nagyatádi sír
jára. Mások az útlevelükre várnak, hogy 
„hazajöhessenek" látogatóba...

A város, úgy tűnik, európai módon 
nyújtott menedéket, adott átmeneti, 
több esetben végleges otthont a mene
külőknek.

Hubay Sándor

Az emberiség számára Földünk orszá
gai természet-földrajzi adottsága, társa
dalmi berendezkedése, népességének 
alakulása, egészségügyi helyzete, mind
mind meghatározó jelentőségű.

Napjaink változó világa - külső ténye
zők által - mindinkább sajnos negatív 
irányban befolyásoló tényezője a társa
dalomban élő ember életében. A lakos
ság csökkenésének állandó jellegű okai 
közt elsősorban az adott kor betegségei
re vezethető vissza. Ebből adódóan az 
össztársadalmi érdek megköveteli, hogy 
az ország demográfiai alakulása kedve
ző irányban ható tendenciát mutasson.

Éppen ezért egyre fontosabb helyet 
kell, hogy kapjon a megelőzés (preven- 
tió), ami természetszerűségéből adódó
an széleskörű társadalmi összefogást sür
get egy-egy nemzet létének alakulásában.

Dr. Horváth Hajnalka, a Smith Kline 
Beecham területi képviselője. A beveze
tőben megelőző tevékenység fontossá
gát hangsúlyoztam, így kérdeztem meg 
őt, a Hepatitis B vírusfertőzés okozta meg
betegedést illetően.

-Az Ön által említett Hepatitis B száz
szor fertőzőbb, mint az AIDS, de meg
előzhető. Érdemes elgondolkodni,

Az egészséges emberért!
ugyanis naponta egy ember halálát meg
előzhetnénk.

Magyarországon a krónikus vírushor
dozók száma 100 000-re tehető. Éven
te körülbelül 600 májrák okozta halál
esetet regisztrálnak. A legtöbb májrák 
(60-80 %) Hepatitis B vírushordozók kö
zött fordul elő és évente körülbelül 
850 000 Hepatitis B vírusfertőzéssel 
összefüggő halálesetet okoz! A fertőzött 
betegek 40 %-a nem emlékszik, hogy mi
kor és hogyan kapta meg a betegséget 
és több mint a fele nem érzi magát be
tegnek!

Hazánkban a védőoltási tevékenysé
get a WHO - Egészségügyi Világszerve
zet - is példaértékűnek tartja Európában.

A ma sokkal nyitottabb és folyamato
san növekvő idegenforgalommal jelle
mezhető országunkban nagy kihívás és 
közös célunk a jelenleg még nemzetkö
zileg is kedvezőnek ítélt Hepatitis B-vel 
kapcsolatos járványügyi helyzetünk 
megőrzése!

Fontosnak tartjuk, hogy mi is aktív sze
repet vállaljunk a veszélyeztetett csopor-

tok felvilágosításában a megelőzés lehe
tőségeiről.

„...az Élet él és Élni akar..." Ady End
re verssora legyen napjaink embere szá
mára is visszatérő jellegű idézet.

„...és nem elég akarni: de tenni, ten
ni kell!" - vallotta a költő Váci Mihály. 
Valamennyiünknek érdeke a saját testi 
egészsége védelme. Együttgondolko
dással érhető csak el az a nemes szán
dék, melynek végső célja: mindent 
megtenni az egészséges emberért!

Mészáros Ágnes

December 23-án a Művelődési Házban

KISKARÁCSONY 
MINDENKINEK
Programok:

9 és 13 órakor JÁTSZÓHÁZ 
karácsonyfadíszek készítése papírból

TÁJÉKOZTATÓ
Nagyatád Város Önkormányzata értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy a Képviselő-testület 
az önkormányzat intézményeinél, Polgármesteri Hivatalban a Karácsony és év vége körüli 
munkarendet az alábbiak szerint határozta meg:

- december 24-e és 31 -e munkaszüneti nap.
- december 20-án (pénteken) egésznapos munkanap, 21-én (szombaton) pénteki 

munkarend.
- december 27-én (pénteken) egésznapos munkanap, 28-án (szombaton) pénteki 

munkarend.
A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási ideje a fentieknek megfelelően módosul: decem
ber 20-án és 27-én egésznapos munkanap délelőtti ügyfélfogadással, december 21 -én és 
28-án a pénteki ügyfélfogadási rend (8-12 óráig) működik.

A városi háziorvosi ellátás is a fenti rendnek megfelelően működik.
- december 20-án, 21-én, 23-án, 27-én, 28-án és 30-án a hétközi rend szerint történik 

az ellátás.
- december 22-én, 24-én, 25-én, 26-án, 29-én, 31-én és 1997. január 1 -én a Koch R. 

u.-i rendelőben a központi ügyeleti ellátás működik.

A Kórház-Rendelőintézet szakrendelései szintén a fenti rend szerint működnek. 
A város gyermekintézményeiben az ellátás az igényfelmérés alapján biztosított.

10 órakor BÁBELŐADÁS 
ajándékműsor óvodásoknak

14.30 órakor
IDŐSEK KARÁCSONYA 
köszöntőt mond:
Ormai István polgármester

Beküldendő a vízszintes 5. alatti gondolat
VÍZSZINTES
1. Ókori zsidó pénzegység. 5. Alfréd de Vigny, francia költő gondolata. 12. 

Izraeli légitársaság. 13. Szappanmárka. 14. Voksol. 15. Őszülni kezdő. 17. Cseh 
igen. 18. Afrikában honos, a mahagónihoz hasonló nemes fa. 19. Latin kötőszó. 
20. Aratószerszám. 22. Dravida népcsoport tagja, névelővel. 23. Át tud nézni 
az ablakon. 24. A török autójel. 25. Kicsinyítő képző. 26. Növényi keményítő. 
28. Kerecsen, elavult szóval. 30. Sapienti... (a bölcsnek elegendő). 31. Kettővel 
maradék nélkül osztható egész szám jelzője. 32. Tokajjal szemközti település. 
34. Algériai város. 35. Tollasodni kezdő (madár). 36. Csomózással készült háló
szerű kézimunka. 38. Afrika és Ázsia sivatagjaiban honos, sima bundájú hiúz. 
40. Madárbörtön. 41. Idegen előtagként: isten-, isteni-. 43. Kellemetlen az ilyen 
eső. 44. Az egyiptomi alkirály címe volt. 45. Vagy, angolul. 47. Néma tanú! 48. 
Bécsi sportklub. 49. Szlovák település lakója (LELESI). 52. Az 1940-es években 
divatos tánc. 53. Kirgiz város. 54. Valódi. 55. Számítógép memóriatípus. 56. Két
kerekű taliga. 58. Megszakítás, szünet, időköz. 60. Fekvőhelyét elhagyja 61. Ri- 
koltozik. 62. Az élettanban: visszaütés. 63. Lyon egyik folyója.

FÜGGŐLEGES
1. A Pápai Szentszék. 2. Gabona, népies szóval. 3. Felső végtag. 4. Kétsze

res olimpiai bajnok tőrvívónőnk. 5. Azt a másikat. 6. Övezet. 7. A nitrogén és 
a kén vegyjele. 8. Nitrogén, régiesen. 9. Függőzár. 10. Tojás, latinul. II. Nagy
anya. 16. Egészség, latinul. 21. Lábbeli kifeszítésére való fa. 22. Francia város 
a belga határ közelében. 23. Játék jelzője. 24. Eszkábál. 27. Ilyen hamar? 28. 
Halom. 29. Omszk egyik folyója. 30. Galamblelkű. 32. Hozzátartozó. 33. Kor
társ művészettörténész-nő. 35. Nagynéni. 37. Római 104-es. 39. Románia au
tójele. 40. Ellenzős katonasapkák. 42. Sárkányt reptet. 44. Vük apja. 46. Ná
poly melletti vulkán. 48. Ilyen próza a makáma. 50. Könnyen bomló. 51. Csend 
jelzője. 52. Azerbajdzsán fővárosa. 53. A régmúlt hangulatát idéző. 57. Folyó, 
spanyolul. 59. Határozott névelő.

A múlt havi rejtvény helyes megfejtése: „A kiváló megelőz, a törtető 
sarkadra lép."

A megfejtéseket levélben vagy nyílt levelezőlapon a Nagyatádi Hírlap 
Szerkesztősége, 7500 Nagyatád, Pf. 28. címre kérjük beküldeni. Beküldé
si határidő: január 10.

MEGHÍVÓ
A Somogy Megyei Területi Agrár
kamara Mezőgazdasági Bizottsága 
1997. január 7-én 17 órai kezdettel

GAZDAFÓRUMOT tart

Napirend:
1.) Az 1997. évi agrártámogatások 

ismertetése
2.) Őstermelői igazolványokkal 

kapcsolatos tudnivalók; 
adózás az agrárszférában 

GAZDA FÓRUM HELYE: Nagyatádi 
Művelődési Ház

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Selmeczi Imre gazdajegyző
1; ’ ' v iriy

níM
Ű /jt 111 v

18 órakor
ÖRÖMHÍR karácsonyi hangverseny
A hangversenyre a belépődíj
200 és 100 Ft. Jegyelővétel a művelődési házban.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Művelődési Ház

Szerkesztőbizottság: Hubay Sándor, 
Szőke József, Pünkösd Márton 

Fotók: Nyerlucz Károly, Pünkösd 
Márton, Durgó Tibor 
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