
Térségi turisztikai konferencia a megye napján Csámborgó-kör
A turizmusban rejlő lehetőségek jobb 

kihasználása a városfejlesztési program 
ónálló elemét képezi, s így nem vélet
len, hogy az 1997-es esztendő nyitó ren
dezvénye a Városházán szervezett Tér
ségi Turisztikai Konferencia volt. A turiz
mus fejlesztése, Nagyatád kiváló idegen
forgalmi adottságaira épülő szakszerű tu- 
nsztikai marketingtevékenység, ha hossz
abb távon is de szép eredményekkel ke
csegtet. A város és a térség közös érde
ke az idegenforgalomból származó po
tenciális bevételi források hatékony ki
aknázása. A konferencián részt vettek 
a Rinyamenti Térségi Területfejlesztési 
Társulás polgármesterei, a turizmus fej
lesztésében érdekelt nagyatádi vállalko
zók. önkormányzati képviselők.

Szűcs Balazs a Magyar Tunsztikai Szol
gálat Rt. munkatársa nyitó előadásában 
elmondta, hogy az idén 4 milliárd fonn- 
tot költhetnek az idegenforgalomra, 
amelyből 1 m illiárd forint fejlesztési cé
lokat szolgál A résztvevők megismerhet
ték a megyei idegenforgalmi statisztikát 
és betekintést nyerhettek a térségi idegen
forgalmi program megalapozását jelen
tő elemző munkába. A koncepciókat 
megelégelve a Terra Kft. munkatársai egy 
megvalósíthatósági program elkészítésén 
dolgoznak. A program várhatóan még ta
vasszá/ elkészül A konferencia vendé
ge Helmut Reilemann a Németországi 
Idegenforgalmi és Cyógyturisztikai Szö
vetség alelnöke a német turisták üdülé
si szokásairól szólva elmondta, hogy a 
németek az otthon megszokott komfor
tot keresik és ezt hajlandóak meg is fi

IFOR -  SFOR

Szállítójárművek a taszári repülőtéren

Az IFOR-misszió küldetése a végéhez 
érkezett. A daytoni békeszerződés .vég
rehajtó erejének" (Implementation Force) 
mandátuma lejárt. Az IFOR szerepét ha
sonló feladatkörrel, de jóval kisebb lét
számmal az SFOR 'Stabilizálton Force) 
„stabilizáló erő" csapatai vették át.

A statisztika adatok jól kifejezik az ed
dig elvégzett feladat nagyságát. Taszár és 
Tuzla között az elmúlt időszakban 3372 
repülési feladatot hajtottak végre, 33.812 
különböző járművet indítottak útba, s na
pi 3 konvoj tette meg a két bázist össze
kötő utat. A nemzetközi összefogással 
megvalósuló feladat eredményes végre
hajtását 25.443 katona, 121 helikopter, 
1 24 harckocsi, 77 tüzérségi eszköz és 

zetni Kelet-Europa viszonylagos olcsó
sága azonban sok helyütt igénytelenseg
gel párosul. Dancs Zoltán idegenforgal
mi marketing szakértő a Nagyatád és a 
térség kihasználatlan lehetőségeire hív

Dancs Zoltán idegenforgalmi marketing-szakértő

ta fel a jelenlévők figyelmét. A minősí
tett gyógyvíz és a kiváló természeti adott
ságok átgondolt idegenforgalmi célú 
hasznosítása üzleti szempontból sem el
hanyagolható, bár a turizmusba történő 
befektetés csak hosszú távon hozhat 
eredményeket.

Az önkormányzat terveiről szólva 
Ormai István polgármester zárszavában 
elmondta, hogy ezen a területen jelen
tős előrelépés várható. A tunzmus fejlesz

5100 páncélozott szállító harcjármű szol
gálta. A Magyar Honvédség részéről 
1533 fő vett részt a kúkJetésben, s az 
amerikai hadsereg egy év alatt 105 m il
lió dollárt költött el hazánkban.

A feladat nagyságrendjének csökkené
sével a Magyarország délnyugati részén 
tartózkodó SFOR-erők is kevesebb ka
tonai objektum ot használnak. 
A 31. Kapós Harcászati Repülőezred az 
elmúlt év végén megszűnt, s ettől az idő
ponttól kezdve, a Kapós Bázisrepülőtér 
nevet viseli. A repülőtér működtetését a 
magyar állomány végzi, míg a repülés- 
irányitási feladatokat közösen látják el az 
amerikaiakkal.

(Folytatás a 3. oldalon) 

tését hivatott szolgálni a nagyatádi regi
onális Tourinfonn Iroda létrehozása, 
amely ebben az evben várható. Az ősszel 
Fák és Vadak címmel vadászati, termé
szetvédelmi kiállítást és vásárt rendez a

város az egykori dohánybeváltó jelen
leg kihasználatlan ingatlanában. A für
dő rekonstrukciója és a strand bővítése 
szintén szerepel az 1997-es esztendő fel
adatai között a lakóhelyünket bemuta
tó és népszerűsítő idegenforgalmi kiad
vány megjelentetésével együtt. Tenniva
ló bőven akad ezen a téren is -  és a kon
ferencia gondolatai számos területen 
nyújtanak útmutatást a megvalósítás so
rán. PM.

Egy kicsi magyar kenyér
HÉT ÉV EGY KÖTETBEN

Horváth Ferenc 1919-ben született 
Nagyatádon, azóta él Bodvicán. Nem 
csak helytörténeti munkával, hanem 
versírással is foglalkozik. Ennek ered
ményeképpen született meg új verses
füzete: Hét év címmel.

-  Feri bácsi, m ióta foglalkozik vers
írással

-  18-19 éves korom óta. Akkoriban 
még a lányok em lékkönyveibe írtam.

M ilyen témakörben írja a verseit’
- Egyik csoportba tartoznak a szerel

mes versek, a másik nagy csoportba a 
háborús körülmények kőzett, illetve ha
difogságban íródottak. írtam már Na
gyatád, illetve Bodvica jelentősebb ese
ményeiről és néhány politika i jellegű 
verset is.

-  Hány verset irt eddig összesen’
-  Kb. 1 30-140-et.
-  Általában ez spontán történik, vagy 

kapcsolatban á ll valamilyen tevekeny 
seggel’

Spontán írom. Előfordul, hogy hó
napok telnek el úgy, hogy nem írok.

-  Volt-e olyan meghatározó élménye, 
am ibő l később vers született’

-  Láttam a tévében, hogy egyedúl 
élő, idős embereket ölnek meg és rend
kívül nagy hatással volt rám. Ebből szü
letett a „Bűn és bűnhődés".

-  A versbeli tettes megkapta-e m él
tó büntetését’

- Természetesen: börtönbe került. H i
szen a bűnösnek meg kell lakolnia 
azért, amit tett.

\z . embernek néha szüksége van egy 
kis kikajacsolódásra, pihenésre távol a vá
ros füstjétől és zajától. A legtöbben ilyen
kor autóba jaattannak, kimennek a vá
ros szélére, a legközelebbi mezőre, ott 
kiszállnak, megesznek két-három szend
vicset, majd hazamen
nek. De mennyivel 
szebb és kellemesebb, 
ha kerékpárral indu
lunk túrázni. Élvezhet
jük a friss, tiszta leve
gőt és az út során is 
rengeteg erdekes do l
got láthatunk, amelyek 
mellett autóval elro
bognánk. Ilyenkor ér
demes megállni, le
gyen az csak egy szép 
virág vagy egy érdekes 
bogár. Sokan azt hiszik 
ritka, figyelemre méltó 
növények, élőlények 
csak a nemzeti parkokban és egyéb vé
dett területeken élnek. Pedig csak körül 
kellene néznünk, és észrevenni az ap
ró dolgokat! Sajnos, kevesen ismerik a 
Nagyatád közvetlen közelében találha
tó természeti értékeket.

Ezért alakult az Ady Endre Gimnázi
um és Szakközépiskolában a Csámbor- 
gó-kör. Bicikli és gyalogtúrák során be
járjuk a kornyéken lévő szép és külön
leges tájakat. Kísérőtanárok segítségével 
megismerjük Somogy megye érdekessé
geit, állat és növényvilágát. Láttunk pél
dául olyan kokénybokrot, amelyen egy 
tövisszúró gébics rendezett be éléskam

-  A millecentenárium emlékére is irt 
egy „ün ne p i szózat’'-ot.

ó Igen, ez időben: az Árpádok bejö
vetelétől egészen a mai eseményekig tart.

„Koszontfek kegyes nagy világ. 
Földgolyónk égi, szép virág, 
Téget, ékes Európa, 
S hazánkat, mely rajt „bokréta".

-  Hét év címmel, 36 oldalon, 80 pé l
dányban jelent meg versesfüzete. M iért 
hét év a címe és m ilyen témá/ü versek 
találhatók a fü
zetben’

-1 940-ben 
b e v o n u lta m  
katonának és 
1947-ben ke
rültem haza. 
Ezt a hét évet 
öleli fel a Don
hoz való kivo
nulástól egé
szen a hadifog
ság végéig. A 2. 
részben hábo
rús versek talál
hatók. Született 
már versem
Székesfehérvár melletti Tác környékén 
éppúgy, mint Siófokon. így pl.: a „Csa
ta a Donnál" vagy a „Nagy menetelés". 
Az utóbbi arról szól, hogy a lengyel ha
tár szélétől egészen a Donig gyalog men
tünk, ami nem kis távolság: 1600 km volt. 

Horváth Ferenc munka közben

rát. A tövisekre különböző rovarokat, sőt 
egy egeret is fölszúrt. Minden évszak
ban útnak indulunk, kihasználva a hét
végeket. A szemerkélő eső vagy hideg 
szél sem akadály, elég egy meleg puló
ver és esőkabát. Jó minőségű föld- és be- 

tonutakon haladunk. Meg
figyeljük a növények és ál
latok készülését a télre, ké

T sőbb a havas fákon a ná- 
'  lünk telelő, északról érke

zett madárvendégek nyúj- 
I tanak változatos képet a ga

lambokhoz és verebekhez 
szokott városlakóknak. Ta
vasszal a virágba boruló ter
mészet, az illatokkal meg
rakott meleg szellők gondo
lata is felvidítja az embert. 
Közeli és távolabbi he
lyekre is eljutottunk már, 
voltunk a vízvári Dráva- 
parton, Kaszó mellett meg

néztük a Baláta-tavat, sőt Bányára is el
látogattunk, igaz, visszafelé az út egy ré
szét vonattal tettük meg. Itt benéztünk 
egy téglagyárba is, ahol nagyon kedve
sen fogadtak bennünket és elmagyaráz
ták, hogyan égetik ki a téglákat.

Minden kirándulás tartogat valami újat, 
és a baráti társaságban kellemesen telik az 
idő. A hosszabb utaktól persze kicsit elfá
radunk, és hazaérve jólesik végígdőlni az 
ágyon, de a hétfőt kipihenten, jókedvűen 
kezdjük. Aki egyszer részt vesz egy ilyen 
túrán, az többet egyről sem marad le.

Kiss Borbála
9. o. lelkes csámborgó

Nekem legjobban az „Egy kicsi ma
gyar kenyér" c. vers tetszett. M ilyen fon
tos, meghatározó élmény alapján íródott’

-  Lengyelországon át vonattal men
tünk, ahol a sínek mentén éhező gyer
mekek álltak, s nyújtották a kezüket fe
lénk. Annyit tudtak csak mondani ma
gyarul: „egy kicsi magyar kenyer", s ez 
olyan borzasztó, megrázó volt.

„Egy kicsi magyar kenyér, így 
száll felénk a sok gyermekhang. 
S nyúl felénk száz kis tenyér 
konyórgőn, m int érc harang."

-  H o l lehet a versesfüzeteit megvásá
ro ln i’

-  Nem pénzért értékesítem, hanem 
ajándékként az utókornak. Megtalálha
tó a Városi Önkormányzatnál, Városi 
Művelődési Házban, Városi Könyvtár
ban, valamint a Nagyatád és Vidéke 
ÁFÉSZ-nél.

Vass Kata
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A NAGYATÁDI KASZINÓ
A  re fo rm ko r m ú lt századi nagy u ta zó i 

-  e lsőso rban an g lia i tapaszta la ta ik  a lap 

ján  -  h a zánkba n  is e lin d íto ttá k  a társas 

é le t m o d e m  fo rm a in a k  kia lakítását. N e 
m es c é lju k  v o lt a „m a g y a r n y e lv b e n  le

e n d ő  e lőreha ladás és annak terjesztése".
N e m  vé le tle n , h o g y  az  e lső  társaskö

rök az érte lm iség kezdem ényezésére jö t
tek létre és ezeket kasz inó nak  nevezték. 

(K aszinó , o lasz  szó, je len tése : fo g la lk o 

zás, tá rsada lm i ré tegződés sze rin ti zárt 
társaskor.) A  po lg á ri é le tfo rm a  részét a l

ko tó , a társas é rin tkezés  h a g y o m á n y a i
ra tá m a szko d ó  k u ltu rá lt társasági hely, 

ahova  b e ke rü ln i s ikk  v o lt, b izo n yo s  tá r
sada lm i k ö rö k  szám ára m a jd n e m , ho gy  

kötelesség. D icséretes liberá lis  (kaszinói) 
e szm ékrő l is b izo n ysá g o t tét*, m ert e le 

jét ve tte  m in d e n n e m ű  fa ji és fe lekeze ti 

m e gkü lön böz te tésne k .

Az atádi kaszinó az országos e lvek sze- 

nnt m ű kö d ö tt 1 8 8 3 -1 9 1 4-ig . H e lye  a je 
lenlegi A tád  Á ruház akko r Korona Szál

ló  -  em ele tének d é li ab laka i m ö gö tt vo lt. 

Tevékenységét szigorú alapszabályok rög
zítették. A  ko zn ye lv  „ú ri kasz inónak" h ív 

ta, m ert tag ja i k izá ró la g  isko lázo tt - a k 

Az SMVK 
Nagyatádi Iroda Hírei
Konferencia az  ELI
M inőségi követelm ényrendszerérő l
1997. fe b ru á r 6 -án  10 .00  ó ra k o r 

kon fe re nc ia  ke rü l m egrendezésre  „ H o 
gyan fe le ljü n k  m eg  az EU m inő ség i k ö 

vetel m énye ine k ’ ’  c ím m e l. A  rendezvény 

he lyszíne : Kaposvár, A n n a  u tca  6.

Rendezvényeló'zetes
1997. fo lya m á n  tö b b  n e m ze tkö z i ü z 

le te m b e r ta lá lk o z ó  kénül m e grendezés

re a M a g ya r V á lla lkozá s fe jlesz tés i A la 

p ítvá n y  szervezésében a P H A R E -prog- 
ram  anyag i tám oga tásáva l.

A  re n d e z v é n y  c é lja , h o g y  az 

EUPARTENARIAT p ro g ra m  kere tében a 

m a gya r vá lla lk o z á s o k  is lehe tőséget 
kap ja nak  m agas sz in te n  szervezett ü z 

leti ta lá lk o z ó  kere teben, kap cso la to k  és 

együ ttm űködés i lehetőségek kiépítésére.

A  re n d e zvé n ye k  he lysz íne : O ro s z o r

szág, G örögo rszág , T unézia , F ranc iao r

szág, N ém e to rszág

IN TER N ET kapcsolódási pont
A  S om ogy M e g ye i V á lla lk o z ó i K ö z 

p o n t lehe tőséget te rem te tt arra, ho g y  a 
v á lla lk o z ó k  ra jta, m in t IN TER N ET sz o l

gá lta tón  keresztü l kapcso lódhassanak a 

rendszerhez.

„így élnek ők, monostoroknak árnyékán. 
Mint sziklatömbök, mint sok ősi márvány." 

Verhaeren
A  fe rencesek. Assisi Szt. Ferenc re n d 

je; „Is ten szegényké i" N agya tád  tö rténe
tének m e g h a tá ro zó i vo lta k .

H a zá n k  sok ka to liku s  te m p lo m á b a n  

lá th a tó  Szent A nta l szelíd , ba rna  kám - 

zsás szobra, derekán fehér csom ózott kö
té lö vve l (korda). A z  ő  segftő e re jében ta

lán  m ég  a h ite tle n e k  is h isznek.

T ö b b  m in t kétszáz é v ig  é lte k  k ö z ö t
tü n k  ko lo s to ru k  szerény kis c e llá ib a n  a 

ko ri szóhaszná la tta l: la te in e r m űve ltsé 

g ű  fé rfiak  lehe ttek. E lsősorban a te le p ü 

lés közé le ti, sze llem i és gazdasági veze 

tő i ta lá lko z ta k  itt egym ással a m ille n n i
um  elő tti és utáni időkben. Törzshely vo lt 

és az egye tlen  is A tádo n , ahová  a tagok

Cukorbetegek gondozása
Dr. H o rvá th  T ü nde  be lgyógyász szak

o rvos, je le n le g  a 7. sz. körze t h á z io rvo 

sa, ak i e lő z ő  m u n ka h e lyé n , a N agya tá 

d i K ó rház II sz. B e lgyógyászatán d o lg o 

zo tt, a h o l négy éven keresztü l fo ly ta to tt 

cu ko rb e te g  gondozást.
Tagja a diabétesz társaságnak, rendez

vén ye ike t, ko n fe re n c iá ju ka t rendszere

sen lá togatja .
Fontos tu d n iv a ló  a be tegek szám ára, 

ho g y  a cuko rbe tegség  fő  tün e te it, a vér- 

c u k o ré rté k  kóros em e lkede ttségé t a 

szervezet szén h id rá t-an yagcse ré jén ek  

zavara  o ko zza . A  v é rcu ko r kó ros  n ö ve 
kedését az esetek le gn agyo bb  részében 
a h a s n y á lm ir ig y  in zu lin te rm e lé sé n e k  

e lég te lensége vá ltja  k i. A  cu ko rb e te g 
ségnek szám os szö vő d m é n ye  van. Leg
veszé lyesebb  az eszm életvesztéssel já 

ró  c u ko rb a jo s  kóm a, a m e ly  a h irte le n  

k ia la ku ló  anyagcserezavar köve tkezm é

nye. N e m  ritka  a vé rc u k o r csökkenése 

kö ve tke z té b e n  k ia la k u ló  úgyneveze tt 

h ip o g liké m iá s  kóm a  sem. In tenz ív  te rá 
p ia  né lkü l m in d k é t ál la p o t h a lá lh o z  ve

ze the t.

A  cuko rbe tegség keze lésének fe lté te 
le az id ő b e n  m egkezde tt kezelés. A  te

rápia s ikerében d ö n tő  szerepe van az o r
vos-beteg együ ttm űködés i készségének. 
Ennek jegyében ind íto ttuk  ú jra diabétesz 

E L Ő D E IN K
----_ ----------- --- -- -------------------- _ — *

P. Kovács Károly Kalliszt (1887 -1937)
fe rences atyák, ug ya n ú g y  ö ltö zve , m in t 

Szent A n ta l. S zo lgá lták  az egyház v a l

lásos h íve it, im ádkoztak , segítették az e l

esetteket és m indezen  tú l ő k  vo ltak  a k u l

túra ho rd o zó i és m egőrző i. Iskolákat a la 

p íto ttak , o tt tan íto ttak . Le lk i és gazdasá

gi veze tő jük  a m in d enko n  házfőnök volt.

P. K ovács K a llisz t 1731. ó ta  a sorban 

a 77. ferences h á z fő n ö k  Budapesten szü

letett, pappá  P ozson yban  szen te lték 

(1 910-ben ). F ia ta lon  ke rü lt N agya tádra . 

H a lá lá ig  -  közel húsz év ig  -  itt élt. A  M o l
ná r csa lád  ro kona  v o lt, k ik n e k  két g ye r

m eke  k ö zü l a fiú  -  n a g ybá ty ja  hatására 

ugyancsak pap  lett.

19 3 3 -3 6 - ig  vezette a rendet, m in t ház
fő n ö k . 12 é v ig  v o lt h ito k ta tó ja  a p o lg á 

ri fiú is ko lá n a k , a rk. e le m i és po lg á ri le

ány isko lána k  p e d ig  igazgató ja  1 9 3 3 -3 6  
ko zo tt. A  h itkö zség  és a M á ria  K ongre

g á c ió  egyház i e ln ö ke , a cserkészcsapat 

ve ze tő je  is ő  vo lt. 

bevezethe tték  vendége ike t A  tagok é v 

rő l évre  m egvá laszto tták  a tisztségvise
lőket: e lnökö t, titkárt, pénztám okot. A  ka

sz inó  m á sod ik  o tth o n a  v o lt tag ja inak ; 

könyvtár, ú jságok, baráti társas aszta lok 

várták napon ta  a lá togatóka t. Férfiak á l

tal ked ve lt szórakozás v o lt a b iliá rd  és 

a sakk, ü d ítő ké n t f je d ig  a kávé. Sok je 

les te rv  szü le te tt itt a város fejlesztésére, 

m in t a takarékjaénztár, a gyár, a rene

szánsz pa rk, fü rd ő  létesítése.
1914-ben  a kasz inó  m egszűnt, az e l

ső v ilá g h á b o rú  véget ve te tt a társaskör
nek, m e lyn e k  ú ttö rő  szerepe vo lt. Tag

ja i szé tszó ród tak a fro n to ko n . T rianon 
után m ár más a lap okon  szerveződö tt ú j

ra a társas é let, m in d e n  tá rsada lm i réteg 

igén ye ine k  m e g fe le lő en  az ú j társaskö

rökben .
A  m ú ltb a n  a hazafias sze llem tő l vezé

re lt kasz inók áldásos tevékenvseget fe j
tettek az egész országban a koz javára 

a ku ltú ra , az ism eretterjesztf « az oktatás, 
a kisdedóvás, a jó tékonyság terü letén.

M a i v ilá g u n kb a n  kü lö n ö se n  nagy 
szükség lenne a kedélyes, bensőségesebb 
társas körökre. /T ö b b  is m ű kö d ik  az Ő szi 

N ap fé n y  N yugd íjas  K lubba n .) Szükség 
lenne  egyesüle tekre, és társaságokra is.

N agyné G yánó  Ágota

k lu b u n ka t Dr. Lévai Iván főo rvos  ú rra l, 

a 2. sz. kö rze t há z io rvosá va l, a k lu b  ve 

ze tő jéve l - m o n d ja  a do k to rn ő .

A  fog la lkozásokka l a cukorbe tegek é r

dekképv ise le té t szo lg á lju k  azza l, hogy 
szak irá nyú , fe lv ilá g o s ító  tevé kenysé

günke t hosszanta rtó  be tegségük alatt 

hasznosítan i, a lka lm a zn i tu d já k , és ez 

álta l kom fo rté rze tü k  is k ie g ye n sú lyo zo t

tabbá vá lik .

A z  e lső gondozást kevés beteg lá to 

gatta, zö m m e l idősebbek jö tte k . A  f ia 

ta labb betegeknek tanácsolnám , hogy sa
ját é rdekükb en  erdem es vo ln a  a lx?teg- 
ségükre v a ló  odafigye lés, m e rt tu d va le 
vő , ho gy  kezde ti s tád ium ba n  a későb

b i szö vő d m é n y  k ia laku lása  m eg  m e g 

e lőzh e tő .
F og la lkozása ink  ezu tán  is a M ű v e lő 

dési H ázba n  lesznek.

Januárban vagy februárban - a m e n n y i

ben tám oga tókra  ta lá lu n k  - ko r lá to zo tt 
szám ú betegnél ríz ikószűrésre  ke rü lne  

sor. A  jx in to s  id ő p o n to t p la ká to n  je le z 

n i fog juk .
A  cuko rbe tege k  gondozását hosszú

távo n  k ívá n ju k  fo ly ta tn i. M a  m á r k ö z tu 
do tt, ho gy  te ráp iáva l a d iabétesz be te

gek e le tk ilá tása nem  vagy a lig  rosszabb, 

m in t az egészséges em bereké.
Bacsa G yu láné

K özé le ti tevékenysége m e lle tt nagy 

tiszte le t övezte . Szerzetesi é letét szó sze
r in t vette: a szab á lyok  feg ye lm eze tt a l

ka lm azását, szo lgá la tá t a te s ti- le lk i sze

gényekért, p o n to s , le lk i ism eretes m u n 

kát. M e g g yő ző , s zó n o k la ta it szívesen 

ha llga tták. A lk o tó  é letét papi fe lada tvég

zése kö zb e n  -  V eszprém ben  -  szakíto t

ta m eg  a sz ívha lá l.
1937. január 4-én  -  hatvan évve l ez

e lő tt -  ha lt m eg. Rendháza hazahozatta. 

K özben a híres ferences búcsú já ró  tem p
lom ban, A ndocson beszentelték, m a jd  itt

hon, városunk tem etőjében helyezték vég

ső nyugalom ra. Ravatalánál kis cserkészei 

á lltak díszőrséget, iskolá jukban ped ig  egy

hónapos gyászt tartottak.
Egyszerű vaskereszttel je lö lték  m eg sír

ját a ferences atyának, aki a korabeli m eg
em lékezés szerin t: „p a p i é le tének, tö b b  

m in t ké th a rm adá t szen te lte  n e kü n k ."
N agyné G yánó  Ágota

HÍREK
M egalakult a Nagyatádi A tlé tika i C lub. 

Az ú jdonsült egyesület 1997. január 15-én 
28 fő részvételével rendezte a laku ló  kö z 
gyűlését a Szakképző Iskola aulájában. Az 
szervezet alapvető célja az atlétika népsze
rűsítése és az egeszseges é letm ódra neve
lés. A közgyűlés a egyesület elnökének 
dr. G ábriel Jánost vezető edzőjének Ludán 
Jánost választotta. A  szervezet az éves ver
senynaptára alapján megkezdte a szakmai 
előkészítő m unkát. Az e lfogadott alapsza
bá ly  szerint egyaránt fontos hangsúlyt k í
vánnak he lyezni a diákokra a lapozott ver
senysport-utánpótlás nevelésre, a töm eg
sport segítésére, rendezvények szervezésé
re és a tehetségkutatásra. A Nagyatádi A t
létikai C lub  várja tagjai közé m indazokat 
akik cé lja ikka l azonosulva részt kívánnak 
venni a szervezet m unkájában.

• « •
A KÖNYVTÁRPÁRTOLÓ ÖNKORMÁNYZAT pá

lyázatán a Nagyatádi Városi Könyvtár 
2 5 0 .0 0 0  forin t támogatást nyert. A  könyv
tár az összeget az Internethez va ló  csatla
kozás technikai hátterének megteremtésé
re kívánja fordítani, kiegészítve azzal a 
200.000 Ft-al amelyet tavaly nyertek hason
ló célok megvalósításának finanszírozására.

• •  •
M egielent a KÓTER c ím ű ko llég ium i d i

ákújság legú jabb száma. Ezúttal két ö tö d 
éves fiatalember, Orsós Ferenc és Jánosik 
Csaba öná llóan  állíto tta össze az anyagot. 
Megtaláljuk benne a humort, a sportot épjv- 
úgy, m int a ko llég ium  hétköznapjairó l szó
ló  cikkeket. •  * *

Az elmúlt évben közérdekű kötelezettség
vállalás cím én a Városi M ú zeum  k ia lak í
tásához jelentős összegű támogatást ka
pott a város a gazdálkodó szervezetektől 
és magánszem élyektől. 1997-ben a kö z 
érdekű kötelezettségvállalás cé lja i között 
az egészségügyi alapellátást biztosító o r
vosi rendelők kialakítása, a városi sportcsar
nok megépítése, és a „M ille n n iu m i fe lú jí
tási" jxogram  támogatása szerepel. Az utóí> 
b i program  a kom o ly  művészeti értéket és 
jelentős idegenforga lm i vonzerőt képvise
lő faszobrok rekonstrukcióját és karbantar
tását, va lam int az a lkotó te lep épületeinek 
felújítását teszi lehetővé. A  befizetett tá
mogatás összege után az önkorm ányzat ál
tal kiadott igazolás alapján a magánszemé
lyek és gazdálkodó szervezetek adókedvez
m ényben részesülnek.

A H orvát Belugyminiszthiium elkészítet
te a menedékesként hazánkban tartózko
dó  és hazate lepüln i szándékozó horvátok 
útleveleit és személyi igazolványait. A  M e
nekültügyi és M igrác iós H ivata l tá jékozta
tása alapján a H orvá t Konzulátus m unka
társai 1997. január 29-én 9 .00 -10 .30  óra 
között a Városháza fö ldsz in ti kistermében 
adják ki a N agyatádon tartózkodó horvá
tok számára a hazatéréshez szükséges o k 
mányokat.

Keresztreitvényteitö versenyt rendez a 
Nagyatádi M űvelődési Ház 1997. feb ru
ár 15-én 14 orakor. A  rendezők kezdők és 
haladók részvételére egyaránt számítanak. 
N evezni a versenyt m egelőzően 13.00
13.30 között a rendezvény helyszínén le
het.

EGYMÁS KÖ

EGYMÁS K020TT

Kerekasztal-beszélgetést szervezett a Somogyért Egyesület a Nagyatádi M űvelődési 
Házban 1997. január 17-én. A  világról, családról, a hata lom ról, b iza lom ró l, h itrő l és sze
rétéiről beszélgetett Balás Béla megvéspuspok, dr. Csillag Gusztáv és dr. Fekete László 
ügyvédek dr. C yócsi János főorvos, dr. Kisgyura A ttila  főosztályvezető, dr. Gyenesei 
István az egyesület e lnöke és O rm a i István polgármester. A rendezvényen dr. Gyenesei 
István a Somogyi Egyetemistákért és Főiskolásokért A lapítvány összesen 210.000 Ft é r
tékű ösztöndíját adta át 24 nagyatádi d iák számára.

A N agyatádi D iákokért A lapítvány az 
1997-es esztendővel m űködésének 5. é v 
fo rdu ló jához érkezik. Az alapítvány a la
kosság és az önkorm ányzat támogatásának 
köszönhetően 261 diáknak biztosított ösz
töndíjat összesen 2,3 m illió  fonnt értékben.

• •  •
M atematikaversenyt hirdetett a nagyatá

d i g im názium  a város és a környező te le
pülések általános iskolái számára. A  felső 

tagozatosok két csoportban nevezhettek a 
versenyre, am ely toobtordulós rendszerű. 
A  versenynek toöb célja van. Az iskola sze
retné m egismerni a vonzáskörzetébe tar
tozó  tehetséges diákokat és ve lük a kap
csolatot rendszeressé tenni. Másrészt lehe
tőséget kínál ahhoz, hogy tudásszintűket 
más iskolák tanu ló iva l összemérjék illetve 
könnyebbé tegyék a középiskolába való át
menetet. A  verseny feladatait az iskola m a
tem atikai munkaközössége állítja  össze és 
szabadidejükben ők javítják a beérkező do l
gozatokat. .  .  .

Feihívjuk a városunkban m űködő alapít
ványok kuratórium ának figyelm ét, hogy a 
szem élyi adó m eghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti közcé lú fe l
használásáról szóló 1996 évi CXVII. tö r
vény értelmében az alapítványok tevékeny
ségét támogatni kívánó adófizető á llam po l
gároknak lehetőségük nyílt, hogy a befize
tendő adó 1%-át az álta luk m egje lö lt a la 
pítvány számára juttassák. Erről a szemé
lyi jövedelem adó bevalláskor kell az állam- 
poigaroknak ny ila tkozn iuk az érintett szer
vezet megnevezésével és adószámának 
megjelölésével Az alapítványoknak a tö r
vény az ehhez esetlegesen szükséges 

alapszabály, vagy szervc-zc* és működési 
szabályzat módosításához szeptemberig 
b iztosit időt.

A  vá rosban m űködő önkorm ányzati in- 
tézm vények tevékenységéhez kapcsolódó 
alapítványok, am elyek a törvényi előírás
nak m egfelelnek az alábbiak:

„C A N TE M U S " Alapítvány, adószám. 
19195733 1 14

Nagyatádi Á llam i Zeneiskola támogatá
sáért Alapítvány, adószám: 19195197 2 14

„PARACELSUS" Népegészségügyi A la 
pítvány, adoszam: 19195207 2 14

„P R O LO G " Ifjúsági Alapítvány, adó
szám 19193353 1 14

PRO FAMÍLIA Nagyatád Alapítvány, adó
szám: 19201412 1 14

Nagyatádi D iákokért A lapítvány, adó
szám: 19198516 1 14

NA G Y ATÁD IIG  POLGÁRAI
Bűns Norbert, Dohos Nrnetta, 

Horváth Dominik Walter, 
lancsik Gellert, Mészáros Henrik, 

Orsó Rebeka, Nagy Vízien, 
Vénosz Serma

FELHÍVÁS
A 6. számú választókörzet lakossá

ga számára 1997. január 28-án 17 óra
kor Tilinger István képviselő fogadóórát 
tart az Árpád utcai óvodában. A ren
dezvény meghívott vendége O rm ai 
István polgármester.

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

    

 

 



VII. ÉVFOLYAM 1997. JANUÁR N agyatádi H írlap

IFOR -  SFOR
(Folytatás az I . oldalról)

A korábban felvetődött polgári repü
lés gondolatától elvileg nem zárkóztak 
el a HM  vezetői, de ez csak távlati terv
ként szerepelhet. A repülőtér többes hasz
nosítása csak a katonai feladatok elsőd

Ameriaki katona orosz terepjáróban

legessége mellett kerülhet szóba. Folya
matosan távoznak az amerikai katonák 
a kaposvári laktanyából, de továbbra is 
igénybe veszik a kaposújlaki repülőte
ret. Barcson a határátkelés biztosítását 
végző csoport munkájára a későbbiek
ben is szükség lesz. M ivel hazánk terü
letén -  az őrzési feladatot ellátók kivé
telével -  az amerikai katonák fegyverei 
töltetlenek, a határátkelést követően 
hajtják végre a töltést és itt csatlakoznak 
a menetoszlop mozgását biztosító erők 
a déli irányba induló konvojokhoz.

A legnagyobb létszámú amerikai ala
kulat hazánk területén m inden b i
zonnyal a közeljövőben is Taszár marad. 
A taszári repülőtérre szinte rá sem lehet 
ismerni. Hatalmas gépjármű konvojok, 
rendezett sátortáborok, és sürgölődő

A helyi autóbuszközlekedésről
A Képviselő-testület az elmúlt év no

vemberében úgy döntött, hogy Nagya
tádon kerüljön előkészítésre a helyi köz
lekedés megszervezése. A KAPÓS VO 
LÁN Részvénytársaság 6 hónapos kísér
leti időszakra vállalkozott a feladat ellá
tására.

Az elképzelések szerint kettő autóbusz 
közlekedne a következő útvonalon:

1. számú É-D-i járat:
Zrínyi u. strand -  Kápolna utca -  

Bercsényi utca -  Bajcsy Zs. utca - Baross 
C. u. -  Kossuth u. -  Árpád u. -  Jókai utca
-  Móricz Zs. - Petőfi u. -  Rákóczi utca
-  Béke utcai fordulás és vissza 
ugyanezen útvonalon.

2. számú K-NY-i járat (körjárat):
Henész forduló -  Honvéd utca -  

Henészi elágazás -  Árpád utca -  Kossuth 
utca -  Baross C. utca -  Somogyszobi utca
-  Mező utca -  Eperjesi utca -  Szabó D. 
u. -  Kolozsvári utca -  Baross G. u. -  
Kossuth utca -  Árpád utca Henészi 
elágazás -  Honvéd u. -  Honvéd u. for
duló.

1. Zrínyi u. strand -  Kórház 
-  Jókai u. -  Béke u.

Menetidő Megállóhelyek Menetidő

0 Zrínyi u. strand 13
2 Kápolna u. 11
.3 Alkotmány u. Óvoda 10
4 Kórház 9
6 Posta 7
7 Rinya Áruház -
8 Árpád u. 5
9 Jókai u. 4

10 Bodvica 3
12 Rákóczi u. 1
13 Beke u. 0

amerikai katonák. Néhány évvel ezelőtt 
a repülőtér parancsnoka nyílván rossz tré
fának tartotta volna, ha közlik vele, hogy 
holnaptól rendezkedjen be amerikai gé
pek fogadására. Ma még néha magyar 
gépeket is fogad a bázis.

Az egykori helyőrségi klubban az 
Amerikai Hadsereg Nemzeti Támogató 
Csoportjának Sajtó Központ vezetője 
Mary R. Norris alezredes és a Magyar 
Honvédség részéről Mesztegnyei Imre al
ezredes fogadott.

-  A Taszári Központi Ellátó Bázis biz
tosítja a Boszniában állomásozó alaku
latok ellátását, utánpótlását és innen jut 
vissza Németországba a személyi állo
mány és a technikai eszközök is. A ma
gasabb rangú tisztek közül többen akár 
egy évet is itt töltenek, de van olyan is 
akinek a megbízása csupán egy hóna
pos -  kezdte a tábor bemutatását az al
ezredes asszony.

Például az ő munkacsoportjuk a 
Public Affairs (nyilvánossági ügyek) 
megbízatása 8 hónapra szólt. Az IFOR-

Díjszabás:
Vonaljegy: 50 Ft
Nyugdíjas- és tanulóbérlet: 300 Ft
Dolgozó bérlet: 700 Ft

A 2. számú K-Ny-i járat hossza a 10 
km-t meghaladja, ezért a szakaszha
tár a postai m egállóhely lesz.

A m egállóhelyek kialakítása -  ide
iglenes megoldásként -  kőszórással 
történik, ugyanis a jogszabályokban 
meghatározott szakmai előírások sze
rin ti autóbusz öblözetek megépítése 
több m illió  forintba kerülhet.

A helyi járat szükségességét a tény
legesen je lentkező utazási igény tud 
ja igazán alátámasztani, am iről a hat 
hónapos időszak alatti folyamatos 
utasszámlálással tudunk csak meggyő
ződni. Ezt követően születik végleges 
döntés a helyi közlekedés üzemelésé
ről és annak m ódjáró l

Célunk az, hogy az autóbuszok 
o lyan ú tvona lon  közlekedjenek,

A Zríny i utcából indul
(munkanapokon):

6.20 6.50 7.20 7.50
8.20 9.20 10.20 11.20

12.20 12.50 13.20 14.10
14.40 15.20 1b. 10 16.40
17.20 18.20

A Béke utcából indul
(munkanapokon ):<

6.35 7.05 7.35 8.05
8.35 9.35 10.35 11.35

12.35 13.05 13.35 14.25
14.55 15.35 16.25 16.55
17.35 18.35 

küldetésben résztvevő első tisztek 1995 
decemberében érkeztek az 1 páncélos 
hadosztály állományából. Jelenleg kb. 
8300 katona tartózkodik a délszláv tér
ségben, akik valamennyien Taszáron ke
resztül jutottak el Tuzlába. A taszári tá
borban körülbelül 2700 katona tartóz
kodik napjainkban. Aamenkai hadsereg 
alvállalkozója a Brow & Rods cég jelen
leg több mint 1 500 magyar alkalmazot
tat foglalkoztat.

A taszári bázis területén Mesztegnyei 
Imre alezredes kalauzolt. Az ellátó bá
zis a jól szervezett napi életét élte. Egy- 
egy sátorban parancsnoki eligazítást tar
tottak, másutt a technikai eszközöket ké
szítették elő, vagy éppen pihenő idejü
ket töltötték a katonák. A ki kapcsolódás
hoz szinte minden lehetőségük adott. A 
kondicionáló terem gépei csak szűkén 
fémének el a kaposvári sportcsarnokban 
és a játékteremmé alakított sátor is kö
zelebb áll Las Vegashoz, mint némelyik 
magyar kocsma különterméhez. A tábor
ban berendezett hatalmas önkiszolgáló 
rendszerű étkezősátor minden alka
lommal több fogásból álló változatos ét
rendét kínál a katonáknak. A bevásárlás 
sem jelenthet gondot, hisz sátortábor jól 
fűtött áruházában szinte valamennyi áru
cikk megtalálható -  természetesen do l
lárért. A kikapcsolódást szolgálja a tábo
ri mozi, és a televízió sem hiányozhat 
a sátorvárosból. A tábori posta telefon
vonalai közvetlen kapcsolatot biztosíta
nak Németországba és az Egyesült Á l
lamokba. A férfiak és nők aránya 20%, 
amely egy bázison érthető is. A hábo
rús övezetben ennél arányában jóval ke
vesebb nő szolgál.

Ennyi kényelem és komfort láttán jo
gosan gondolnák néhányan, hogy az el- 
puhulás veszélye fenyegeti az amerika' 
katonákat. A testnevelés nem kötelező, 
de a jó fizikai állapot rendszeresen el
lenőrzött elvárás, s így bármennyire is fi
gyeltem egyetlen elhízott amerikai kato
nát sem láttam.

PM

amelyre a legnagyobb igény je lentke
zik, ezért kérjük, hogy észrevételeiket, 
javaslataikat juttassák el február 10-éig 
a polgármesteri hivatal városfejleszté
si és közgazdasági irodájához.

Barbalicsné Kosa Erzsébet

2. Henész -  Posta -  Konzervgyár
-  Eperjesi u. -  Henész

Menetidő Megállóhelyek Menetidő

0 Henész forduló 25
1 Honvéd u. 24
2 Henészi elág. 23
4 Árpád u. 21
- Rinya Áruház 19
7 Posta 18
9 Konzervgyár 16

11 Mező u. 86. 14
12 Mező u. 66. 13
13 Pozsonyi u. 12
14 Eperjesi u. 36. 11
15 Szabó D. u. 44. 10
17 Autóbusz-állomás 8
19 Posta 6
20 Rinya Áruház 5
21 Árpád u. 4
23 Henészi elág. 2
24 Honvéd u. 1
25 Henész forduló 0

Henészről indul
(munkanapokon):

6.20 6.50 7.20 7.50
8.20 9.20 10.20 11.20

12.20 12.50 13.20 14.10
14.40 15.20 16.10 16.40
17.20 18.20

______________________________________________

Az előfelvételi tapasztalatai
Az Ady Endre Gimnázium és Szakkö

zépiskolában november hónap végén ír
ták az angol nyelvi, humán-reál, valamint 
a hat évfolyamos gimnáziumi osztályok
ba jelentkezők az előfelvételit magyar
ból, történelemből matematikából és an
gol nyelvből. A dolgozatok nagy száma 
miatt (kb. 200) a javítás, értékelés és a 
tanulók kiértesítése csak december kö
zepén kezdődhetett el.

Az előfelvételin a tanulók 91 száza
léka nyert felvételt, nekik az általános fel
vételi eljárásban már nem kell részt ven
ni. Az általános iskolákból a kitöltött fel
vételi papírjaik megküldésével bekerül
nek a megjelölt osztályokba, és 1997. 
szeptemberében intézményünkben 
kezdhetik a tanévet.

A dolgozatokat értékelve néhány ál
talános következtetés már most látható 
a tanulók felkészültségéről. Matematiká
ból a hat évfolyamos gimnáziumi osz
tályba jelentkezők eredménye kimagas
lóan jó teljesítményt mutat, de mellette 
a magyar és ti >rténelem is megfelelő szín
vonalú. A tanulók többsége ebbe az osz
tályba 80 százalék fölötti teljesítménnyel 
került be, azaz a megszerezhető - ma
ximum 40 hozott és 60 szerzett -, össze
sen 100 pontból legalább 80-at gyűjtöt

Nyári élményeim
A tél közepén ilyen kuha időben 

ugye jólesik a nyári szép napokra em
lékezni? Én is így vagyok ezzel a do
loggal. Számomra mégis szfvenütő 
volt az a rövid kis dolgozat, melyet 
egy tizenhárom éves kollégista írt a 
Közelmúltban. Nem csak a napos idő 
sugárzik belőle, hanem a viharvert 
kisdiák felnőtte; élettapasztalata is. 
Engedjék meg, hogy szó szerint 
idézzem legénvkénk dolgozatát.

A hatodikos osztályommal tavasszal 
Bakonybélre mentünk kétnapos kirán
dulásra. Anyukám azt mondta, jól 
nézzek széjjel, mert nem igen lesz nyá
ron élményem. Kullancsokkal a hátam
ban és sok szép emlékkel jöttem haza. 
Anya a nyáron munkát kapott, napi 1 3 
órát dolgozott. Úgy terveztük horgász
ni fogok és a csirkéket, amiket kikeltet
tem etetni fogom. Nem lesz színes él
ményekkel dús a nyarunk, éppen, 
hogy kenyerünk lesz. Egyik nagynéném 
eljött értünk, a Mátra lábánál laknak Lő-

Az élet és az iskola
VITAIRAT

Nagyot változott hazánkban az élet 
az utóbbi néhány évben. A gazdaság tel
jesen átalakult, elsősorban a szakkép
zett munkaerőre van szükség a legtöbb 
munkahelyen. A képzetlen munkaerő 
elhelyezkedési esélye is csekély. A fi
zetések a képzettségnek megfelelően 
egyre differenciáltabbá válnak. Fölérté
kelődött a szakmai tudás. Hol van már 
az az idő, amikor egy gyönge érettsé
gi után íróasztal várt az iskolából kilé
pő fiatalra. Hol van az az idő, amikor 
a tanárok "vadászták" össze az ingye
nes korrepetálásra és fölzárkóztatásra a 
gyerekeket. Nagyon megerősödött a 
szülők elvárása az iskolákkal szemben.

Iskola-kezdéskor csemetéjüket már a 
legjobb tanító nénihez igyekeznek be
íratni, felső tagozaton pedig a legjobb 
osztályfőnököt igyekeznek kifogni. Ha 
mindez nem sikerült nem riadnak vis
sza az iskolaváltástól sem. A középis
kolába lépéskor szintén a legmenőbb 
iskolába igyekeznek a gyereküket kül
deni.

Azokra a tanulókra, akik a középis
kolából jó felsőoktatási intézménybe 

tek, azaz tartották az általános iskolai 
eredményüket, sőt fölötte teljesítettek.

A négy évfolyamos gimnáziumi osz
tályokba jelentkezőknél az eredmény 
sokkal szórtabb, itt is találhatók kiugró 
teljesítmények, de a többség 60-70 szá
zalékos eredményt ért el (60 százalék volt 
a felvételin a határ). Érdekessége a tö r
ténelemből elért viszonylag gyenge fel
mérési eredmény.

Bemutatkozó lapot is kértünk, amely
ben a csalad helyzetéről, a leendő tanu
lókról vártunk információt szülői szem
mel. Ebből kiderült, hogy sok az olyan 
család, ahol az anyagi körülmények, a 
család helyzete (például elvált szülők) ne
hezítheti az önmagát kereső, már vala
hol nem gyerek, de nem is felnőtt em
ber útkeresését. Nekünk ezekre a tanu
lókra fokozottan kell figyelnünk és a szü
lővel együtt kell átsegíteni azokon az aka
dályokon, amelyek a felnőtté válásnak 
ezt a korszakát jellemzik hogy boldog, 
önmagukat megtaláló, mindig értékelni 
tudó, társas kapcsolataikban igényes, v i
dám emberek legyenek.

fk
Az általános felvételi időpontja:
1997. február 22. 9 óra

( szerk.)

rincen. A lig vártam a napot, hogy vo
nattal induljunk. Rokon gyerekekkel bi
cikliztünk órákat, nénéim sütötték a f i
nom sütiket. Gyöngyös útjait róttuk. A 
másik rokon Hatvanba hívott, uszodá
jában csodajót úsztam. Önvédelmi fo
gásokat tanultam tőle. Kijártunk horgász
ni és hegyitúrán voltunk egy nap. Vissza
mentünk Lőrincre, ahol munka is várt. 
Babot fejtettünk, burgonyát, hagymát, 
szilvát és kukoricát szedtünk.

M ive l m i dolgoztunk, ezért az 
öcsémmel mi kérhettük, hogy mi legyen 
az ebéd. M ire kimondtam, hogy arany
galuska, majdnem készen is volt. Saj
nos levest minden nap enni kellett. Ki
fordított kormánnyal bicikliztünk, ami 
nem tudom miért, nem tetszett egyik ro
konomnak sem. Barátokat találtam, de 
belepillantottam, nem fenékig tejfel ar
ra sem az élet.

Másfél hónapot voltunk távol. Na
gyon jó volt de jó volt hazatérni.

Német Jancsika 7.o.

szeretnének bejutni, kőkemény munka 
vár. A jelenlegi fölvételi rendszer a fö l
készítő tanárok számára is feszes mun
katempót diktál. A törekvő tanulók és 
tanárok egy liberalizálódó, általánosan 
lazuló fegyelem mellett igyekeznek fel
adataiknak megfelelni.

Az iskolákat nagyon fenyegeti az 
ameríkanizálódás veszélye. M it értek ez 
alatt?

Az USA-ban a Kormányzat nagyon 
sok pénzt költ az állami oktatásra, az 
mégsem hatékony. Az oktatás és külö
nösen a nevelés alacsony színvonalú. 
Az oda járó diákok többsége csak egy 
jó bulinak tekinti az iskolát, ahol a ta
nárokat jól ki lehet készíteni. Szülő és 
tanuló csak a jogaira hivatkozik, a kö
telességeit viszont nem akarja vállalni. 
Az állami oktatásból a társadalom ve
zető rétegébe nagyon kevesen keríjlnek.

Amerika szele már meglegyintett 
bennünket. Jó oktatásunk és jó nevelé
sünk csak akkor lesz, ha a szülők, a ne
velőtestületek és az iskolafenntartók 
összefognak és nem engedik ki a gyep
lőt a kezükből. C.B.
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THE NET
A hálózat

A város tömegkommunikációs eszkö
zeinek fejlődése újabb komoly mérföld
kő elé érkezett. Napjainkra több mint 
2700 háztartásban működik a városi ká
beltelevíziós mndszer és a legutóbbi fej
lesztést követően hasonló nagyságren
dű a telefonvonalak száma is. A világme 
retű számítógépes hálózat az Internet el
érése már nem a iovő csodái köze tar
tozik. Igaz csak néhány pontról, de már 
városunkból is többen tettek kisebb na
gyobb sétát az információs szupersztrá
dának becézett rendszerben. Az önkor
mányzatnál el)ben a legnagyobb segít
séget a Soros Alapítvány nyújtotta.

Az Internet története mindössze 30 eves 
és mégis a világ egyik legdinamikusab
ban fejlődő kommunikációs csatornája.

Az év fordulópontjának környékén az 
emberek egv része hajlamos visszatekin
teni az óesztendőre és annak eredmé
nyeit, tanulságait megfogalmazva rátér
ni a következő feladatokra.

A SMVK Nagyatádi Iroda 1996. évi 
MIKRO-hitelprogramos tevékenységet 
mérlegelve, több átgondolásra és elem
zésre erdemes gondolat fogalmazódott 
meg, amely remélhetőleg nem csak szá
momra tanulságos.

A MIKRO-hitel, mint a kezdő és kis
vállalkozások leginkább “vállalkozásba- 
rat“ középtávú hitelforrása, már ismert
nek és népszerűnek nevezhető a vállal
kozások környezetében.

A benyújtott M ikrohitel pályázat elfo
gadottsági mutatója is javuló U'ndenci- 
át mutat, hiszen az előző evekben 2 be

Egységes szemétszállítási rendszer
A képviselő-testület 1996. decembe

ri ülésén megtárgyalta és elfogadta a sze
métszállítás rendjét maghatározó előter
jesztést. A települési szilárd hulladék gyűj
tésének rendszere alapvetően a továb
biakban sem változik, de az emelkedő 
költségek indokolttá tettek az 1994-ben 
megállapított dijak emelését. Nem vál
toznak a már megszokott szemétszállí
tási napok és a hulladékgyűjtő edénye
ket a megállapított szolgáltatási díjért min
den alkalommal ki lehet helyezni és a 
szemétgyűjtő edényekért bérleti dijat sem 
kell fizetni. A szemétszállító edényeket 
a lakóközösségeknek nem kell megvá- 
sásárolniuk, mint az néhány környező vá
rosban történt és a karbantartásukat is e l

Mikulás-úszóverseny

A varázs-sapka, ami szerencsét hozott

Szerencsét hozott a mikulás-sapka fehér búbja Kaposváron. A december 13-án 
megrendezett Mikulás-versenyen a Privát Sport 66 úszóiskola reménységei 4 arany, 
7 ezüst és 5 bronz éremmel tömték meg a mikulás puttonyát. Viki néni és Gyuszi 
bácsi tanítványai közül a következők álltak fel a dobogó legfelső fokára.

Stoff Dón 25 m leány (haladó) hátúszás, Steiner Hajnalka 25 m leány (kezdő) 
hátúszás, Horváth Gergő 25 m kezdő fiú hát, Stoff Dóri 25 m (haladó) leány gyors.

A hetvenes években az amerikai védel
mi miniszténum építtette ki az első olyan 
számítógép vezérlésű hálózatot, amely 
földrajzilag távollevő gépek vezérlését és 
interaktív kommunikációját tette lehető
vé. Nem nehéz kitalálni, hogy a rendszer
nek némi köze volt a nukleáns rakéták 
megbízható vezérléséhez. Azóta a pol
gár: célú hasznosítás messze túlnőtt m in
den elképzelést. A hálózat a világ legna
gyobb információs bázisává nőtte ki ma 
gát. Az Internet révén egy számítógéppel, 
megfelelő szoftverrel és egy kommuni
kációs modemmel a világ bármely má 
sik hálózati pontjával kapcsolat létesíthe
tő, a hálózatról rendszerezd adatok gyűjt
het őek. Természetesen mindehhez meg
bízható összeköttetésre van szükség, 
amelyet jelenleg csak a hagyományos te
lefonvonalak és a GSM-telefonok átvite
li rendszere biztosít városunkban.

Az Internethez történő csatlakozás va
lamely szolgáltató szerverén (nagytelje

Ismét a MIKRO-hitelről
nyújtott fjáiy ázat közül 1 számíthatott si
kerre. (1996-bftn háromból kettő).

Az eddigiek szerint nincs is különö
sebb baj a pályázati rendszerűnkkel.

Hogy mégis írok minderről, annak az 
az oka, hogy az óév során több esetben 
is előfordult, hogy a sikeres MIKRO- 
hitelpályázat ellenére a vállalkozó nem 
vette igénybe a hitelt.

Ilyen eset kapcsán felmerül a kérdés: 
Szüksége volt-e egyáltalán a forrásra? 
Megkérdezve a vállalkozót leginkább a 
pénzhez jutás, időben való elhúzódását 
említik, tehát a kérdéses beruházás ak
tualitását vesztette.

Valószínűleg lesznek akik a rendszert 
túlon túl bürokratikusnak tartják és a vé

végzi a szolgáltató. Az új díjak lakáson
ként 500 forint alapdijat és személyen
ként 681 forint szolgáltatási dijat vala
mint ezek ÁFA vonzatát tartalmazzák. A 
díjfizetés lakásonként évente k i t részlet
ben május és október végéig törté
nik. Az új rendelet egységessé tette a sze
métszállítási díj fizetését a város terüle
tén. A Városgondnokság március elejé
ig valamennyi háztartásba eljuttat egy 
nyilatkozatot, amely alapján regisztrál
ják a lakásokban élő személyek számát. 
Ezt vetik össze a népesség-nyilvántartás 
adataival és így kerül megállapításra a fi
zetendő díj. A nyilatkozatot március vé
géig kell visszajuttatn a Városgondnok
ság munkatársaihoz a korábban megvá

sítményű hálózati számítógép) keresztül 
lehetséges. A szolgáltatás díja általában 
a telefonvonal használati költségéből és 
a szolgáltatónak fizetett (értésből tevő
dik össze. Nagyatádon a város kábelte
levíziós rendszer létrehozásával a város 
tulajdonába egy olyan jó minőségű 
kommunikációs hálózat került, amely al
kalmassá teszi a bekapcsolt lakásokat -  
jóval alacsonyabb terítési díjért -  az 
Internethez történő csatlakozásra. Egy he
lyi „Internet központ" létrehozását és vá
rosi kábelrendszerhez történő csatlakoz
tatását követően a világhálózat a lakások
ból a telefonvonalak mellőzesével is el
érhetővé válhat, s így lényegesen olcsób
bá válik a rendszer használata. Természe
tesen ez a szolgáltatás hasonlóan a HBO 
mozicsatomához csak abban a lakásban 
fog működni, ahol erre igényt tartanak. 
Jelenleg folynak ennek a fejlesztésnek az 
előkészületi munkái. PM 

gére belefáradnak a Küzdelembe, de egy 
több évre vonatkozó nitelpályázat üzle
ti tervének összeállítása és a megfelelő 
fedezeti feltételek megteremtése nem 
megy egyik napról a másikra.

Az esetek kapcsán érdemes lenne min
den reménybeli MIKRO-hitel felvevőnek 
még a pályázat benyújtása előtt átgon
dolnia, hogy.

- a pénzhez jutás nem megy máról a 
holnapra (30-60 nap)

- a hitelforrás nem korlátlan mennyi
ségben áll a rendelkezésre, tehát ha va
laki hozzájutott, ezzel másvalakitől az 
adott időpontban elvette a hozzájutási 
lehetőségét.

József László irodavezető

sárolt és megmaradt „szemétszállítási csí
kokkal" együtt, amelyeknek összegét be
számítják az első félévi díjba. A 70 év 
feletti lakosok díjkedvezménye megma
rad, a lomtalanítás, a veszélyes hulladé
kok és a fenyőfák elszállítása továbbra 
is a szolgáltatás részét képezik

A szemétszállítási díj mértéke laká
sonként, évente:

1 személy 1181 Ft + AFA
2 személy 1862 Ft + AFA
3 személy 2543 Ft + ÁFA
4 személy 3224 Ft + ÁFA
5 személy 3905 Ft + ÁFA
6 személy 4586 Ft + ÁFA
7 személy 5267 Ft + ÁFA
8 személy 5948 Ft + ÁFA
9 személy 6629 Ft + ÁFA

Az általános forgalm i adó mértéke 
1 2 %.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A NAGYATÁDI DIÁKOKÉRT ALAPÍTVÁNY 

1997. február 1-től az 1996 /97-es tanév 
II. félévére PÁLYÁZATOT HIRDET 

azoknak a tehetséges nagyatádi egyetemi, 
főiskolai diákoknak a részére, a k in e k  a 

továbbtanulása szociális helyzetük miatt 
akadályoztatva van

A pályázathoz csatoln: kell az I. félévi tanulmá
nyi eredmény, a II félévi hallgatói jogviszony, 
valamint a család egy főre eső jövedelmének 
igazolását.

A jövedelmi igazoláshoz szükséges nyomtat
vány a Polgármesteri Hivatal 209  sz irodá
jában vehető át.

Pályázatot a Nagyatádi Diákokért Kuratóriuma 
címére (Nagyatád. Baross G. u. 9  sz.) 1997 
február 28- g lehet benyújtani.

A pályázatok elbírálásának határideje: 1997 
március 15

Tisztelettel értesítjük a lakosságot, hogy az ala
pítvány a befizetendő személyi jövedelemadó 
1 %-ával is támogatható A személyi jövede
lemadó bevalláskor szükséges nyilatkozatté
telhez az alapítvány adószáma; 191 9 8 5 1 6 1 14 

Az alapítvány közvetlenül is támogatható az 
alábbi számlára történő befizetéssel.

Az alapítvány számlaszáma: OTP és Kereske
delmi Bank Rt. Nagyatádi Fiókja 117 43033
20024310

Támogasson bennünket, hogy segíthessünk!

Az ábrába írt szavak között 10 magyar település neve rejtó'zik. Beküldendő 
az elrejtett települések neve.
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Pécs közelében. 26. Ógörög kétfúlű korsó. 28. Hosszmérték, rövidítve. 29. ízletes, 
finom. 31. Közteher. 33. Lenti helyre. 14. Erős keletindiai pálinka. 35. Hízelgő, 
talpnyaló. 38. Amely dolog. 39. Függőzárral ellátó. 43. Megtud fogni. 47. Átestek 
kölcsönös egymásra hatása. 48. Mátka. 49. Idős bácsi. 51. Római 95-os. 53. LJSA- 
beli hírügynökség. 54. Battéria. 55. ... Francisco. 56. ... Amin Dada. 58. Kazah 
folyó (ILEK). 59. Száraz, kemény növényi szár. 60. Pelenkamárka. 63. Nadrágra 
vasalják. 64. Ingerel, izgat. 65. Eme nagy növény. 66. Horvát sziget. 68. Gyorsan 
légneművé váló. 69. Anyagi javak gazdag lelőhelye. 70. Folyó része.

FÜGGŐLEGES
1. Mértéktelenül hiú. 2. Magányt kedvelő személy. 3......-víz (Fejér megyei

folyó). 4. Épületszámy. 5. Igen olaszul. 6. Az egyik múzsa. 7. Sír. 8. Spanyol 
exkirályné. 9. Édes mártás. 1C. Öregember 11. Gotovac kópé hőse. 12. Sólyommal 
vadászó személy, regiesen. 14. A dalai láma palotája. 18. Vászonkotésű, fényes 
selyemkelme. 20 Autósiskola, röv 22. Fohászok. 23. Kortárs művészettörténész 
(Nóra). 26. Majdnem akad! 27. Tromf. 28. A halogéncsoportba tartozó vegyi 
elem. 30 Füzet. 32. Kutrica. 33. Az asztácium vegyjele. 35. Hazai szappan
márka. 36. Tűztől kilyukad. 37. Fegyveres összecsapás. 38. Sárbogárd mellett 
lakik. 39. Postai küldemények. 40. Kemény ásványi anyag. 41. A tantál vegy
jele. 42.... et labora! (Imádkozzál és dolgozzál!). 43. Vércsatomák. 44 A Solaris 
írója. 45. Román település (RASOVA). 46. Magánszám. 49. Karol. 50. Dél-Amenka 
második legnagyobb folyója. 52. Erre a helyre. 54. Korábban, népies szóval. 
56. Tengeri dajak. 57. Vaj jelzője. 59. Orosz félsziget. 61. Ifjúsági, röv. 62. Észa
ki férfinév. 64. Kettőzött kettős betű. 67. Szintén. 68. Lábikra.

A múlt havi rejtvény helyes megfejtése: „Az unalom az élet betegsége."
A novemberi és decemberi re/tvények szerencsés nyertesei: Leszkó M ihály  

Nagyatád H unyadi u. b/A (1500 Ft-os könyvutalvány), Pánovics Istvánne 
Nagyatád, Béke u. 18. (1000 Ft-os könyvutalvány), Novográdecz Istvánné 
Berzence, Z ríny i u. 39. (500 Ft-os könyvutalvány).

A megfejtéseket levélben vagy nyílt levelezőlapon a Nagyatádi H írlap 
Szerkesztősége, 7500 Nagyatád, Baross C. u. 2. címre kérjük beküldeni. 
Beküldési határidő: 1997. február 10.

A szerencsés nyertesek a Művelődési Ház februári -márciusi moziműsorára 
ket-két belépőjegyet kapnak.

Zenés mozgásfejlesztő torna 
az oviban

A nagyatádi Napsugár Óvodában 3 
éve lett bevezetve az 5 -6  éves gyerme
kek számára kidolgozott zenés mozgás
fejlesztő torna. A tapasztalatokról Moh 
ácsi Andrásné óvodavezetőt kérdeztük.

-  Az eltelt időszak igazolta-e a prog
ram jótékony hatását a gyermeki szemé
lyiség fejlődésére?

-  Az óvónők tapasztalatai szerint a 
mozgásfejlesztésben részt vevők éretteb
bé, felkészültebbé válnak az iskolai fel
adatok elvégzésére. Az örömteli közös 
mozgás, a zenében való feloldódás, az 
önkifejezés lehetőségei átsegítik a gyer
mekeket az érzelmi hullámvölgyeken, 
mely következtében egymással szemben 
elfogadóbbá, nyitottabbá válnak.

-  A program milyen segítséggel való
sulhatott meg?

- A program sikeres megvalósítását a 
Soros Alapítványtól pályázat útján elnvert 

támogatás segítette. A nevelőközösség to
vábbi pályázatokkal és szponzorok be
vonásával keresi elképzelései, tervei meg
valósításához a forrásokat.

Jelenleg az Országos Egészségbizto
sítási Pénztártól kapott támogatás teszi 
lehetővé az esz köz kész letek bővítését.

H. S.

Szerkesztőbizottság: Pünkösd Márton, 
Hubay Sándor, Szőke József 

Fotók: Nyedücz Károly, Pünkösd 
Márton, Durgó Tibor 

Felelős kiadó: Ormai István 
Készült: 

Nagyatádi Nyomda Kft. üzemében 
Felelős vezető: Takács Ferenc ügyv. ig. 
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KÉZIRATOKAT NEM Ő RZÜNK MEG 
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Március 15.
Kedves Nagyatádiak!

Az 1 848-as jxilgán forradalom 
évfordulója. Nemzeti ünnepünk 
eléírt koszontom Ónokét. I Idvozlom 
a nagyatádi fiatalokat, diakokat A 
pesti forradalomról méltóképpen 
megemlékeznünk szép kötelessé
günk, ami egyben lehetőség is. Le
hetőség arra, hogy végiggondoljuk 
a magyarság sorsának, történél 
műnknek az alakulását.

Az idő folyamán a történelemben 
elünk és bennünk él egy emberől- 
tőnyi időre a történelem. Használ
nunk kell históriánk tapasztalatait 
tudnunk kell helyünket a Kárpát
medencében, Európában, értenünk 
kell elődeink cselekedeteit, dönté
seit. Utódai vagyunk a márciusi if
jaknak és örökösei országunk vész
terhes éveinek, dicsőséges korsza
kainak. A történelem tanulságai se
gítenek eligazodni a jelen megér
tésében és a jövő megfogalmazá
sában.

Egy országnak, városnak, család
nak a múltjában vannak a gyöke
rei, a kapaszkodói. Onnét vesz pél
dát tapasztalatot. A közös múlt és 
annak emlékei összekötnek, - s ez 
erőt ad és a jövőbe mutat. Erőt és 
jövőt jelent minden magyar ember 
számára az 1848-as forradalom. 
Büszkék vagyunk a reformkor nem
zedékere, a pesti ifjúságra, a szabad
ságharc katonáira, vezetőire. 
Petőfi versétien ezt írta:

„És ha újra tenni kell ma/d, 
akkor újra ott leszünk."
S valóban, valahol itt vannak ők, 

a márciusi ifjak mélyen bennünk, 
gondolkodásunkban és cseleke
deteinkben, de akarnunk kell, hogy 
velünk el jen tovább hazaszeretetük 
és tenmakarásuk. A retonnkor és a 
forradalom nemzedéke kivívta a le
hetőségét a nemzeti, jxjlgari és 
egyéni fejlődésnek, kivívta a szabad
sagot1 Akkori elődeink megváltoz
tatták mindazt, ami a fejlődést aka

dályozta, s megőriztek azt, ami ér
téket, folytonosságot képviselt. 
A fiatal forradalmárok vállalták a vál
toztatás felelősségét és kockázatát, 
az érdekütközéseket, nehézségeket.

Hazánk sorskérdései dőltek el ak
kor. Az ország jövőjét meghatáro
zó napok voltak ezek, kiragyognak 
históriánk fejezetei közül. A kor leg
jobbjai fogtak össze, hogy uj szem
lelettel gyökeres változásokat meg
valósítva a fejlődés útján elindítsák 
az országot. A márciusi forradalom 
benne él nemzetünk tudatában! Pél
dát mutat es biztatást ad. Hazánk 
szeretetére tanít, cselekvésre és 
tenmakarásra ösztönöz. A múlt 
század derekán egy teljesem új gaz
dasági rendszert és egy átalakuló tár
sadalmat kellett megteremteni, s ki
vívni a nemzeti függetlenséget. A 
korszak és az akkor éltek hitelét a 
cselekvés, a tettek eredménye ad
ja. Acéljainkat kell határozottan, kö
zösen megfogalmaznunk, s dolgoz
ni azért, hogy gazdagodjon, fejlőd
jön, épüljön lakóhelyünk.

. Mozdulnunk kell, akár akarjuk, 
akár nem, s nehogy hátrafelé 
nyomattassunk lepjünk inkább 
előre "

Irta 1830-ban Széchenyi István.

Tisztelt Nagyatádiak!

Kerem, hogy a jx'sti forradalom 
évfordulóján jöjjenek el városunk 
Kossuth szobrához, közös unnej)- 
ségunkre! Március 15-én minden 
magyar településen kitűzik nemze
ti lobogónkat és megemlékeznek e 
dicső napról. Mert ez a nap nekünk 
és fiataljainknak múltat es jövőt, kö
zös történelmet, jréldamutatást, 
magyarságot jelent. Valamennyiün
ket osszetógo, múltúnkat megbecsü
lő, bátor, hazafias unneji ez. Visel
jük méltón es buszken a nemzeti 
színű kokárdát!

Ormai István 
jjolgármester

Nagyatád Város Önkormányzata 
tisztelettel meghívja Önt 

az 1848-as polgári forradalom 
és szabadságharc tiszteletére szervezett 

ünnepi rendezvényeire.
1997. március 14-én 18 órakor

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS A MŰVELŐDÉSI H/VZB/\N 
Ünnepi köszöntőt mond: Boros bálint képviselő, bizottsági elnök 

A műsorban közreműködnek: 
bárdos Lajos Általános Iskola kórusai 

Fúrjecske Néptánccsoport 
Őszi Napfény Nyugdijasklub Dalköre 

Talentum Irodalmi Stúdió
Zeneiskola

1997. március 15-én 10 órakor 
MEGEMLÉKEZÉS ÉS KOSZORÚZÁS 

Kossuth Lajos szobránál 
Ünnepi köszöntőt mond: Ormai István polgármester

Nemzeti ünnepségek 90 évvel ezelőtt
r\z 1848. márcziusi najxrk emléket 

szokatlan ténnyel ünnepelte az egész or
szág írják a napi lapok. A mi helyben 
szerzett tajiasztalataink mások Elmond
hatjuk, hogy rossz benyomást gyakorolt 
reánk községünk prolgárainak a márcz- 
ius 1 5-i ünnepséggel való nemtorodom- 
sege. Polgártársainknak nem az ünnep
ségtől való elmaradása bántja hazafias 
érzésünkét, mert véleményünk, hogy az 
ünnepség alkalmatlan napon és időben 
volt, mikor a prusai elet foglalta le az em
bereket, hanem az az elszomorító, 
hogy községünk polgárai daczára az e 
helyen közzétett kérésünknek -  még 
annyi időt sem szakítottak maguknak, 
hogy hajlékaikat nemzeti színű lobogók
kal díszítsék fel. Pedig csak két ünnepe 
van a magyarnak: egy szomorú gyász
nap október 6. és egy örömunnep már
czius I 5., melynek megünneplést' m in
den hazafiának erkölcsi kötelessége és 
mégis csak itt-ott lengett egy-egy három
színű zászló, jelezvén, hogy mégiscsak 
van községünk lakói kozott nehány ha
zafias jxilgár. Szomorú jelenseg ez na
gyon, de valamicske vigaszunkra szol
gál, hogy ifjúságunkban es vidékünkön 
itt-ott egyes körökben meg él őseink szel
leme, melynek fényes bizonyítékai az 
alabb felsorolt hazafias ünnepségek:

A nagyatádi, jxilgári iskolák ifjúsá
ga szívből takado unnejjel ünnepelte 

meg márczius idusát. A hymnus es az 
igazgató beszéde után Zeller János III. fiú 
es Dani Teréz III leányosztálybeli tanu
lok szavaltak. Majd M olitor Gusztáv ta
nár léjx'tt az emelvényre, lendületes be
szédben méltatta e nagy nap jelentősé
gét, például állítva az ifjúság az 1848-

as márcziusi ifjúságot: azután a szülők
höz fordult, kérvén őket gyermekeik ha
zafias nevelésere A nagy hatást keltő be
széd után szavalt meg Inhot Géza IV. és 
Ruttner Andor IV. osztályos tanuló. Az 
egyes számok kőzet az ifjúsági énekkar 
töltötte ki szépen Ixrtanított lélekeme
lő enekeivel Elmondhatjuk, hogy az 
ünnepély szép volt, magasztos volt, s so
kat mulasztottak azok, kik azon reszt nem 
vettek.

A nagyatádi jxilgári olvasókor az 
1848 márcziusi najxik emlékére társas
vacsorát rendezett.

A nagyatádi íjiaros ifjúság önképző
köre f. hó 15-én du a Kossuth szobor 
előtt rótta le a nemzet nagyjai iránt ér
zett háláját.

-  A nagyatádi „Nemzeti és Gazda- 
körJ,"bár szerényen, de a honszerelem

től áthatva együtt ün
nepelte meg márczius 
15-ét a Zrínyi vendég
lőben A nap jelentő
ségét -  összehasonlít
va a mai viszonyokkal 
- gyönyörűen ecsetel
te a mi kedves, még 
m indig jókedélyű 
Gundi bácsink és Gé
za barátunk. Majd if
jú Dolonecz István 
emlékezett meg a 
múlt időkről, é lve
zetteljes beszédében 
éltetvén a magyar nő

ket, akiket arra intett és kért hogv gyer
mekeikbe mar a zsenge korban csepeg
tessék bele a hazaszeretetei. Ifj. Krivarics 
János, a gazdakor egyik buzgó tagja, pe
dig nagy hévvel és hatással szavalta el 
költeményét. Áz egybegyűlt ünneplő kö
zönség néhány hazafias dal eleneklese 
után pihenőre tért.
Nagyatádi Hírlap 1907. márczius 21. 
Közzéteszi: H .C .M

ÉRTÉKEK ÉS ÉLMÉNYEK
Nagyatádi Tavaszi Fesztivál hatodszor

A Nagyatádi Tavaszi Fesztivál program
sorozatát hatodszor hirdette meg a vá
ros. Értékteremtő, élményt jelentő kultu

rális rendezvények sora várja a nagyatá
diakat március 7. és 23. kozott. Erről be
szelt Ormai István, Nagyatád polgármes
tere is, amikor megnyitotta az idei 
programsorozatot.

Zaklatott időket élünk, épjaen ezert 
szükségünk van arra, hogy értékeket ta
láljunk a bennünket korulvevő világban. 
A kultúra gazdag kincsestára segít abban, 
hogy ráismerjünk a sorsunkra, szembe
süljünk problémáinkkal, s valahol meg
oldást is találjunk azokra. A tavaszi fesz
tivál eseménysorozata színes palettát ígér, 
amelyen mindenki megtalálhatja a hoz
zá legközelebb álló műfajokat, a számá
ra értéket jelentő alkotásokat Nagyatád 
ezért is vállalta fel az eseménysorozat 
megrendezést immár hatodszorra 
mondotta a város polgármestere.

Arra, ami Nagyatádon történik más
hol is felfigyeltek Éppen ezért jött el a 
fesztiválnyitora dr. Klujber László, a Ka
posvári Tavaszi Fesztivál -  Somogyi Ta
vasz szervező bizottságának elnöke is. 
Kérdésünkre elmondta, hogy amit a 
nagyatádiak tesznek az példaértékű a kul
túra ápolásában és támogatásában. Ide 
kívánkozik a polgármester megjegyzé
se: mindez aligha történhetne meg, ha 
a helvi vállalkozók nem vállalnák a me
cénás szerepre!. Napjainkra megváltozott 
a kulturális elet is mondta Kiss László, 
a Művelődési Minisztérium munkatársa, 
a Magyar Versmondók Egyesületének el
nöke. Átrendeződtek az értékrendek, 
megszűntek az éles határok az amatő
rök és a hivatásos művészek kozott. S ami 
a legérdekesebb, ma mar nem az a fur
csa, hogy vidéken történnék nagy dől 
gok. Kiss László, az egykori kaposvári 
amatőr színjátszó és színpadvezető egy

zsűri elnöki felkérésének eleget téve jött 
Nagyatádra. A Talentum Irodalmi Stúdió 
országos versmondó versenyt hirdetett 
Fordított világ címmel. Hogy mitől for
dított a világ? Attól, ami lentebb is elhang
zott. Ám a versmondó verseny címe a 
jelkep értékén túl arra is vonatkozott, 
hogy a meghívott huszonhat fiatal mű
fordításokat tolmácsolt. Kiss László sze
rint ez azért is örvendetes, mert az utób
bi evekben a versmondó gálákról kiszo
rult a világirodalom. Ami nagyobb baj, 
hogy a Jx'nnunket körülvevő országok 
mai irodalmat egyszerűen nem is ismer
jük. Pedig együtt élünk a Kárpát meden
cében. Az együttélés pedig elkepzelhe
teden egymás ismerete nélkül. Épjaen 
ezért gondolkodnak egy olyan versmon
dó versenyen, amely ezt a hiányt kíván
ja potolm. Nagyatádra most eljöttek ha
táron túli magyar versmondok is. Önma
gában már a tény is nagyszerű dolog. A 
kérdés csak az, hogy lesz-e folytatás? Jo 
lenne. Addig is, amíg választ kapunk a 
kérdésre élvezzek az idei tavaszi feszti
vál forgatagát. N|.

VAROS A SZAMOK TÜKRÉBEN
A biztonságos működés mellett a fejlődés lehetőségei

A száraz tények néhány mondatban 
ősszefoglalhatóak. Nagyatád idei koltseg- 
vetése összesen 2 14 milliárd forint, 
amelyből 1.81 milliárd forint működés
re és 337 m illió  forint tejlesztesre tordít
ható. A működési oldalon a merleg 162 
m illió  forint hiányt mutat a fejlesztési és 
felhalmozási célú kiadások fedezetet tel
jes egészében biztosítják a varos bevé
telei. Az onkormánvzat a működési h i
ányt nem a fejlesztési célú bevételek fel
élésével, hanem pótlólagos források 
mint például az önhibáján kívül hátrá
nyos helyzetű önkormányzatok pályáza
ta - felkutatásával, és a működési költ
ségek csökkentésével kívánja mérsékel
ni. Valamennyi szám mögött intézmé
nyek, az ott dolgozó emberek a város 
adortsagai és lehetőségei rejlenek. Az idei 
költségvetés összeállításánál alapvető cél
ként |elolte meg a kepviselőtestulet hogy 
város zavartalan működésének anyagi 
feltételeit megteremtse es a városfejlesz

tési programmal összhangban forrást biz
tosítson a fejlesztések következetes meg
valósításához.

Az elmúlt esztendő is hasonló költség
vetési hiánnyal indult Az intézmények 
műkodtetetésének racionalizálásával, 
takarékos gazdálkodással es a jxitlólagos 

túlnyomó többségében pályázati -  for
rások segítségével azonban sikerült kon
szolidált költségvetési evet zárni. Joggal 
merülhet fel a kérdés: a szakszerű gaz
dálkodás ellenére mi okozza az ismétel
ten magas hiányt?

A város intézményi struktúrája adott 
ennek a költségtakarékos és hatékony 
működtetése napi feladat A legnagyobb 
terhet az infláció mértékétől messze e l
maradó állami támogatás és az új köz
alkalmazotti bértáblázat bevezetése hoz
ta, amelynek tobbletkoltsegeit teljes 
egeszeben az önkormányzatnak kell fi
nanszíroznia.

(Folytatás a 4. oldalon)

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

    
  

 
  

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 



.NAGYATÁDI J 11RI.AI’ V I I .  I'JO LYA M  1997. ITBRUAR-MARCIIN

„Mindaz, amit tudunk, a múlthoz tartozik."
(h M. Wasik.)

MESÉLŐ KÉPEK
\  MOZI

1890-Jx?n a te c h n ik i fejlődésének 
nagyszerű teljesítménye vo lt az Edison 
fe lta lá lta k inetoszkóp. Ezt kovet'X 'n  
1895-ben szenzációként hatott a film  fel- 
’edezése, m elv a franci a Lumiére-testve- 
rex nevéhez fűződött A  film technikát ele
inte k izáró lag tudom ányos célokra, 
m ajd rtpoPszerű felvételekre használták. 
Az első' regenyes története! a dánok v it
tek filmszalagra 19(X) után ix x lig  m eg
született a francia, am erikai, angol, ne
me*. olasz filmgyártás „az új művészét"

Nagyatádon a Korona Szálló em ele
ti nagytennelx-n m utattak Ix  191 3-ban 
az első alkotást. Itt láthatta a közönség 
a Grant kapitány gyerm ekei c. film et 
1916-ban pedig I. Ferenc Józse f császár 
és király temetései is. Később 1920-ban 
a Kossuth utcai Budai v e n d e 'Ilib e n  ke
rültek vetítésre a í iim i k. ahol Czappert 
Ernő rokkantnvugd sas katonatiszt vo lt a 
|ogbérlő. így ismerhették meg az atádi- 
ak a ném afilm  őskorának képviselőit: 
Chaplin t, M ax LinderC Buster Keatont, 
H arold Liovdot, Stant és Pánt.

1920 után épült a szálló folytatása
ként a m ozi, Lelbach Keresztely tu la jdo
nában 120 fős férőhellyel Ozv. Trattner 
Mátvasne za tx iri Zafx irszky G ábrie lje  
1926-ban nyitotta meg Ix 'rlőken t mely 
hangos geppel is fel vo lt szerelve. A  né
ma film et 192"T. október 23-án fe lvá l
totta a hangosfilm  Am erikában. Az első

Ez a mottója a febn tárban megjelent 
„Válogatott gyűjtem ény" című' verxeskö- 
tetnex. Ennek a könyvne k a tartalmából 
ne hány verset Jx’mutatásra szántam. Az 
egyik az 1996. KI-UT cím ű költemény 
amelyet a lálxxJi Bóhm  András irt. Kara 
csonvtát ábrázoló kepve rsenek hangula
ta meghitt, s az ünnep várakozással teli 
sorait a következei g<xxkila tokk.il teszi be- 
teiezette-

.,G/ éviinkre  hintsd r a tényét, 
hadd ragyotya /x 1 .1 békéd!" 
Szóda Kelemen Klára, Pásztó.
A kiadványban megjelent verséEien a 

Gyökének -ről ír a faluról, ami mára las
san kihalttá válik. Az emberek otthagyják 
házukat, földjeiken, es elszakadva a ter- 
meszetkozeli élettől. m ár csak emlékei- 
!x ‘n gondol rájuk.

Idézet egy-ket széjj gondolattal:
.G k ;x1s udvar. ró tstiták a szélen.

Rozmann bácsi az ijx ir  jeles es tehe
tős tagjaként m űködött, .nasokat es se
gédeket alkalmazva. A  nemet céhbe tar
toztak a cijx-szek, szalxik, ka la jx isok 
m ellett a kékfestők is. A kektestés tech
nikáját a hazánkba települt nemet ipa
rosok hozták m agukk.il es honosítottak 
meg.

A Rozmann család a századfordulón 
építtette családi házát, m ely városunk 
egyik legszebb epulete a Széchényi tér 
18. szám alatt. A  kékfestőm űhely léte
sítéséhez jelentős tőke Ixiektetésre vo lt 
szükség, hiszen külön épület kel lett hoz
zá. több helyseggel. Az udvarban épült 
fel a testode, a m intázó, a szárító és a 
raktár. A kékfestők indigóval festettek, 
m ely az Indiában termő’ növény levele- 

a „Jazzenekes" vo lt Al Jolson főszerep
lé s é ü l. 1932-lx ‘n Nagyatádon Trattner 
István jogász nyitotta nx*g űnnejiélyesen 
a nagyközönség előtt az első hangosfilm 
bemutatót. A film  cím e a Hvj>fxilit a la
ka) volt

Jó id. I x ’n a kerthelyisegtx'n is volt sza
badtéri filmvetítés. (E helyen van kiteve 
a term t szetvedelmi területet je lző  tábla 
es Bencstk István szobrász Lovacska c. 
alkotasa.)

Bemutatásra kerültek Gartxi, Dietrich, 
Jannings Gabin, F. Aster tilm x-i a ma-

„Amatőr költészet, népies költészet.
A lényeg: van mondanivaló: ... szépen, mívesen."

nem írom  már, csjK to l fö lidézem ."
A háttérix'n Nyerlm  z  Károly trxoja lát

ható.
A „Közel a lei cím ű verset Ktagyné 

(iyarrn  Ágota nagyatádi alkoto írta. A 
kotleme nyben az oszt idéző természeti ké
j ig  a számolatlan éveikkel társítja, ame
ly a következő sorokban olvasható:

„M «nnyi lombhullás, mennyi ősz 
suhant el számolatlanul.
Hosszabb már a csend a koz
Szavaink fénye is fakul."
így ír a „R e laxációsró l M otetti G em 

ma
„A  muzsikát talán csak á luxidom ,
s valaki suttog: "nvugrxJt vagy teljesen 

nyugixlt,
.íz egesz tust j i i lx n  nxrú mozdulatlan..." 

K( izmaim József (1819-1930)
iből nyert oldatkent, nagy festokadban 
taroltak. A kezdetleges eljárás akként tör
tént hogy a fehér vászonba kavicsdatab- 
kákat kötöttek es a íestes után a kavicsok 
helyen előtűnt a v.szón eredeti színe. „Ez 
volt a legegyszerűbb tarkazás" m ond 
ják a kékfestők , de1 a legszebb is mén 
ezek a szabadon elhelyezett sugárzó kis 
foltok sötétkék alapon a csillagra em- 
Ic-keztettek X vászon mártogatasat a fes
tő oldatban követte a szárítás, m ajd a ko
vakővel va ló lényesítes, kemenyítes 
mángorlás.

Keseüif) körtefából dúcokat készítettek, 
a mmtak.it kifaragtak és eizekel nyomkod
tak az any agra. A  kézi testesnél a le’g ina- 
radandolmak voltak azox az utoíák, ame- 
lyek lx 1 a mesterek lem  (sárgaréz) szala
gokat erősítettek, a m inta rajzát követ
ve. Ezeket a m intákat mar gyárilag ké
szítettek es kü lfö ld rő l hoztak lx? az o r
szágba. Rozmannék m űhelyeben sima, 
vagy tarkázott anyagok készülték. A  bű- 
zaszemes, csillagos, láncos jxittvos, sá
vos mintás kendő, kötény, ing, szoknya 
anyagok igen kedveltek voltak. (  élsze- 
ruseguk m iatt a lakosság szívesen vá

gyar filmek mellett. A műkedvelő előadá
sokat is a m oziban tartották. Évente két
szer a kaposvári színház művészéi is tar
tottak színi előadásokat a neves Galetta 
Ferenc vezetésével.

1949-ben államosították a helyi m o
zit.

1973-ban atadásra került a M űve lő 
dés. 1 láz m ely 400 férőhelyes nézőtér 
rí I helyet biztosított a tilmelőadasoknak 
A regi m ozi (xx lig  az Átad Áruház rak 
tára lett

A 1 (X) eves film  ünneplésé szerte a v i
lágon rangos esemeny volt. A televízió

jovoltálxn sok-sok regi művészi filmet lat
hatott a lelkes közönség. „A  magyarok a 
világ filmgyártásában" c. sorozat [Műiig 
külön is felhívta a figyelmet k ivá ló m ű
vészeinkre, akik kenx'lkedot alkottak, hír
nevűken is növelve1 rájuk büszkék lein 
tünk. Gvöre Béláné Sípos Ilona

c sak a k lek m ozdul érzi amin! a fo j
togató érzések felszakadnak könny cso
rog a tiana lix  eánlia, s az elcsendeseiktt 
háborgást végül a nyugalom csendje tö l
ti Ixs A versen Vyer/i/c z Karoly fotója jól 
kiegészíti.

„Kiagyon szépen kérlek titeket,
szeri ss< lek az öregeket.
Ezen szavakkal kezd: versen SoprrxH 

Anett nagyatádi általános iskolai tamilé). 
A m ii nekünk szól, felnőttnek gyereknek 
egyaránt. Mert talán ez a gyermek tud á l 
lamit, amit meg nem tudnak sokan s/trts 
M iklós  „ Id ő i asszony" cím ű fotója gon 
ckiíatkiegi szító.

Ez .1 több geixiacios kötet tele1 van egyé
ni mondanivalóival, üzenettel az ököl Ix lo - 
gadónak. Bacsa é.vulam

sárolta a méterárut V  írusítas a told- 
szin'i üzletben torlent mely ma huslxilt. 
A szorgalmas kisiparos mester vidékén 
is talált jnacot meg a horvátországi ipa
rilag fejletlen területeken i Trianon után 
ezek a jiiacok teljesen elvesztek.

A m űit században c saládot íla jlíto tf 
Liánt Máriát vette feleségül (1855 1 ‘140). 

Fia Imre1 bac sí is kékfestéi m isterként d o l
gozott mert akkoriban apáról fiúra 
o rokkx lo tt az tjiar. Egyetlen leanya, Ró
zsa 1929-lien házasságot kötött Radovics 
József hentes es meszáross<il. A Radovics 
család tagjai rem énytelenül, tragikusan, 
ónként, áldozatként adták tel eletuket. 
Radovics Józsii 1957-ben, fiai Imre 
19’ 1 -lien, Józsid 1977-Jxjh az anya jx 1- 
d ig 19o0-ban halt meg.

Az 196J bán Pápán létrehozott, kék
festő múzeum Ix inu ta tja  a mesterségnek 
a kézi technikatol a kis gyár szintjéig va
ló fejlődésié. A kékfestés motivumkincsc1 
ben a barokk, rokokó, em pire es sze
cessziós hatások is megtalálhatok. Érde
mes hazai tájakon utazva megtekintem 
a pápai m úzeum ot is

Gvöre Beláné Sipos Ilona

HÍREK
A Somogy m egyei sjxx iá lis altalános 

iskolák verses-dalos találkozéiját rerxlezte 

meg liagyományterc-mto szándékkal az 
Éltes Mátyás általános iskola fetiruár 18- 

an a m űve lődési hazíian  A ren 

dezvényén fe llepő  60 gyerm ek ‘f 
általános iskohilxil érkezett. A díjazottak 

kozott kajxisvári. nagyatad: öreglak 

somogys.imsoni és sómogyvári tanulok 

neve szerejx1!! a leggyakrabban.

Az Am atőr Koltok es írok nagvatadi 

< so jxirtja  válogatott gyűjtem ényi lelen- 

telett mt'g. A kiad. íny a konyveslxilttian 

megtalálható.

MEGHÍVÓ

Tisztelt Nagyatádi Főiskolai, Egyetemi Hallgatók!
Találkozóra hívom 1997. március 23-an vasárnap délelőtt 10 órara a 
Művelődési Házba a város főiskolásait, és egyetemistáit A személyes 
találkozás alkalmával szeretnénk szót váltani a városfejlesztés 
lehetőségeiről, terveinkről, közös teendőinkről, a diákság helyzetéről 
és az egyűttrr1 tködés kérdéseiről. A rendezvényre tisztelettel hívom és 
várom a város valamennyi felsőfokú intézményben tanuló diákját.

Kérem, személyes megjelenésükkel, észrevételeikkel, javaslataikkal segít
sék törekvéseink megvalósulását

Üdvözlettel:

ORMAI ISTVÁN
polgármester

Történelmi személyiségek 
képes-levelezőlapon

Hazai és nemzetközi kiállításain el is 
mérések, k u lo n d u ik  je lz ik  Stemer 
Józsefné kejx 's levelezőlap-gyűjto  kitar
tó, következetes es igenves m unkáját 
hozzáértését

Hanmncezres gyu|temenvefx>l a t i
zenhárom  tavalyi kiállítása után az idén 
januárban Kajxisváron az otvenudikl.l) 
Ixm utatkozasára került sor, amelyen a 
honfoglalás kor it es az Árpád házi kirá
lyokat idéző, szamara ritka kincsnek szá
m ító történelm i szenielyisi'gekhez kötő
dő  képeslapjait tarta az érdekl x k i soka
s lg  ele Az alkalom lenyel emelte az ( )r-

A Pécs es I larkány kozott megren- 
de'ze-tt 25 kilomeéert's futoversenye’nkét 
nagyatádi s jiortegyesulet tagjai is 
képvise ltek varosunkat A Triatlon 
Szalxidtdosjxxt Egyvsiilel es a közelmúlt
ban alakult Nagyatádi A tlétikai C lub 
sjx irto lo i ertxlménye'sc n teljesítenek az 
t 'm lx  rjiróbaléi távot.

A Nagyatádi A tlé tika i k lub  első 
gya logtúrá ján több  m in t ham um  
résztvevő vágott neki a 8 k ilonxleres táv 
teljesíte-x'nek. A szeles id o e llt ix ie  vadam 
hangulatban ismerkedtek .1 túrázok a 
varo 'kornyék rejtett tenneszeli sze'ji- 
síjgeivel.

Egy munkahelyi kirándulás 
alkalmával Pankász Jozsefné az 
Xrpád utcai óvoda gondozónője 
a Mátyás templom egyik oszlopán 
érdekes nagyatádi címerre figyelt 
fel. A kék mezőben a koronából 
felfelé nyúló vörösruhás szőlő
gerezdet tartó kar, s alatta az 
ágaskodó zerge a nagyatádi Visy 
család címere.

mai István jxilgárm ester által átnyújtott 
em lékérem  De most mar az űj íelada 
tok izgatnak, s meg ű ja f i i  anyagok a m a
gyar történelem nagyjairó l" mondja. A 
hét idei kiállftásai programjában tob- 
lx*k kozott március 14-én G yőrben a 
Pusjxiksegen. mán ius I 5-én Keszthelyen 
Kossuth tal szerepel M ájusban Kecske
méten m utatkozik Jx Erzsébet királyné 
Kecskemétre érkezesének 100 éves év
fordulójára rendezett ünnepség kereté
íren. a Katona Józsi1! M úzeum ban lesz
nek láthatok teldolgozva megnovekedett 
terjedelemJien. H.

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 



N agyatádi H írűmVH. Évfolyam 1997.

Kiegyensúlyozott közbiztonsági helyzet
Hivatásuk magaslatán a nagyatádi rendőrök

A kiegyensúlyozott közbiztonsági 
helyzet jelzi: a nagyatádi rendőrok 
megállták a helyüket, hivatásuk magas
latán állnak. Ezért a megyei főkapitány
ság jónak értékeli az itteni munkát 
mondta az állomány napokban tartott ér
tekezleten Tóth János megyei főkápitány- 
helyettes.

Hozzátette: emelkedik a vagyon elle
ni bűncselekmények száma, és a mód
szerei is durvulnak, ami zavarja a lakos
ság közbiztonsági érzetét csakúgy, mint 
a budapesti robbantások is, hiszen tudat 
alatti félelem bújik elő az emberekben.

Az állomány részéről szólók to tjfxk  
kozott Puskás József és Szegvari József 
osztályvezetők, Schvitz László csurgói 
(xsfxirancsnok - munkatársaiknak az ön
kormányzatok által is elismert munká
járól szóltak, és a csurgói, a rendőri mun
ka javuló feltételeit nyugtázták örömmel 

gondjaik mellett.
Dr. Gábriel János városi vezető úgvesz 

oromének adott hangot, amennyiben a 
beszámoló nem az elismerten jó mun
kát, mint inkább a rendőrök előtt álló fel
adatokat emelte ki, majd hangsúlyozta: 
„nincs az a jó munka, ami! nt lehetne 
elrontani...".

Simonné dr. Lehotai Zsuzsanna a bí
róság elnöke a jó együttműködésről szól
va azt is hangsúlyozta: fontos hogy a 
rendőrnek legyen tartósa, mert ez lehet 
igazán alapja a határozott fellépésnek.

Ormai István polgármester elismerő
en szólt a nagyatádi rendőrök alapos, 
kemény szakmai munkájáról, szolgála
táról, amit nem kis nehézségek mellen 
teljesítenek. Ajaolgárok nyugalmat b iz
tonságot akarnak maguknak és bizton
ságban akarják tudni javaikat. Ezt vár
ják el a rendőrségtől, amit hozzáértés
sel, szakmai tudatossággal lehet végez
ni. Ezért fontos, hogy a rendőrség legyen 
ura a helyzetnek! M inthogy az önkor

KÖZÉLETI KERDESEK
Ami a műsorból kimaradt

A nagyatádi televízió első élő közéle
ti műsorát március 7-én láthatták az ér
deklődők. A szerkesztők célja egy olyan 
fórumot teremteni, ahol az otthon kényé! 
méből tehetik fel kérdéseiket, fogalmaz
hatják meg észrevételeiket egy-egy köz
érdekű témakörhöz kapcsolódóan váro
sunk lakói. Az adás vendegeiként az adott 
témában járatos vezetőket, szakembere
ket szándékozunk meghívni. A tervezett 
sorozat egy-egy adására várhatóan havi 
rendszerességgel kerül sor. Az érdeklő
dést jelzi, hogy a közel kétórás adásidő 
alatt is néhány kérdés megválaszolatlan 
maradt. A műsort követően a ezeket kér
déseket Ormai István polgármesternek tet
tük fel.

Kurucz Béla: Elkészült a kiserdei út, 
amely most egy sáv szélességben jó l jár 
ható. Tervezi-e az önkormányzat olyan 
kiszélesített szakaszok kiépítését, ahol a 
szembejövő /arrr.u\ek kitérhetnek egymás 

mányzat is elfogadta a kapitányság be
számolóját, számít a rendőrségre a la
kosság érdeke, nyugalma miatt. A 
munkafeltetelek javítására az év elején 
ötszázezer forintot biztosít az önkor
mányzat, és amennyiben a BM a 
bérlőki jelölési jogról lemond, a lakáso
kat a bérlők számára értékesíti.

Nagy László városi rendőrkapitány 
megköszönte az elismerést, egyben a 
munkát is. A további részletekről vele be
szélgettünk.

A meglévő erőkkel, eszközökkel 
igyekeztünk mindent megtenni a köz
rend, közbiztonság érdekéljen. Talán 
nincs szégyenkezni valónk. Ennek elle
nére sok a teendőnk. Mert példánI a bu- 
dajxsti robbantások közvetlenül minket 
nem is érintenek, a robbanóanyagnak, 
a fegyvernek valamilyen útvonalon a fő
városba kellett jutnia! Gondoljunk csak 
arra, hogy a nagyatádi piacon is mindent 
meg leltet venni. Ezért vannak a más szer
vekkel közösen tartott razziák - nem is 
eredmenvtelenül. De helyben, a közúton 
rodeózók, a zászló- és kerékpártolvajok, 
<t várótermek rongálói, a kukák döntö- 
gütői, a zsebesek irritálják a jxilgárokat. 
Ami ellen jarmészetesen magunk, pol
gárok is tehetünk, ha nem hagyjuk az in- 
drtókulcsot a nyitott autóban, pénztárcán
kat a nyitott táskában es még lehetne so
rolni... Mindezek ellenére úgy tudom 
és gondolom -, hogy Nagyatád még min
dig biztonságos, talán a megyében a leg
biztonságosabb város, ahol az utcára éj
jel is ki lehet menni.

Apropó a zsebesek. Még mindig kel
lemetlenkednek a városban

Nem helyi elkövetők. Pécsiek, ro
mánok vagy más külföldiek az elköve
tők, aminek kedvező terepet szolgálta
tott a menekülttábor ittléte, a levásáro
ló forgalom. Atomeget „szeretik" igazán, 
ezéít a piacot előszeretettel látogatják 

elől? Törtennek-e további terepegyenge- 
tesi munkálatok?

A kiserdei ut javítása komoly munkát 
jelentett. Az ottani feladatokkal tovább
ra is foglalkozunk, figyelembe véve az 
út használóinak tapasztalatait. Nagy költ
ségigényű építkezést ebben az évben 
nem tervezünk, a karbantartást tudjuk 
vállalni.

Miért van szükség a piactéri zöldterü
let feldarabolására, további butikok épí
tésére?

A piactéren komplex rendezést szeret
nénk megvalósrtani. Tervezzük új átve
zető utak, gyalogjárdák éprtését és a meg
lévők karbantartását rendbetételét, vala
mint az árkok tisztítását. RendezetteJjJ) kö
rülményeket szeretnénk teremteni az áru
sításra és a vásárlásra egyaránt. A szabad
iján árusító asztalokat létesítünk és kerék
pártárolók kialakításával szeretnénk javí
tani a vásárlók helyzetét. A csapadékel

A tettenérésben most már nagy szerepe 
van a rejtett kamerának. Volt amikor az 
elkövető és a sértett is külföldiként állt a 
bíróság előtt.

-  M iként sikerült, fekleríteni a bűncse- 
lekmenyeket?

Tavaly 1464 bűncselekmény vált is
mertté területünkön. Ennek 79,4 %-a, 
1163 a vagyon elleni Ixjncselekmeny, 
amely bői 814-et betöréses lopásként kö
vettek el. Az ügyek kétharmadát sikerült 
felderíteni. Leginkább a gázcseretelepek 
kifosztása, az irodai betörések, lopások 
maradnak felderítetlenek

Es a kábítószer?
-  A városban vannak, akik elsősorban 

amfetamin készítményeket birtokolnak 
és forgalmaznak. Ezzel a diszkók és kör
nyékük a fertőzött.

-  Észrevehetően több a jxrsztoló 
rendőr.

A közterületi szolgalat fontossága 
nagy hangsúlyt kajxjtt a munkánkban, 
bár a menekülttábor, az IFOR-konvőjok 
kísérete jeientős erőket kötöttek le. A 
posztoló rendőrok jelenléte leginkább 
az idősebbek biztonságérzetét fokozta. 
Nem mondunk le róla.

M it tesznek, tehetnek a gyorsha/tók- 
kal szemben?

A sebes^egmérő -  amelynek hatá
sosságáról korábban a lap hasábjain be
számoltunk jó szolgálatot tesz. Csend- 
háborrtásért pl. lefoglalható az autó vagy 
a motorkerékjíár.

M i okoz leginkább feltörést?
Azt vallom, a polgárok zöme tisz

tességes ember. Fontos, hogy a nyugal
mukat megzavaró eseményeket -  lopás, 
betores megelőzzük, illetve még több 
betörőt elcsípjünk. Ez állandóan foglal
koztat, mint ahogy az egyre rosszabb 
anyagi-technikai helyzet is qondot okoz.

-  Megcéizhető-e a rendőri állomány 
erkölcsi tisztaságú? Miben néni ismer par
dont?

A korrupciónak nincs helye. Egyelő
re ilyen nem volt, vagy nem jutott tudo
másomra. Éppen ezért is, az állomány 
alaki és munkafegyelme szempontjából 
nincs pardon. A közterület rendjét m in
den körülmények között meg kell őriz
ni.

Mennyiben segíthetnek a kapcsola
tok?

A lakossággal fórumon is szívesen 
találkoznánk. Jó kapcsolatot tartunk az 
önkormányzatokkal, a gazdálkodó, az 
igazságügyi szervekkel A polgárőrség le
hetőségeinek bővülésével sokat nverrxnk 
a megelőzés, felderítés területén. Közös 
munkálkodásunk éjszakánként máris 
eredményesnek mondható.

Köszönöm a tájékoztatást!

Hubay Sándor

vezetők kijavítását elvégezzük és a vá
sárcsarnok épületét szebbé es jobban 
hasznosithatóvá kívánjuk tenni A vásár
csarnok mellett nem butikok, hanem új 
elárusító helyek létesítésére nyílik lehe
tőség, a rendezési terv alapján. Erre nyil
ván akkor kerül sor, ha a kereskedők ilyen 
irányú üzleti érdeklődést mutatnak. Ezek 
a munkák nem a zöldterületet érintik, es 
a piactér rendezéttebbé tételét szolgálják.

Ebben a nehéz költségvetési helyzet
ben meddig tud/a az önkormányzat a 
több százezer forintos fizetési nátraléko- 
kat lenyelni?

Mindent megteszünk azért, hogy a hát
ralékokat beszedjük. Valamennyi rendel
kezésünkre álló eszközt igénybe vesszük 
ennek során. Az enyhébb fokozatok a fi
gyelmeztetés, felszólítás, majd a bírósá
gi út. Nem szándékozunk „lenyelni" sem
milyen hátralékot sem. Annyit tudniuk kell 
az olvasóknak hogy az elmúlt egy év so
rán nagyon jelentősen javult a fizetési fe
gyelem. Nem nőttek a hátralékok, hanem 
néhány szolgáltatás esetében csökkentek.

PM.

NAGYATAD FELVETELET KERTE 
A SZÖVETSÉGBE

ELNÖKVÁLTÁS SOMOGYBÁN
Farkas László, a vörsi polgármester a 

Somogy megyei Tűzoltószövetség új el
nöke erről határoztak a nx’gyei szövet
ség közgyűlésén résztvevők február 
utolsó napján Nagyatádon. Vihar előtti 
csend jellemezte a somogyiak közgyű
lését. Egyfajta apátiát jelez, hogy a 116 

tagszervezetből csak hatvanhat képvisel
tette magát a négy éves munka értéke
lésekor. A szövetség nem véletlenül vá
lasztotta közgyűlésének helyszínéül Na
gyatádot, hiszen decemberben itt új lak
tanyát avattak a város [Jedig példamu
tatóan segíti a tűzoltóság mükrxJéset k I- 
zi ezt, hogy a tűzoltóság előtti teret Fló
rián térnek nevezték el, csapatzászlót, 
köztéri Flórián szobrot is ajándékoztak 
a lánglovagoknak. Az uj laktanyáira alig
ha kenilhete’tt volna új eépjárműfecsken- 
dő, ha az önkomiányzat nem fog össze 
a környékbeli településekkel, s nem nyúl 
bele a pénztárcájába. Hogy a város ko
molyan gondolja a további segítséget is, 
azt jelzi. Hogy ö rm a i István jjolgánnes- 
ter, kérte, hogy a Nagyatádot vegyek fel 
a szövetségbe. M int mondta: a tűzoltók 
munkája - bárhogyan is nevezzék őket 
-  hozzájárul a polgárok biztonságérzet
éhez, s ezért köszönet illeti őket.

Farkas László, Tab polgármestere az 
1993. januárjában újjászervezett szövet
ség elnöke beszámolójában csak a fél
sz1 nen érintette a gondokat: a képzésre 
nem igazán fordítottak hangsúlyt, a tag
díjakat sem fizetik rendesen, a tagszer
vezetek háromnegyede hátralékos. Ment
ségükre legyen mondva hogy hasonló 
gondokról volt szó hetvenöt eve is, ami
kor a régi szövetség Marcaliban tartotta 
közgyűlését. A versenyek kapcsán hang
zott el, hogy a szövetség csak köszönet
tel tartozhat a hivatásos tűzoltóknak, hi
szen nélkülük aligha lett volt sikeres va
lamelyik is. A hivatalban lévő elnök m in
den bajok okaként a penztelenséget je
lölte meg. Úgy gondolja, hogy a megyei 
közgyűlésben politikai kérdést csinálnak 
a szövetség támogatásából, mert három 
évvel ezelőtt még kétszázezer fonntot kap
tak, most meg ötvenezer jutott csak rá
juk, az is az elnöki keretből. (Ezeket a 

TISZTELT NAGYATÁDI ÁLLAMPOLGÁR, VÁLLALKOZÓ!
Ezúton ékesítjük Ont, hogy az 1997. I. félévi gépjárműadó, magánszemélyek 
kommunális adójal valamint a vállalkozók iparűzési és kommunális adójának 
befizetési határideje: 1997. március 15.

Az adó befizetéséhez szüksége csekket, valamint a vállalkozók helyi adóbe
vallásához szüksége egységcsomagot kézbesítőnk által az Önök ren

delkezésére bocsátottuk.
Az egységcsomagban található vállalkozók helyi adóbevallásának benyújtási 
határideje- 1997. május 31.

Ha Önt a fenti, az adózáshoz szükséges csekket illetve vállalkozói helyi adóbe
vallás egységcsomagot valamely ok folytán 1997. március 1 -ig nem kapja kézhez, 
ügyfélfogadási időben keresse fel hivatalunk adócsoportját, ahol a szükséges 
csekkek, adóbevallások rendelkezésre állnak.

Polgármesteri Hivatal

megállapításokat egyébként dr. Kolber Ist
ván, a megyei közgyűlés elnöke cáfolta: 
a megye nem csak a megyei szfivetsé- 
get, hanem annak 'endezvenyeit is támo
gatta. Sokkal segítettek a szövetség és a 
hivatásos tűzoltóság közös kaposvári or
szágos versenyének megrendezésében, 

minden helyi versenyre dijakat adtak Az 
pedig szerinte íeliemagyarázás, hogy po
litikai kerdest csináltak a támogatásból, 
hiszen a tűzoltóság soha sem lehet a jxj- 
litikai csatározások színtere. Ajx/nztelen- 
ség korul forogtak a felszólalók is. Nem 
arról beszeltek, hogy mikent lehetne a tag
díjhátralékokhoz hozzájutni, hanem ar
ról, hogy ki mindenki felelős azért mert 
nem támogatják a szövetséget. így aztán 
szóba sem került, hogy mikent lehetne 
az érdemi munkát javítani.

A je lö lő bizottság annak rendje mód
ja szerint megtette javaslatát a tisztújítás
ra. A javaslatot annak rend^e-módja sze
rint elfogadták a jelenlevők Ekkor „rob
bant a bomba", felállt Koszorú Gábor, 
a mart ah tűzoltóparancsnok, s javasol
ta, hogy a régi elnök mellett legyen el
nökjelölt a vörsi polgármester, Farkas 
László is, az elnökségbe pedig javasol
ta jelölni Fülöp Lászlót, az ipali polgár
mesteri hivatal dolgozóját. Éppen hogy 
felkerültek a listára. Ezek után már meg
lepetésként hatott a szavazás végeredmé
nye. A hatvanhat leadott voksból 65 volt 
érvényes. Farkas László 35, a régi elnök 
Farkas István 30 szavazatot kapott. Far
kas László Vörs polgármestere egyébként 
a megyei közgyűlésnek is tagja. Falujá
ban az önkéntes tűzolto-egvesúlet elnö
ke. Nevéhez kötődik a vorsi tűzoltómú
zeum létrehozása es működtetése is. Far
kas István a volt elnök már a jelölés so
rán kijelentette, amennyiben nem 6 lesz 
az elnök, akkor az elnökségben sem vál
lal munkát, így négy év után kimaradt a 
megyei tűzoltószovetség.vezetéséből. Az 
elnökség tagja lett a fonyódi László 
Győző, a vízvári Farkas József, a kapos
vári Jobbágy István és Gyunna János, a 
siófoki Lénárth Ferenc, a csurgói Nagy 
János és az igái i Fulop László.

Nagy Jenő
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VÁROS A SZAMOK^TÜKREBEN
A biztonságos működés mellett a fejlődés lehetőséget

n e k  M aid  
-étkezett, 
nogy h am arcú n  el kell válnunk az is
kolától, és el|on az a pillanat, ami az 
elm últ években o ly  távolinak tű n t A 
harmadikosok előadása teljesen felol
dotta a még bennünk lévő feszültséget. 
A szokástól eltérően, teljesen hum oro
sáéi bűcűzQ M  el tSDak. Idán a két gim- 
tá z tu n i osztály . 'on e lőad ásu l ké

rem  egv kis vicces jelenetet «s előadott. 
A nézők tebb jtka ommal is dőltek a ne- 
m& S L  A közönségnek a kannibálok es 
a -emctcxM imcaDogír ré s é n  a ieg- 
jfiCAC Renze a kés tefioszaki szaki 1= 
« h  lm  kutya Egyébként nébáry alkal-

|rOfyr<fT<Ei . • •  OeCMfrUf/ * '

Az állatni camogafás 24 m illió forint
tal növekedett anu 5 ,9  %-os 

’m dkedési jeleni az < 996-os ív h e z  v i- 
-zvrnyHva mfj< az infl9eifl rw rf^ke e z 
alatt meghaladta a 23% -ot. A z új bér
táblázat bevezetése is 5Ü rriillió forin
tot meglfeladó tfibUletterltel jelent vá
rosnak. Ennek ismeretében r< m  meg 

hflkfcentf a  t t t t a d fa i  hiány m én & e . 
A z önkormányzat i -w  s kíván vsszalén- 
ni egyetlen. számára a lakosság ris z t 
tűi es az önkormányzati tö r.' ny lkai 
megfagy inn zott feladat megvaf>6> tes * - 
bán smti.

A műkudésri oldalon szereplő ',81  

m illiárd ^-öas2eg>a v im s ossA<Vt'*g- 
vetésének 8 4 % -,*  t e v i  ki, m íg feji esz- 
t& re a 16%  'ordítható.iA W te é p J t  fejt
iktgynbbn zr- az n r4 . -ii"  ínyzafi mfez - 
menyeknél jelentkezik, .ihnl több mint 
1 ,6 m illiárd font lX használnak fel . Az  

önkorm ányzat '| 4 3 ű  főt alkalm az, 
am ely a város munkaképes lakosságá
nak 20% -a . Intézm ényünk a költség
vetésük ie len t&  részét (62% -áÜ a sze
mélyi jellegű juttatásokra, 38% -át do
logi kiadásokra (ordítják. A z utóbbiak 

kozott szerepel -  a  tanulócsoportok szá
ma után -  az oktatási intézmények 

szakmai m unkáját segítő eszközök 
fejlesztésére szolgáló közel j  m illió fo
rint. a gim názium  pedig számítás
technikai eszvözp. dijának fejlesztésére 

kap lehetőséget. A  költségvetésből az 
ónkormányzat négyszázezer fez ntot a 

zeneiskolának hangszert* szerzésre 

nyolcszázezer forintot a könyvtárnak a 
konvválfománv gyarapítására, hatszáz- 
ezerfonntot a művelődési háznak a ve
títőgép javítására biztosít. A  régió leg
nagyobb egészségügyi létesítményének; 
a kórháznak -  több mint 8G0 m illió fo
rintot kitevő -  költségvetése komoly ha
tással van a pénzügyi egyensúly meg
teremtésére. Finanszírozása teljes egé
szében az Országos Egészségbiztosító 

Pénztár áltál történik.
A mfficodísi költségek között közel 

71 m illió  forinttal szerepelnek a szo
ciális kiadások. Bár ez majdnem 15 mil
lió forint emelkedést jelent a tavalyi év
hez viszonyítva, ennél jóval kevesebb 

jut el a rászorulókhoz. A  szociális jut
tatások egy jelentős része után az ón
kormányzatnak ugyanis közel 8,5 m il
lió torint egészségügyi járadékot kell be
fizetnie az államnak. A  lakásvásárlási 
támogatás keretösszege az idén váro
si szinten 4  m illió  forintot tesz ki. Ez
zel az összeggel tám ogathattak a la

M ai világunk felgyorsult életritm u
sa: értékrendszerünk változása, társa
dalmi-gazdasági helyzet egyensúlyi bi
zonytalansága, a magyar nem zet saj
nálatos módon történő „fogyása ’ az 
egészségügy jelen állapotának megvál
toztatása, az oktatás ésszerű alapokra 
történő helyezése, a kulturális értékek 
megőrzése '  tények, melyek sürgető 
feladatként ossztársada'mi szinten po
zitív  irányú cselekvés irányába k tíl, 
hogy szükséges változásokat idézzen 
elő. ’ '

Tennivaló akad bőven...
Legfontosabb m indenekelő tt az 

alap, m u lv a  a későbbiekben építkez
ni lehet. Bár önmagában az elméleti 
tudás kevés, mivel a gyakorlat d ja  
meg azután azt a lehetőséget, amely 
a hivatás, a munka összetevői: egysé
get alkotva tud olyan tervet valóra vál
tani, m ely magát az embert is m in ő 
síti, elismeri.

zát, hisz az életteltételek romlásával 
egyre növekszik a gondod adásra, e l

látásra, szőrűink száma. A  va
ros vezrtő  testületi? .nem akar olyan 
helyzetet teremteni, hogy ellehetetle
nüljenek emberek és kuionrrn n egész 

családok.
A  közüzemi dijak emdkudésc is ter- 

ménMes módon núvvk ■ várea működ- 
tecésének kiadásait. A közvilágításra a 
tavalyi 11,5 m illió  forint h e ly it  várha
tóan közel 15 m ill®  forintot kell az 

áramszolgáltatónak fizetni. Az emelkc- 
tlú  költségek foellet azonbnn nem hát

rálhat meg az önkormányzat más té
ren sem. Az ontevéktmy loilfurál is cso
portok, sportszervezetek, egyházak, 
egyesületek munkájuk során számíta
nak az önkormányzat támogatására is. 
A városunkban szép számban műkö
dő társadalmi szervezetek a közössé
gi lét a színterei a demokratikus fejlő
dés zálogai. A  költségvetés közel 15 
m illió  forintot szán a kö zti 50 szerve
zet munkájának megkönnyítésére. Ez 

a tám ogass sok tériben  az adott szer
vezet létfeltételeinek alapvető biztosí
tását teszi lehetővé.

A XX század végén m m  kérdő
jelezhető meg az oktatásra a gyerme
kek nevelésére fordított összeg, ugyan
úgy, ahogy a fdbecsü lh ítet'tn  értéket 
képviselő természeti kumyeztt megóvá
sának a közterületek, közutak takarító 

‘ in ak , karbantartásának, a város m in
dennapi működésének kérdése sem.

Az eddigiekben t miitett feladatok el
végzése azonban csak a mindennapi 
működés feltételeit biztosítja, nem tar
talm az fejlesztési elemeket. A város 

ilyen irányú erőfonásainak nagy részi j  

hosszú távra lekotoat a szennyvfzprog- 
ram megvalósítása, amely bár rendkí
vül fontos -  jellegéből adódóan -  még
sem hoz látványos eredményeket. Ez 
a fejlesztés 1997-ben az üdülőterület 
munkálataival lezárul. A program ered
ményeként lakossági összefogással a vá
ros teljes területe csatornázottá válik, 
amelynek révén az infrastruktúra terü
letén -  a hasonló nagyságrendű váro
sok sorában -  Nagyatád előkelő helyre 
kerül. Megvalósul több helyen a köz-

Iskola-élet és az élet-iskola
Természetesen ezen irányban az ala

pokat elsődlegesen az iskola kell, hogy 
megadja, mivel az oktató-nevelő mun
ka színvonalúnak egyetlen fokmérője 
a diákok mindenkori tudása.

A pedagógus, a tanuló .együttes 
m unkája ' az, am ely tükröződik azon 
irányban, amelyért mindegyik oldalról 
tenni, de talán meg kellene tenni m in
d en t

Étdtic K inek ezért, kinek azért. Leg- 
íőképA n . «iz Emberért!

Felelősség: m ely mindkét részről 
őszintén kell, hogy m egnyilvánuljon 
sőt harmadikként a szülők irányában 
is. • r * " * * ' *  ■ v  ■

Kötelesség: a szülő taníttat; a gyer
mek egyetlen feladata a tanulás; a pe
dagógusé, hogy tudása legjavát adva, 
a2 isrifere te te i a reá bízott gyermekek
nek '.nem egyes gyermekeknek' átad
ja. Jog. kötelesség: egymástól elválaszt
hatatlanok, egyik a másik nélkül -

■ -rufetek- p tt t lt r ,  az |árfoi h i
vatal es a posta épülete előtti szakasz, 

a Kossuth utca, a II. világháborús em 
lékmű kornyékének, a bodvicai Erzsé
bet tér és a simongáti söröző előtti sza
kasz -  rendezése, felújítása.

A  megvalósuló nagyohu beruházá
sok kozuC szerepel a Termál Gyógyfür
dő rekonstrukciója 56  m illió  forinttal

kialakítása 4 0  m illió  fonattal és aw á- 
rosi strand termál medencéjének meg- 
épttése.36 m illió  forintos költségvetu- 

si kerettel. A.tunsztikai célú fejleszté
sek elsüítirtun a helyi lakosság johb el

látását, korefertosateb fletkuru lm u- 

nyetnak megteremtését, valam int az 

degenforgalom érzékelhető nuvekede 

sét szolgálják A z egészségügy: alap

ellátást szó, ■ »-u rendelőkövvzevont d -  

hdyezésével johb körülmények köze 

kerül a betegek ellátása, korszerűbb fel 
1 t t t t t * .  in tU tft v M jezhetik munkájukat 
az orvosok. A  fürdő és a strand felújí
tási költségének jelentős része pályá

zati. állam i forrásból származik, mint 

ahogy a Hőka -  Döbrög villamosításá
nak kiadása is. A  legnagyobb tetei -  

még az utolsó stádiumáhan »  -  a 
szennyvizpmgram Hl. üteme, amelyhez 

várhatóan 4 8  m illió  forintra lesz szük
ség. Ez elsősorban a Henész-Simoncát 

városrészben az utak és az építési te
rület helyreállítását jelenti. A  közterü
letek és a járdák felújítására, s ezáltal 
a város komfortosabbá tételére együt
tesen 24 m illió  forintot hagyott jóvá a 
képviselő testület, s így ezen á terüle

ten is tervszerűen folytatódhatnak a 
munkák A kórház gép-műszer beszer

zésre tS egyéb beruházások megvaló
sítására GO m illió  forintot fordíthat az 

önkormányzati intézmények felújításá
ra összesen 34  m illió  forint ál! rendel
kezésre. Még ebben az évben eíkfezúl- 
nek a városi sportcsarnok kiviteli ter
vei amelynek alapján egy több évtize
des igény kielégítése válik lehetővé.

A  fejlesztési kiadások jelentős része 

a meglévő létesítményeink felújítását, 

korszerűsítését szolgálja. A rendelkezés
re álló 337 millió forint csekély összeg

nek tűnik, m ikor a legfontosabb célo
kat kell megjelölni. A  képviselő-testü
let egyetlen feladat szükségszerűségé’ 
sem kérdőjelezte meg, csupán a város
fejlesztési program célkitűzéseit szem 

előtt tartva egyfajta rangsorolást végzett 
el. A költségvetés elfogadását követő
en tovább folytatódhat Nagyatád terv
szerű fejlesztése, amelv mindannyiunk 

közös érdekét szolgálja.

Pünkösd M .

□edagógus-szülő-gyermek -  vonatko
zásában illetve kölcsönhatásában 
csakis együtt alkalm azhatók.

Iskola: a tudás alapköve. Legyen az 
általános, középfokú, felsőfokú intéz
mény -  meghatározó valam ennyi d i
ák számára. Példaértékűt jelent a to
vábbi *épések irányába ezért szüksé
geltetik célirányos feladatok tervszerű 
megvalósítása, az elmélet és a gyakor
lat von itkozását illetően.

Korunk viharom léptt-kkt*■ száguldó 
kihívása az élet valam ennyi területén 
megköveteli az ismeretekkel, gyakor
lattal rendelkező, sokoldalú ember 
hasznos tevékenységét.

Az iskola élete így válik egyre meg
határozóvá: a tudás felértékelődik 
m e !v ésszerű cselekvés által társadal
milag is fokozatos helytállást követel 
s ez m*m más, m int az Élet iskolája

Mészáros Ágnes
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„Bábos Dorka sivalkodott huju-juju-júáúá...”
Farsangi bál az Aradi utcai óvodában

SAKKEREDMÉNYEINK
Az :de; farsangi bált is izgatott keszu 

6dés, vidám  várakozás előzte meg. M ár 
najxrkkal a nagy esemény előtt zs ibon
gott 1 gyenneksereg, kívánó? 
anyukák es apukák vitattak meg 
a jelmezkészítés csínját-bínját, 
ötleteket adva egymásnak. A  tél- 
temetes előiestejen gyerekeink 
mar csak m ókáról, táncró l, jel 
m ezekről Ix-sze Itek es másn.»|> 
meg a momxXák is hajnaliam ki
pattantak a? á g y tó l.

Ahogy reggel tó le ip tunk az 
ov iba  csodalatos f.in k illa t, 
öröm teli surges-torgás, jelmezek 
kavalkádja fogadott Ix 'nnunket 
Nemsokára nvuszik oroszlánok, 
angyalok, méhecskék, tó h ó -  
cok ropjak a táncot.

A  tius anyukák buszken nézhettek gá
láns fiaikat, am int tá n trti kérik párjukat 
a lánykák szülei |X“d ig  m eghatottan 
szemlx*sultek azzal a ténnyel, hogy iga

zi hölgyként csacsognak, mórikálnak v i
rágszálaik. A  fergeteges kacsatáncot és 
to rpe indu ló t mókás játékok, szellemes

g 1Es
ra*
J

ügyességi versenyek tarkítottak. Volt itt 
tigrisvadászai lufisetáltatas tojásadoga
tás, ovisok, ovonenik sivítö drukkolása 
kozejxXte. A játékos delelőítt tófejeze se
ken! az óvónéniknek is vo lt egy megle- 

[X'te'sük. százlábúnak öltöztek tó . Erre 
a fordulatra senki sem számított, így az 
orom  hatalmas volt. A gyermekek kó

rusban „követe lték" vissza az 
óvónéniket akik temxSzetesen 
szívesen tettek eleget a keresnek 
A bált követően m indenki sza
ladt ebedelni. /A szakácsnénik 
rengeteg finexnsagcX varázsoltak 
az ünnepi asztalra leves, fánk 
narancs, alma édességek k< ml 
tek az elx's jx x  akokba. Dr kifán 
m indenkinek jól esett a jr tón e s . 
Á lm ukban talán már a követke

ző jeles napra a szülőik gyerme
kek majálisára keszulrxltek.

A szidok és a gyermekek kö
szönik az óvexla mindem do lgo

zójának, hogv lelkes m unkájukkal gyér 
m ekeinknek ilyen emlékezetes farsangi 
mulatságot rendeztek.

Szülői 
munkaközösség

Március 2-án tó ’eiezodott Somogy meg
gye felnőtt sakk csaj)atbajnoksága. Sakk 
klubunk másexifk csapata képviselte? 
Nagyatádot a verseny-tón és az előkelő 
második helvet szerezte meg. Csapatunk 
végig verse nyben volt az első Ix’lvert ami 
szinte csak az utolso fordulóiban dőlt el. 
A  lejátszext 12 im,xkozesből nvole at meg
nyertünk, három vcgzcxfott 5-5-os dón 
tetlenne'l és mindössze egyet vesztettünk 
el a későbbi bajnok KajX)svár ellene tx 'n

A megyei csajratbajnok igban az 
utánjxxlas növelését szándékoltukelseid- 
leges célkent nxgvalosítani, amely trxek 
ve-sunk tc l|is  tgesze tón  teljesült is. Át
lagosan három ifjúsági játékossal ültünk 
le* akik m indhánnan kie’melkedeien tel - 
jcsitettek A m astxiik táblán > lorváth A t
tila 9 S jxrntot sze rzett 12 me rkőzeslx’il 
(791%), a hetedik táblán Koj)pány Tamás 
8.5 jx>nt<X szerzett 11 itó rkőzes lx il (77 
%), a tizediken (xxlig  Varga Tamás 7.5 
jxxvteX tíz lx il (75 %). ( sujxin értkdeeskég- 
kenf kell megjegyezni, hegy a csapat át
lagos ®íje‘sétménye‘ 60 %  volt.

Ebtx>n az evlx>n sikerült elérni, hegy 
az NB ll- tó n  is m indkét ifjúsági táblán sa
ját nevele-sű nagyatádi játékos ül.

Az NB ll- tó n  e-btxil az idényből meg 
négy me-rkőzes van vissza, itt je lenleg a 
kileneexlik helyem állunk e lkerülve a k i
esés lehetőséget rejtő osztályozos helye
ket. Erről a helyről egy jól sikenjlt hajrá
val akár to tó  helyet is előre lehelne' I ég
ni.

Áprilisban kc-rül sor a megyei felnőtt 

egyéni Ixijnókság döntőjére Itt csapatun
kat az e lm últ évi ckenteilx'h helyezésük 
akipján a tavalyi bajnok M innca Slavko 
m ellet! az akkori második Eerenc M ik 
lós képviseli. I faszájuk csatlakozik az 
1996 évi B döntő' megnvert-sével jogot 
szerző Horváth Attila, aki ezt a jogát a 
januárban letxxiyohlrXI kozé'jxlontőí har
m adik tó lyvve l megerősítette továbbá a 
kozetxlorit')ben éléit e reelmenve alapján 
Sasván Tamás

Reme ljuk tová tó ra  is sike'rul hasonló 
eredmenveket elem ünk ezzel is öregbít
ve városunk sakkban élért jo hírnevet

Osztályfőnökök
lanuár hónapban  a tanárokra  döm -

jbingm unka vart A  h ónap  végéig ki 
ke lle t! ja v ítan i a témazáró) d o lg o za to 
ka’ [botolni a h iányos érdem jegyeket 
összegezni, é rtéke ln i a fé lév m un ká 
ját. Az osztá ly főnökökre ' egy rakás a d 
m in isz trác iós  m unká t ke lle tt e lvegez 
ni. m elyet csak a csa lád juk  ism er iga
zábó l.

A köze lm ú ltb a n  a nebu lók  1 kezük
be kapták a fé lév i ism erte tő jüke t és a 
szü le ike t v id íto ttá k  vagy rém isztgettek 
fé lév i e re dm énye ikke l. A zon  osztaly- 
főnokoknek, ak iknek végzős álta lános 
vagy közép isko la i osz tá lya ik  vannak, 
ú ja b b  p róba té te l köve tkez ik , ugyanis 
itt a pályaválasztás ide ipontja. E zektón 
a najbokban d ő l el, hogy m i kerü l a to 
vábbtanu lás i pap írokra .

Nagyon Ixbnyolulttá vált a világ. Ne- 
he>z e ldön ten i, hogy m i legyen a gye
rekekbő l. N em  tu d ju k , hogy a gazda
sági szerkezet vá ltás m ilye n  irányban 
halad. M eg a szakem berek is csak b i 
zony ta lan  jós la tokba  m ernek bocsá t
kozni. N agyon fontos, hogy i  szü lő  az 
osztá lyfőnok es a szaktanárok vé lem é
nyét tig ye lem lx* vegye a m iko r a gye 
rekenek a ke [Hőségeirő l es te lkészu lt- 
segeről akar képet a lko tn i Fontos té 

Jó úton haladunk...
Szakmai körökben közismert hogy a 

túrd szolgáltatás önmagában ratízeteses 
tevékenység, akár gyógyfürdőrő l, uszo
dáról vagy csak nyári időszakban üze
m elő  strandfürdőről van szó. Ez a v ilá 
gon m indenütt így van, és a m últra je
lenre egy aránt érvényes. Azok a kü lfö l
di fürdők is ráfizetéssel m űködnek, ahol 
a Ix 'k jpő jegyek és valam ennyi szolgál
tatás ára többszöröse a nagyatádi fü rdő
araknak.

Sokan és sok helyütt e lm ondták, 
hogy egy fürdőnek a bevételeit kom p
lexen kell kezelni, s tudomásul kell ven 
ni, hogy Ex*vétel igazából a kereskede- 
lembőil gyógy- és egyed szolgáltat i-ok- 
bol, s főként az idegenforgalom lx)! 
származhat, amely a szorosan ka jxs  >- 
od ik  a fürdő fejlesztéséhez. Ennek e lle 

nére elmondhatjuk, hogy lenvegesen kc»- 
•«sebb költségvetéssel do lgozunk, m int 
a hasonló technológiával működő' fü r
dők. Kaposváron például az e lm últ év 
ben 25 m illió  forin t veszteséggel zárták. 
Nagyatádon azonban az 1996-os év - 
ben nem csupán a tervezett éves kö lt
ségvetési hiány keretein beiül maradtunk 
hanem m ivel valam ennyi rendezvé
nyünk rentábilis vo lt közel félmilliő) 
forintos (előre nem várt) jilusz bevétel
lel zártunk. A  nagytyeruházasokhoz a für

nyező, hogy a társadalom  m ely te rü 
lete kíván munkaerőit fe lvenni Fia a ta 
n u lo  (szülő) vagyai es lehetőségei ko- 
zel kerü lnek egymáshoz, akkor kell k i
vá lasztani a m egfe le lő  iskolatípust.

Ez ’okozottan érvényes a középisko
lában, ahol a felsőoktatásba lépégkor 
e ldől, hogy a d iák m ilyen konkrét szak
terü le ten akar tevékenykedn i. Itt sz in 
ten fontos az osz tá iy főnokok  szerejx*, 
h iszen ők ism erik leg jobban a tanu lók 
tudásszintjé t és akarat, tu la jdonsága i
kat. N em  elég csak az oktatási in téz
m ények fö lvé te li pontszám ait ismerni, 
azt is tudn i ke ll, hogy ott m ilyen  a ko- 
ve te lm envrendszer, m ily e n  m unka 
ke ll a későbbi he ly tá lláshoz.

Sajnos uj p rob l<nA  is megjelent a to 
vábbtanulással kapcsolatban. Az u tób
bi egy-két évben a jó  tanu lók  közü l 
sem m in de n k i tanu l tovább. Van m ár 
sok család, aki anyagi okok m iatt nem 
tudja a gyereket taníttatni Ilyenkor van 
fokozott szerepű osztályfonokoknek 
hogy segítsek m egta lá ln i a megfelelői 
támogatási lehetőségeket.

K íván juk, hogy m inden  d iák m eg
ta lá lja  az óha jto tt szakterületet es 
m inden  szakterü let ta lá lja  meg az ar 
ra a lka lm as fia ta lokat. C.B.

dő) fejlesztéséhez szükséges ktinenv m il
liók jx*rsze ilyen forrásokból nem fedez 
hetők. Buszken állíthatom , hogy a tur- 
dőíszakmában do lgozók számára mos
toha időjárás ellenére ’obb olyan szín
vonalas sjxxt- illetve egyéb kulturális ren
dezvényt hoztunk „tető alá" s feemcsak 
1996-ban - ,  m ely nagyszámú nézőkö
zönségét vonzott Nagyatádra, a Strand
fürdőre. S e lm ondhatom , a jövőre néz
ve vannak még vonzo  ötleteink. Ezúton 
is szeretnem megköszönni m indazon kis- 
es nagyvarlalkozok segítségét, akik hoz
zájárulták a rendezvények színvonalas 
megrendezéséhez.

Nagyatád város kepv'selőtestulete a 
hosszú távú koncepciójában idegenfor
galm i „k itö résünk" lehetséges irányvo
nalát a fürdők fejlesztésében határozta 
meg: nevezetesen a Széchenyi G yógy
fürdő rekonstrukciójában, valam int a 
Z rínyi utcai Strandíu r dőnek tennálvizes 
medencevei torténo bővítésében m int 
hogy a m i turisztikai kínálatunk kivéte
les tennál- és i^yógyvízkincsunkre alapoz
ható, s ezt a másokkal szem lxm  m eglé
vői e lőnyünket hiba lenne kihasználat
lanul hagyni A  fejlesztéshez szükséges 
Iveruhazast az önkorm ányzat főként 
pályázaton nyert, részint jx x lig  sa|át fo r
rásból finanszírozza.

KUTYAVILÁG
Gye'mx’kkorexr.tón nagyon szerettc*m 

,i kutyákat. A kko riban  a gyerekeket 
m in tha nem is bantott.fk vo lna. Pedig 
többnyire  korcsok vo ltak N agyon sze 
rettem vo lna e lm enn i az a lfö ld i tanva- 
világha ahol igazi komrbndrbrok, kuva 
szók és (bulik ó'rzik 1 tan . lkat é; ti rel- 
ge!:k a nyájat. Erre az útra akkor nem 
ken ilt sor.

AzéXa sokat változott a világ. Nem kel! 
már elmenni olyan n x “ssz<* ibogy lassúnk 
kutyacsrxlákat. Elég, ha csak elsétálunk 
néhány metert a lakásunktól. N ém ely 
kornyéken o lyan csaholast, vinnyogást

Az emEx'ri szervezet m indenko ri ál- 
lajbota m e g k ö v e te li a m e g fe le lő  
mennyiségű mozgást egész életünk so
rán. A  test karbantartása ennek m eg
felelőben természetes igényként je le n t
kezik  b izonyos  esetekben. Ily  m ódon 
a n ő  es a té rti b io ló g ia i adottságából 
adcxloan je llegüknél fogva más es m.is 
testedzési form ák al.tp ján valósíthatók 
meg a m ozgásgyakorla tok így lehet- 
segi s aztán a tervszerűen ki.ilakitrbtt 
jbrogramnak m eg fe le lő  cé lirányos, tu 
datos gondozás, to rm a részekén ’

E szolgáltatáslx'iv ílest több éves vára
kozás előzött meg m ind  a Strandfürdői 
sorsat szivükön hordozók, m ind  az ide
látogató esetleg a term álvíz hasznosí
tásának hiánya m iatt azonnal távozó 
hazai es kultoldi vendegeink részéről Az 
onkonnányzat áltál kiírt, elbírált m ajd e l
fogadott (xilyázatÍMn k TvcxialazcXf tk m i
att m ely a tennálvizes medence felejai- 
tesét es múkodokejx'ssc tetelet tartalmaz
ta a téli időszakban történő üzem elte

tajbasztalunk. hogy igazán a ixXvárvilág- 
ban erezhetjük magunkat Nem ely kor
nyékén sokan úgy védik a jx irtá jukat, 
m intha legalábbis tatár Ibetoréstől tarta
nának. l.fe nem ám akárm ilyen nyim - 
nyam csilxVírzo kutyusokat tartanak. A 
vereb nagyságútól 1 Ix trjú  nagyságúig, 
a sárkányólőbtől a szomszéd dogonyó- 
ző ig van itt m indenfe le fajta.

A  köze lm ú ltban  egy fiatal nőt akart 
behúzn i a kerítésen két b ika nagyságú 
kutya. Megúszta egy dzsekiszakadással. 
A mai najxbn egy féifiismercísomet szed
te szét fé lig egy vá lla lkozó kutyája a sa
ját udvarában. Megsem ez vo lt a leg
főbb  oka annak, hogy to lla t ragadtam. 
Ez csak az utolsó csepp vo lt a jxbhár-

Terhestorna
korszerű mozgásiehetőség városunkban
Ezen okná l fogva, fo ko zo tt igény

ként jelentkezett városunkban a váran
dós nők és a szakemberek részéről je 
lentkező, a szülést előkészítő program 
keretén be lü l a terhestorna bevezeté
se. E szakm ai igény nem újszerű, m i
vel más he lyeken m ár évek óta ha 
tékonyan  m űkö d ik . Bevezetésesei a 
csa ládkozjbon tii szülészeti szem lelet 
fontos reszel képezné. Ily m eg fon to 

tés továbbra sem lehetséges a medence 
fedetlenné tervezése es építő*se miatt Idfr 
genforgaim i es szakmai szemjxjntlx')l 
olyan té lig fedett, télig nyitott term álm e
dence lett vo lna optim ális, m elyhez az 
ö ltözőkbő l zárt to lyoso vezet s így bár
m ely évszakban teljes kajsacitással m ű
ködtethető. Sajnos a Városi O nkonnánv- 
zat anyagi forrásai ezt a változatot nem 
te te k  lehetőve. Ugyanakkor azt hogy 

a varos anyagi kapaci’.asat tigye lem lx1 

ltan Sajnos nagyon sok e lto rzu lt gv< r- 
mekarcot latiam  az u tóbb i evekben a 
kornyékén és ez elgondolkexita to.

I )e nehtbgy azt gondoljak hogy csak 
kerítése n be lü l ta lá lkozhatunk feneva
dakkal Sajnos nem ritkák a közte rü le 
teken sem

Nem  vagyok kutyae llenes. V iszont 
m in ,k ‘n kutyatartónak kutya-koteie'ssc'ge’ 
tudom ásul venni: az á lla t által e lköve 
tett e'seményeke-rt az á lla tta rtó  felel. És 

ha m ár itt van Am erika: N á luk azt az 
á llatot, am elyik em lx-rre tamad, m eg
semmisítik. Az állat által okozo tt m in 
dennem ű erkölcsi és anyagi kárt (bedig 
a gazdával szigorúan megtéríttetik.

C.B.

lásból eredően varosunkban is m eg 
va lósu lt a he ly i G yó g y fü rdőben  m ár
cius 4-én 1 7 -18  óra közö tt in d u lt, he
ti egy-egy fo g la lko zás  kere tében , 
szakképzett gyógytornász irányítása 
m e lle tt, térítésm entesen.

Fontos a felism erés, m a jd  az e lfo 
gadás ille tve  az elfogadtatás a gyerme 
két váró, álckbtt á lla jxb th .in  lévői nők 
esetébe n, m iv i I m indez é rtük, ve lük  
nekik  szolgai egészségük vé d e lm e 
den.

Mészáros Ágnes

véve í ineglévő lehetóségeinket kihasz

náljuk, mi sem b izonyítja  jobban, m int 
hogy márciusban megkezdődött az uj 
term álm edence építésé, s várhatóan 
1997. jún ius <()-án atadasra is kerül Az 
új nxxlence gyakorlatilag kel leszn1 lx)nt- 
hato: egy kor alakú, részlten fedett él- 
ménvmedencere jtezsgófürdővel es egy 
úszásoktatásra is alkalmas tanmedencé
re. Ezzel a medencevei egy olyan jogos 
igényt tudunk kielégíteni, melyet az idő 
sebb korosztálvba tartozó, fii a kempin- 
gezm kívánó főikent kü lfö ld i vendé
geink támasztottak Jo utón haladunk ah
hoz hogv a Ix-fektetett tőkét a város a 
megnövekvői idegenforgalomban „érté
kesíthess se".

Mondjak, hogy az tgeszseget csak ak
kor tudja igazán megbex sülni az emlter, 
ha már elvesztette' S a népi bölcselet 
gyorsan hozzáteszi, hogy „ha ne'in te
hetjük amit kellene, kell te'nnunk azt, 
amit leheX . Ügy gondolom, azok az em- 
Ix'rek, akik rendszeresen úsznak futnak, 
sokkal ri’ kábl)an betegszenek meg. m int 
azok, akik éleXukeX a m unkahelyükön ü l
ve vagy egyoldalú fiz ika i vagy szellemi 
munkát végezve tö ltik. Akik tehát egész
séges eletmcxlra vágynak vagy m egú ju 
ló egészségre, akar csak feludulm, felfris
sülni kívánnak látogassanak meg ben
nünket1

Iharosi István

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



V I I .  ÉVFOLYAM 1997. FEBRUÁR-MÁRCIUSN agyatádi H írlap

Micimackónak szük*U*snapja lest! 
Méghozzá Nagyatádon. Rosszul tetsze
nek emlékezni, arra az aprcxska reszlet-

RESZKESSETEK KÁRTEVŐK!
Az önkormányzat kornyezetvedelmi 

program),inak részéként lx ‘fi'|eződott a 
platánfákat károsító csijikts jxiloskák el
leni védekezés. A munka részleteiről Bé
res Attila közterület-felügyelő a jxilgár- 
mesteri hivatal korábbi jiarktenntartasi 
műszaki tőelőadója számol Ixc

A program első lejx sóiéként a nagy
atádi lakosok a platánok csipkés polos
ka elleni lemosó permetezésének lehet
tek tanúi. A permetezést meg kellett előz
nie egv kéregkaparásnak mivel a kárte
vők ez alatt rejtőznek. A jilatánok 
parakerge hosszú idő alatt rakódik le, és 
legutóbb ot evvel ezelőtt történt meg a 
szakszerű eltávolítása Ezt a munkát al 
pinista technológiával vegeztek a 
tűzoltóság közreműködésével.

Milyen kart okoz a csipkés poloska?
A csipkés poloska máscxllagos karo- 

sítoja a platánoknak. A legyengült fákat 
megtámadja és a leveleit teljt's egészé
tben lerág|a. A lekapart kergéket össze kel
lett gyűjteni és ezt követte a lumosójxir- 
metezés, amelyet a munkák generálki
vitelezője Takács János egeszsegügvi gáz
mester végzett el. A kontakt hatású per
metezőszer gombaolő szert is tartalmaz, 
amely a ták kérgén megtajxidva 3 hónap 
ra védelmet biztosit. Ezt a munka’ a ha 
tékony vedekezes ételekében evente 
rendszeresen meg kell ismételni.

5,0 km-ig 5,1-10,0 km ig 10,1 km felett
vonaljegy 50 Ft 75 Ft 1(X) Ft
egyvonalas havi bérletjegy '0 0  Ft -
egyvonalas félhavi bérletjegy 380 Ft -
osszvonalas havi bérletjegy 930 Ft 9 30 Ft 930 Ft
osszvonalas felhavi bérletjegy 500 Ft 5(X) Ft 500 Ft
tanuló-nyugdíjas
osszvonalas havi bérletjegy 300 Ft 3(X) Ft KM! Ft

A Somogy Megyei Közlekedésfel
ügyelet engedélyének megszerzését es 
az ideiglenes megállóhelyek kialakítását 
követően március 1 7-én megindul a he
lyi autóbusz-közlekedés városunkban. A 
Kajaos Volán Rt. 6 hónapos időtartam
ra saját üzleti kockázatára kísérleti jel
leggel -  vállalta a helyi tömegközleke
dés feladatainak ellátását. M int ahogy 
már korábbi lapszámunkban is beszá
moltunk róla a városban két autóbuszt 
indítanak észak-déli es kelet-nvugati

M icim ackó
Nagyatádon ünnepli születésnapját

re amikor M icimackó azt mondja Fü
lesnek hogy neki nincsen születésnap
ja M icttvk konak igenis van szuletesnaje 
ja. S ajándékot is fog kapni, nem csak 
kettőt, mint Füles. M icimackó nagyatá
di hívei kiderítették hogy az a bizonyos 
születésnap március 19-en van. A Milne 
regenven felnőtt felnőttek, akik most gver 
mekuk kezet*- csúsztatják a könyvet sze- 
retrsék tudni, hogy így van. Köszöntik hát 
Micimackót. A művelődési ház egészen 
lázba hozta a varost. Lesz Micimackó k i
állítás. Március tizenkilencedikére m in
denki elviheti legkedvesebb mackóját a 
M icimackót köszöntő mackotalálkozó- 
ra. Fülestől tudjuk, hogy tisztességben 
megoszúlt nagymamák es nagyjiapák

Melyek <i további tervek ?
A platánfákat követ' a vadgesztenyék 

aknazó moly elleni védelme Ezek a kár
tevők tömegesen jelennek meg, a level 
fonákján élőskcxlve akar egy- naj) alatt ké- 
jxrsek teljesen lerágni a fák tel|es loml>- 
koronáját Szakaszosan tejlixlnek ki es 

a tömeges rajzás időszakában kell őket 
„megfogni". Erre a munkára egy nagy
kanizsai székhelyű erdővédelmi cégét 

IN D U LH A T A JÁRAT

irányban. A helyi autóbuszjárat a tervek 
szerint munkanapokon szállítja az uta
sokat a kijelölt útvonalakon. A hathóna
pos kísérleti időszak tapasztalatai birto
kában a tényleges utasforgalom és uta
zási igények megismerését követően a 
kepviselő-testulet ismetelten tárgyalja a 
járatok további működtetésének 
feltételeit.

A Zrínyi utcából indul 
(munkanapokon):

6.20 6 50 7.20 7.50

8.20 9.20 10.20 11.20

12.20 12.50 13.20 14.10

14.40 15.20 16.10 16.40
17.20 18.20

A Béke utcából indul 
(munkanapokon):

6.35 7.05 7.35 8.05

8.35 9.35 10.35 11.35

12.35 13.05 13.35 14.25

14.55 15.35 16.25 16.55

1 7.35 18.35

kérdezték: ők is elhozhatják-e mackóju
kat Lesz mez meg mama, mert a mez
gyűjtők, a málnatermesztők es a lekvár
főzök támogatják a me^es fogadás ren
dezőit. A hírek szerint a születésnapon 
megérkezik Nagyatádra M icimackó. 
Nagyon nagy mackókhoz hasonlóan 
egyenesen odafontról, akarom monda
ni helikopterről. Ha valaki még nem hal
lott volna M icimackóról - bár nem hi
szem. hogy lenne ilven gyerek es hajdan 
volt gyerek - nos, az is megtudhat m in
dent róla, hiszen a tatabányai jászai Ma
ri Színház a születésnapon bemutatja 
A.A. Milne halhatatlan mesejátékát a M i
cimackót Nagyatádon is.

N.J.

kért fel az ónkonnányzat, amely már 
Keszthelyen is bizonyította a hozzáérté
sét. Ezt a védekező permetezést egy év 
íren 5 alkalommal a vegetációs időszak
ban kell elvegezni. Ez általiban mar 
cius 20-tol szeptemlxT lü -ig  tart

Más kártevők ellen milyen védeke
zési feladatot /e lö l meg a program?

A platánfák és a vadgesztenyék 
szakszerű védelmet követi a szúnyog
irtás. Tavaly ennek a munkának nagyon 
komoly eredmenye volt. Ennek tapasz
talatai alapján az idén két alkalommal 
szeretnénk ezt a munkát elvégezni a vá
ros gocovezeteiben Felméréseink sze
rint 350 hektáron szükséges a [lerme- 
tezés, amelynek összköltségé 600 ezer 
forintot tesz ki. Itt kell megemlítenem 
a kullancsok inasát városunkban. M ár
cius és július között egy alkalommal 
a kullancsok rajzásnak időszakában 
végezzük el ezt a munkát. A díszfák per 
metezése szinten komolyabb feladatot 
jelent. Ennek a munkának során hat al
kalommal, mintegy 470 díszfa jxrrme- 
tezését végzik a szakemberek A ragcsa
lók elleni védekezésre ebben az evben 
is sor kerül. A szennyvízhálózatban rej
tőző egerek és jiatkányok elszaporodá
sának megelőzése1 * * * * 6 7 * 9 szinten fontos felad.- 
tót jelent.

1. Zrínyi u. strand -  Kórház
-  Jókai u. -  Béke u.

Menetidő Megállóhelyek Menetidő

0 Zrínyi u. strand 13
2 Kápolna u. 11
3 Alkotmány u. Óvoda 10

4 Kórház 9
6 Posta
7 Rinya Áruház

-  Kossuth u. 13. 5
9 Petőfi u. 4

11 Bodvica 2
13 Béke u. 0

2. Henész -  Posta -  Konzervgyár 
-  Eperjesi u. -  Henész

Menetidő Megállóhelyek

0 Henesz forduló
1 Honvéd u. ABC
2 Henészi elág.
3 Árpád u. ABC
4 Árpád u. isk.

5 Kossuth u. 13.
Rinya Áruház

7 Posta
9 Konzervgyár

10 V íztorony
11 Mező u. 1 20.
12 Mező u. 66
14 Eperjesi u. 36.
I 5 Szatx'i L). u. 44
1 ~ Autobusz-állomás (Piac)
19 Posta
20 Rinya Áruház
21 Árpád u. isk
23 Henészi elág.
24 Honvéd u. ABC
25 Henész forduló

Henészról indul 
(munkanapokon):

7.20 7.50
10.20 I I  20

13.20 14.10
16.10 16.40

6.20 6.50
8.20 9 20

12.20 12.50
14.40 15.20
17.20

VÍZSZINTES
I Llnottsagbo! fakadt) undor. 6 Torvenyszolga. 1 3. Ftíl sértő hangon visít. 14. 

Hogorgeteg. 15. Spanyol és svéd autójel. 16. Úgy legyen! 17. Rejtőző. 18. 
Ismeretterjesztő szervezet. 19. Csónakgerinc. 20. Albán jxirrz 21. Perui autójel 
22. Novénytámasz. 23. A kerítésén kercsztulvisz. 25. Kicsinyítőkepző. 27. Egyetemi 
szervezeti egység. 28. Klasszikus japán drámai műfaj. 29. Ady egyik álneve volt. 
30. Rejtve őrző. 32. Rangjelző előtag. 3 3. Egyik megyénk 34. Forgácsoló eljárás. 
35. Rövid, csattanós történet 37. Harsogó hangú költözőmadár. 38 USÁ-beli 
folyó. 39 Ot szénatomos telített alifás alkohol. 41. Keresztül. 4 3. Eriedéstan. 44. 
Néma mozi! 45 A tantál vegvjele. 46. Elemi rész 47.. gros (nagyban). 48. Előadást 
tart. 50. Az egyik evangélista 51. Avulni kezd! 52. Nyisszant 53. Takarodj! lódulj! 
54. Porszívomarka. 55. Ütésálló robbanóanyag. 57. Ünnepélyesen atad. 58. Fedd. 
59. Fennhatóság. 60. Szövetségi terület Brazíliában. 61. Női név. 62. luhartákból 
álló erdő, tajszoval.

FÜGGŐLEGES
I . Fejtésre használt nyeles szerszám. 2. Simává tevő. 3. Társaságában. 4 Pert 

latin rövidítése. 5. Felt:z. 6 Egyházi személy. 7. Tojáslakó állatok. 8. Megfelelt 
(orvosi minősítésben) 9 Yoko ... (Lennon felesége*'. 10. Sajnálni kezd! 11. 
legyeztetes. 12. KTsbéres, népiesen. 14 Kisebb ház. 17. Talál. 18. Helyiséget 
tisztává tesz. 20. Világító dióda. 24 Tej oroszul. 25 Hidrosziiikát-tartalmú cinkérc. 
26, |ó barát, pajtás 30. A tantál vegyjele. 31. Gépkocsi benntartására való helyi
ség. 32. Középkori eretnek szekta tagja. 33. Zavarni kezd! 35. Lelkesítő, buzdító 
személy. 36. Kebel. 37. Lrmerték rövidítve. 38 A Batthyany-kormány belügy
minisztere volt (Bertalan). 39. Könnyeden (adandó elő). 40. Elsőrangú. 42. Régi 
magyar nemesi tánc. 44 Összeadás szava. 45. Fehér szakái I ú bundás öregember. 
48. Táncmulatság. 49. Szabálytalanság, rendellenesség. 51 Kairó lakója. 52. 
Római 994-es. 55. Pocsék, vacak. 56. Szlovák. 57. Az a másik 59. United States, 
rövidítve. 60. Osztrák és magyar autójel.

A januári re jtvény szerencsés nyertesei: Déri András, Nagyatád, Korányi 
n. 2.1. I I  500 Ft-os könyvutalvány ), Kelemen A nta l Nagyatád. Aradi ii 12, A 
(1000 Ft-os könyvutalvány) F illér József. Nagyatad. Aradi u. 12. 1500 Ft-os 
könyvutalvány1. _

A megtelteteket levélben vagy nyílt levelezőlapon a Nagyatádi Hírlap 
Szerkesztősége. 7500 Nagyatad, Baross C. u. 9 cím ű kér/uk beküldeni. 
Beküldési határidő: 1997. április 10.

Venni vagy venni?
Nagyatád és kornyéke kereskedelmi el

látási színvonala az utóbbi evekben egy- 
re-másra nyíló új és új üzletek átadásá
val bővülő kínálati lehetőséget ajánl a vá
sárló emberek számára. Mindezen túlme
nően a város idegenforgalma is emelke
dő tendenciát mutat, ebből kifolyólag a 
termékeiket értékesíteni szándékozó tu
lajdonosok számára nem kis kihívást je
lent a konkurencia.

Ennek érdekében el kell követni m in
dent, ami a szakma velejárója, hiszen 
ezek hiányában tudvalévőén nem képe
sek a vevőkör megtartására Lehetséges, 
sőt valószínű, hogy külsőségéit tekintve 
vonzónak találtaik egyik-másik üzlet, de 
az alapvető elvárásoknak megfelelően az 
emberekkel való bánni tudás mikentjé
ben az elvárásoknak egy bizonyos szint
iét sem érik el.

Köztudott dolog, hogy a társaserint- 
kezés szóbeli úton torteno közlési for
mája a beszed így többek kozott a kö
szönés is, ahogy az oda belejxjt megtisz
telik azzal, hogy fogadják. Fontos a be
szed stílusa is, hangsúlya is. Nem elha

nyagolható szempont a figyelmesség, az 
udvariasság, ami talán (sajnos) napjaink
ban mintha hiánycikk lenne egyes he
lyeken.

Legyen az bármelyféle kereskedelmi el
látást kínáló üzlet, fontos az érdek, ami
ért tulajdonképpen a tulajdonos, az al
kalmazott munkáját végzi. Ez pedig a vá
sárlók véleménye, vissza-visszatérő meg
jelenése, az üzlet hírnevének továbbvi
tele.

Elgondolkodtatóak mindezek, de érde
mes megszívlelni, mert ezen sorok csak
is jóindulatból íródtak

Mészáros Ágnes

Szerkesztőbizottság: Pünkösd Marton, 
Hubay Sándor, Szőke József 

Fotók: Nyerlucz Károly, Pünkösd 
Márton, Durgo Tibor 

Felelős kiadó: Ormai István 
Készült: 

Nagyatádi Nyomda Kft. üzemében 
Felelős vezető: Takács Ferenc ügyv. ig. 

271902 N. Ny. Kft. 
ISSN 1416-0048 

KÉZIRATOKAT NEM ŐRZŐNK MEG 
ÉS NEM KÜLDÜNK VISSZA!

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



Nagyatád Város Önkormányzata a Város Napja alkalmából

ÜNNEPI KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉST TART 
1997. április 25-én 16 órakor a Városházán.

Nagyatád várossá nyilvánításának évfordulója alkalmaitól 
ünnepélyes keretek kozott történik a varosért példamutató munkát 

végzők tevékenységének elismerése is.

Az ünnepi programot és a kitüntetések átadását 
a városi televízió élő adásban közvetíti.

Az intézmények ünnepi programjait a 3. oldalon tesszük közzé.

„Fordulj Keletre és növekedj!"
A Coats Hungary további fejlesztéseket ígér

Én városom, „köszönöm most néked”!

Ncville Bain, a Coats Viyclla csoport 
vezérigazgatója

A sikeres privatizációs folyamatot kö
vetően április 7-én került sor a Nagy
atádi Cérnagyar avató ünnepségére A 
cérnagyar 1997. januárjában került a 
Coats Hungary kft. tulajdonába, s ez
zel az új tulajdonos a kelet-eurójiai rí 
gió legjelentősebb varrócérna es kézi

A harap; értük szólt...
Az első világháború idején San Vito al Tagliamento környékén elesett osztrák 

és magyar katonák emléke elolt tisztelegve emléktáblát állították testvérvárosunk 
temetőjében. A megemlékezésen városunk polgármestere méltatta a nemes gesz
tus jelentőségét.

risztéit Emlekezók!
Kedves Hölgyeim  es U ra im '
r\ magyarorszagi Nagyatad Város 

Önkormányzata nevétón tisztelettel üd
vözlöm Ónokét ezen a nemes ünnep
ségén. Udvoziom  St. Veit, Stadtlohn, 
Freilassing varosok küldöttségét. Tiszte 
lettel koszontom az I. világhátórú itt e l
esett katonáinak emlékművet állító San 
Vito al Tagliamento polgárait, önkor
mányzatát és [xalgannesleret e szép gon ■ 
dolat megvalósításának napján Köszö
nöm nekik, hogy létrehoztak a meglx 
kélés e jelkéjxX, hogy most itt tiszteleg 
hetünk az elesettek emieKe előtt.

Nagy orcxnmel fogadtam el az ide szí >- 
lo meghívást, hiszen egyetértünk azzal 
a gondolattal hogy csak a megtó.kélés, 
múltunk megtócsuli se, a ta|>asztalat«k 
lx>l, a torténelemtóíl való okul.is viheti 
előre a fejlődést. Ez a mostani unnejiseg 
ezt fejezi ki, hiszen az annak idején liá- 
tórús ellenfelek s t ó k é lx i  és barátság
ban emlékeznek meg most halottaikrol. 
A küldöttségek egy-Qty szuverén, nem
zeti sajátosságaira, eredményeire kultú

munkafonal gyártója es forgalmazója 
lett. A Coats I lungary' kft. a londoni 
székhelyű Coats Viyella Plc. m ultinaci
onális vállalat tagja, amely Európával 
együtt ot kontinensen kt-pviselteti ma
gát. Martin Flower, a Coats Viyella Cér
na D ivíz ió elnöke elmondta, hogy a 
Coats Hungary éves forgalma 1 7,5 m il
lió dollár, ami a nagyatádi cémagyár for
galmával együtt várhatóan 28 m illió dol
lárra nő az év végére. A nagyatádi cér- 
nagyarmegvásárlása pontosan illeszke
dett a Coats fejlesztési stratégiájába. A 
cég filozófiája „Fordulj Keletre és nö
vekedj". Ez az üzletpolitika jutatta 
szakmai tófektetők tulajdonába a nagy
atádi gyárat. Céljaik kozott szerepel egy 
olyan gyártóbázis létrehozása amely e l
ső lépcsőben a kelet-európai piacokat 
szolgálja ki, majd a későbbiekben 
nyugat-európai kapacitásokat is kivált. 
A cérnagyár hosszú privatizációs folya
matának végén stabilizálódott a legna
gyobb létszámmal dolgozó nagyatádi 
vállalat helyzete. A gyártókapacitás fej
lesztése mellett remélhetően a piaci v i
szonyok alakulása is kedvez a Coats 
f lungary törekvéseinek. PM.

rájára büszke nej) fiaiként vannak jelen. 
Mindannyian túlléptünk a régi ellenté
teken is  a közös erdekeket helyeztük elő
túrt* ezek (xxlig: a tóke és biztonság, 
az építő, alkotó, értéket teremtő munka 
lehetősége, a kulturális és gazdasági 
egyuttműkexk-s. Az országok, varosok ve
hetőinek ezek megvalósítási a nejx'k és 
a jxilgárok Ixildogulasanak elősegítése 
a leiadata.

Minden hálxiru így az 1. világhábo
rú is szörnyű pusztítassál ián Emlxrek 
m illió i haltak meg es csaladok m illió i 
gycXrcxhek szeretteik elvesztési: miatt t la- 
talmas ertekek váltak semmivé. Ez is f i i
ra int tónnunket, hogy erősítsük a tx*- 
ki t hiszen ma Európában korunk kihí
v ísaira csak globálisan, a tóke szárnyai 
alatt lehet eredményes választ adni. Csak 
a demokrácia országainak nemzetközi 
egvuttműkcxlésével le het eredményesen 
dolgozni a gazdasági feladatok, a kor- 
nyezetvidelem, a turizmus a közleke
dés es más témák fejlesztésén.

Mi Nagyatádon őrizzük a hátórúban 
elesett katonáink emleke’ Egy' szobor all

Úgy otven felé, vagy azon túl, amikor 
az ember már bölccsé és kiegyensúlvo- 
zotta válik megszokja élete' teret, kezdi 
mozgatni érzelmeit a múlt, a fiatalsága, 
gyökerei. Az iménti najxrkban közel 20 
év után Nagyatád, fiatalságom színhe
lye ejtett rabul, ahol ugyan mar oly sok 
minden megváltozott, de1 javára szé|)ült.

Hiaba kerestem a régebbi gimnázium 
épületet, udvara’ , ahol talán egykor szer
viz kajxrtt helyet-, vagy a Kossuth utca 
jiáros számú ódon házsora! ma gyönyö
rű, elegáns üzletsor mutatkozik helyet
te, és hol a Park Hotel, a Mátyás étter
me, a Vasdinnyei romantikus kertje? Mi 
lett a Fegyveres Erők Klubjából, a regi 
Hunyadi utcától, a szülőotthontóP Mar 
csak egy vaskajxr jelzi valamikori helvét. 
Sok minden eltűnt, de nem változott ar
culata. Emlékszem gimnáziumi tanára
imra, a „nagyokra Gaál Francitól, Var

Olasz üzleti ajánlatok a kórus kíséretében

Olasz képviselők nagyatádi vendéglátóik társaságában a Széchenyi téren

A Coro dél Rojale kórus kíséretét x-n ön
kormányzati küldöttség látogatott Nagy
atádra március 21-én. Míg az olasz kó
rust a nagyatádi vegyeskar látta vendé
gül, i kíseretuktón érkező küldöttségét 
a kejiviselo-testulet tagjai fogadták. Test
vérvárosunktól San Vito al Tagliamento- 
tol alig 1 (X) kilométerre fekvő' Reana dél 
Rojale település küldöttségét Franco p .i. 
I.acoj) jxjlgármester vezette.

A két varos kozott a művészet terüle
tén meglévő ka|xsolatot üzleti téren is 
szeretnék kamatoztatni, mondta az 
olasz kisváros jxjlgármestere. Nagyatá
di útjuk előtt megkereslek azokat a helyi 

a főtéren, hevük ennek talapzatába van 
vésve. Az emtórek Hősok szobrának ne 
vezik.

Az únnejx'ken mindig viszünk virágot, 
gyújtunk gyertyát a tiszteletűkre. Ók. és 
azok is akikre itt emlékezünk: hazájuk 
katonáiként, azt szolgáivá arra felesküd
ve estek el.

Ennél az emlékműnél, itt Olaszország
ban, San Vito al Tagliamento városban 
a magyar katonák áldozatának is tisztel
günk. Buszke vagyok arra, hogy Nagya

ga József Kna|)j) Ottó, Szűts Béla taná
rokra Buszke vagyok rajuk, akik ma már 
kollégáim, de határtalan tiszteletet érzek 
ma is irántuk. Nem emlékszem egyet
len rossz emlékű órára, jx “dig bizonyá
ra én sem mindig jelesre teleltem. De 
emberségük, tartásuk ma is példa előt
tem.

Evenként hazatértem, de m int sietős 
ember, céltudatosan hajtottam úti cé
lom felé, elhaladván a Posta, Solar H o
tel, könyvtár előtt. De a szép tavaszi na
pon bejártam a város legtöbb utcáját, 
részét: s gyönyörködtem szép terektón, 
a gondozott parkban, a tiszta széj) kör
nyezetben. S arra gondoltam -  amikor 
a városi újságban olvastam költségve
tésüket vajon ’• onnan teremtenek 
pénzt a szemét, hulladék kezelésere, 
s hogy jutottak oda, hogy a lakosok 
nem szemetelnek, hanem őrzik a tisz

vállalkozókat, üzletembereket, akik lát
nak reális együttműködési lehetőseget a 
ke’ település között gazdasági téren is. 
A Fnuli tartományban fekvő Reana dél 
Rojale Udinétől mindössze tíz kilomé
terre éjiult. Az Aljxik-Adria autópálya és 
a tartományi főváros közelsége jó gaz
dasági feltételeket teremtett Az ötezer la
kosú olasz település jelentős kereskedel
mi és íjiari létesítményekkel büszkélked
het. Egyuttmukcxk-sre számítanak a jire- 
cíziós géjigyártás es a fafeldolgozás te- 
ruleten. ( flaszorszag egyik legnagyobb 
mézfeldolgozó cége Kozmetikai alap
anyagnak mézet szeretne vásárolni 

tad város küldöttségé lehet itt Magyaror
szágról js  lerohatjuk kegyeletünket a ha
tóm ban meghalt honfitársaink emléke 
előtt. Koszorúnkat őértük es valamennyi 
nemzet meghalt katonáiért hoztuk el.

Az alábbi sorok kifejezik gondolkcxla- 
sunkat:

„Senk, sem kulómllé) sziget; minden 
ember a kontinens egy részé <i sz.ir.rz- 
t'old egy darab/a; ha egy gorőngyöf mos 
el a tenger, Európa lesz kevesebb épp
úgy mintha egy hegyfokot mosna el. 

taságot. A városra büszkék lehetnek ott 
lakóik: épül, szépül.

Felnőtt egy uj generáció. A lelkesedés, 
a tettrekeszség már tőluk várható. A múlt 
nemzedéke1 „vezeti" a várost, a gyerekek- 
tó l felnőttek lettek, akik kézenfogva ve
zetik gyermekeiket. A nepszajxirulat - 
mint hallottam Nagyatádon sem a leg
ideálisabb de talpra állt a Konzervgyár, 
működik a Fonalgyár, munkahelyek lé
tesülnek

A helyi lakosok talán eszre sem veszik, 
hiszen minden nap látják, de mi „elván
doroltak" buszkén nyugtázzuk, hogy fi
atal éveink tere talán még sokkal szebb, 
mint amit a megszépítő emlékezet ben
nünk hagyott.

Én máshol építem a jövőt. De sokszor 
eszembe jut a város. Az ott toltott 20 év.

En városom, köszönöm most Néked..!
Nagyné Brezovszky Irén

hazánkban. Bőráru, cijxak és kü lon tó - 
ző divatcikkek értékesítéséhez keresik a 
külföldi lehetősegeket. Fémfeldolgozó cé
geik a földrajzilag közel fekvő piacokat 
célozzák meg. Bár sok a külföldi mun
kavállaló mégis szívesen fogadnának a 
géjxjiar területén jól kéjrzett szakmun
kásokat. A nagyatádi üzleti találkozó a 
kapcsolat felvitelét és az együttműködé
si lehetőségek ismertetését célozta meg. 
Néhány hónaj) múlva várják Olaszor
szágba azt a nagyatádi üzlet: delegáci
ót, amely a felajánlott leluitőségek tov a li
bi egyeztetései végzi.

Punkösd M.

vagy barátaid hazat v agy a te birtokod, 
minden halállal én leszek kevesebb, mert 
egy vagyok az emberiséggel; ezért hát 
sose kérdezd, kiért szól a harang: erted 
szól."

Honfitársaim nevétón San Vito al 
Tagliamento városának köszönöm az em 
lékmű felállítását, a kézfogást. A jelen
levőknek tóké tó n  élő, virágzó Eurójlát 
kívánok ahol a mostani ünnephez ha
sonlóan barátként üdvözölhetik egymást 
a nemzetek.
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„Mindaz, amit tudunk, a múlthoz tartozik."
(j. M . Wasik.)

MESÉLŐ KÉPEK
\  í\íagy~atádi

( h ik rn tes Túzoltóegyesiilet
Emberiségünk történetében tiszte

let, imádat és félelem tárgya volt a tűz. 
M ióta két fa osszedórzsőlésével lángra 
lobbantotta ősünk a gyúlékony anyagot, 
megismerkedett hasznával: védelem a 
hideg ellen, ételek főzése, fémek olvasz
tása. A fejlődés aztán megteremtette a 
félelmet is; szörnyű tűzvészek a sűrűn 
lakott településeken. (Kr. e 64-ben Ró
ma 8 napig égett! (Az ókortól napjain
kig rettenetes katasztrótak kísérték a tűz 
útját.

A szervezett védekezés a múlt szá
zad közepén kezdődött Németország
ban. Hazánkban, a fővárosban és 
Konstantinápolyban..., Széchenyi Orion 
gróf létesítette az első önkéntes tűzo l
tó-egyesületet 1870-ben Hamarosan 
csatlakoztak a megyei városok (hivatá
sos), majd 1 községek (önkéntes) ala
kulatai a tűzoltás megszervezéséhez.

Nagyatádon 1889. május 8-án elol- 
járósági közgyűlésén döntöttek az 
egyesület alapításáról. 1889. június I- 
jén már megalakult a testület: főparancs
nok Rohn Zsigmond. Az okmányt alá
írták: Dolenecz István jegyző, és 
Deutsch Albert a megye részéről. Az 
alapszabály - a Belügyminisztériumhoz 
történt felterjesztés után - 63286 sz. alatt 
"jóváhagyott.

A Somogy megyei Tűzoltószövetség 
első elnökének: Reményi Samunak k i
emelkedő szerepe volt az egyesület lét
rehozásában, aki |uan Gyenes fotóm ű
vész nagyapja volt.

1907. augusztus 15-én a község a kor 
igényéinek megfelelő szertár ejiítesét ha
tározta el Telket a templom szomszéd
agában a ferences rendtől vásárolták. 
1C|Í)8 augusztus 1 3-án, ünnepélyes ke
retek kozott adták át a ma is látható éjxi- 
letet. (Közt [X’n, a kétszintes tornyos tae- 
járat-későbbi toldaléképülettel - 1921- 
től a cserkészek otthona lett.)

A nevezetes napon - fel lobogózott 
házak kozott -  zenés ébresztő köszön
tötte a lakosságot, majd a látványos tűz

Tősgyökeres at.idi családtól szárma
zott. A népes rokoni kajicsolatok szoros 
szálakkal fűződnek településünk törté
netének ismert alakjaihoz. A Kun-és 
Trattner családdal közösen nyugszanak 
őseik a tenx'tőkájxilna alatti sírkamrálxin. 
Az első Takarékpénztár igazgatójának 
(1872) Ohmaht Mihálynak felesege is 
Gundy lány volt.

A jól tanuló tízéves kisfiút szülei 
"messze tőidre" Nagykanizsára küldték 
a polgári fiúiskolába. Később Csurgóra 
került tanítóképzőbe. 1908-bán végzett 
és még az évtón álláshoz is jutott Ádán- 
don. A megsárgult igazolvány tanúsága 
szerint esküt tett Kajwsváron: 

oltóverseny után megtörtént a szertár 
felváltása. Kis Arisztid tisztelendő be
szentelte a létesítményt, majd ünnepi 
beszedet mondott. Utána versenydíja
kat és kitüntetéseket adtak át az arra ér
demeseknek. A társas ebéd deiután egy 
órakor kezdődött A Korona Szállóban, 
mely egyébkent is törzshelye volt az

A korábbi tüzoltószertár épülete

egyesületnek, t lagyományos bállal ért 
véget a nap, este |?edig tűzijátékban 
gyonyorkrxltek az atádiak. Augusztus 
1 3-át később is minden évben hason
lóan ünnepeltek.

Az egyesületnek önzetlen parancs
nokai voltak, akik mindent megtettek 
a felszerelés korszerűsítéséért. Dr. 
Szetsey István tűzo ltó  jiarancsnok 
1906-ban elmondta a Nagyatádi Hír- 
lajiban, hogy a községi képviselet tá
mogatása revén 200 koronát kaptak, 
báli-és verseny tóvételekkel együtt 
megvásárolhatják a harmadik tűzoltó
fecskendőt.

Szetsey Istvánról tudni kell hogy 
egész családjára jellem ző a közéleti 
szerep: Édesapja 1 848-as honvéd őr
nagy, leánya pociig 1946-ban ország

Gundy Mihály (1888-191
„ tn ,  Gundy lanos M ihály rendes taní

tó esküszöm az é lő  Istenre, hogy Ő fel
sége apostoli királyom, magyar hazám és 
annak alkotmánya iránt tantoríthatatlan 
es rendületlen hűséggel viseltetem, az or
szág szentesített törvényéit es törvényes 
szokásait megtartom, a hazai hatóságok 
törvényes rendeletéit, valamint a tanítói 
tisztemmel járó kötelességeket m inden
kor lelkiismeretesen, híven es pontosan 
teljesítem és a gondjaimra bízott ifjúsá
got a magyar haza szeretőiében fogom 
nevelni. Isten engem úgy segeljen!"

Két évig tanított íz adándi rk iskolá
ban. 1910 tón  már Henésztón kezdi az 
oktatást az iskolaszék által igazolt válasz
tás eredményeként. 1911. április 12-én 
a Somogy vármegyei Közigazgatási Bi
zottság határozatot hozott, mely szerint: 
Gundy M ihály okleveles tanítót állásá
é in  megerősítjük. A dátum fontos, hiszen 
haláláig ez az iskola lett munkahelye és 
otthona - kivéve az 1914-1 7 k izciti éve
ket amíg a fronton küzdött.

Ö  volt az iskola igazgatója és sok más 
tisztség viselője is: a Polgári Olvasókor 
vezetőségi tagja. Levente tőoktató, Lo- 

gyűlési képviselő. (/A parancsnok „c i
v ilben" ügyvéd.)

Telejxilésünknek emlékezetes tűzese
tei is voltak: 1908. májusában kigyul
ladt Kartrovics Adolf RÓZSA csárdájá
nak jégverme, 1910-ben 23 alkalom 
mai vonultak ki az önkéntesek, a kár 
40 000 korona. 1930-ban a Fonalgyár 
nyomdája égett le, 1945-ben jxxlig már 
nem is nagyon tartotta számon senki, 
hogy mekkora a kár, hiszen az előző 
évi bombatámadás (egyetlen repülő!) 
220 000 jx-ngő kárt jelentett, és sok ha
lottat. 1945. március végéig egyetlen 
epulet sem maradt sértetlen, koztuk so
kat gyújtóbombák pusztítottak el.

A riasztás a korábbi evektón litván 
gok „félreverésével" történt, m.re meg 
indultak a íogatosok, csáktyások es vcxl- 

rösok, a község önkéntesei. Vizet 
hordtak a tűzoltókocsi tartályába A ko
csi fecskendőt tíz ember pumpálta. A 
30-as években tűzoltó autó váltotta fel 
a fogatot, a kézi erőt jx 'd ig  a motoros 
szivattyú. Az önkéntes egyesületeket 
1946-tól államosították. (Atádon 1951- 
ben.)

Napjainkban 24 telepillésen elsődle
ges tóavatkozasokat lát el a Városi Tűz
oltóság, 279 településen pedig segítsé
get nyújtanak. Szabó Vilmos tűzoltó pa
rancsnok készséges tájékoztatása m el
lett megemlíti: 1997. február 28-án 
a Somogy megyei Tűzoltó Szövetség 
Nagyatádon tartotta éves választmányi 
esedékes tisztújító közgyűlését.

Nagyné Gyánó Ágota

vész Egylet tőlóvész - mestere, Népmű
velési előadó, koz'-egi képviseleti tag, vé
gül marhalevél-kezelő. Az iskola a mai 
óvoda helyén állott a tanítólakással 
együtt. Udvarán talán ma is él az öreg 
diófa, melynek hűs lombjai alatt szíve
sen pihengetett néjies családjával.

A Zala megyebői számlázó Forró Mar
gittal kozott házasságától két fia és két 
leánya született. A második világhábo
rú és az utána következő évek szétszór
ták gyermekeiket. Legmesszebbre Éva le
ánya került - ő él egyedül testvérei kö
z t!  Svédországban lakik gyermekeivel, 
unokáival. Géza fiának legfiatalabb csa
ládtagjai Budapesten és Baranyában te
lepedtek le. László és Vali itthon marad
tak, az ő unokáik c'írzik a Gundy család 
folvtonosságát városunkban. László után 
Erna és leánya Tóth Dóra; Vali gyemie 
ke pedig I lo r. álh Ildikó es a fiatalok: Var
ga Balázs és Ildikó Nagyatád lakói.

Gundy M ihály 1947-ben tüdőgyulla
dástón halt n xg  A szélrózsa minden irá
nyába szétszóródott utódait már soha 
nem ismerhette' meg.

Nagyné Gyanó Ágota

HÍREK
Kollégiumi diáktalálkozó

A József Attila Kollégium hagyománya
ihoz híven immár sokadik alkalommal 
jelentős események színhelye lesz a hó
nap végén. Április 26-ra diáktalálkozót 
szerveznek, melyre hivatalos a megye 
összes középiskolai kollégiuma, sőt né
hány megyehatáron túli kollégium is.

A rendezvényen játékos spo rté lm é 
nyek, műveltségi vetélkedő, versmondó 
verseny és táncbemutató biztosítja az 
unaloműzést a vendegek és a házigaz
dák számara. A rendezvény lehetőséget 
kínál a barátkozásra, tapasztalatcserére 
és az egészséges versenyszellem kiala
kítására.

Reméljük, hogy a több száz vendeg 
megtalálja a számára szimpatikus elfog
laltság! it s kicsit megismeri városunkat is 
a rendelkezésre álló idő alatt.

ASMVK  
Nagyatádi Iroda hírei

Magyarország ltju ,Menedzsere 
Verseny

Április 12-én Pécseit rendezték meg 
a „Magyarország Ifjú Menedzsere" vál
lalkozói verseny területi döntőjét.

Az Ady Endre Gimnáziumban műkö
dő Vállalkozó Diákok Klubját 2 csapat 
képviselte. 8 csapat közül a nagyatádi fi
atalok a harmadik és az btíxJik helvet sze
rezték meg. A dobogós helyet elérő csa
ju l kivívta a továbbjutást a regionális dön
tőbe, ahol Somogy megyet egyedül fog
jak képviselni.

A Vállalkozó Diákok Klubra ezúton is 
kinyilvánítja köszönetét azon vállalko
zásoknak, amelyek segítették ennek az 
eredménynek az elérését. (AGRIVÁL Kft., 
AC.ROPROFIT Bt., COATS HUNGARY 
Kft., LIMPEX Konzervgyár Kft., SMVK 
Nagyatádi Iroda)

Életpálya Alapítvány Pályázat
Az Életpálya Alapítvány meghosszali

bit; >tta az 1997 „Legígéretesetó fiatal vál
lalkozója" pályázat lienyújtasanak határ
idejét április 30-ról, május 1 5 re

Új tulajdonosa van a hotelnek
Apr.lis elejetői új tulajdonosa van a 

Hotel Solarnak. Az egykor szövetkeze
ti üdülőszállónak épült hoteit legutóbb 
egy pénzügyi befektetői sojxirt vásárol
ta meg, amelynek képviselője, az ismert 
vállalkozó Murányi Ferenc elmondta, 
hogy a szálloda adósságait kiegyenlítet
ték a Mezőbanknál, terveket dolgoztak 
ki a továbbfejlesztésre, de ehhez már 
jelentős tőke kell. A szállodát a volt SZOT 
üdülőket is üzemeltető l Junguest csojxirt 
tagjának, a Hunguest Portfoliókezelő 
Részvénytársaságnak adták el.

Henészi Óvodások a Gyógyfürdőben
Az óvodai nevelőmunka része a kör

nyezet megismerésere nevelés, amely
ben fontos szerep jut A TESTÜNK té
mának. Ezen tielül beszélgetünk a test
ápolás szükségességéről és az orvos 
gyógyító munkájának fontosságáról.

Nagycsoportos óvtxlásainkkal terv
in* vettük, hogy az idén a városi Gyógy
fürdőbe látogatunk el. hogy tó tekintést 
nyerhessünk az ott fo lyó gyógyító te
vékenységbe. Megragadtuk azt a k itű 
nő lehetőséget hogy az egyik kislány 
szülei ott dolgoznak. Példamutatóan 
pozitív hozzáállással fogadták felkéré
sünket A gyerekekkel együtt izgatottan 
készülődtünk a látogatás napjára.

Megérkc zésünkkor barátságos fogad
tatásban volt részünk. Szívélyesén ka
lauzoltak bennünket végig a reumato
lógiai részlegen. Jutka néni és Éva né
ni készségesen válaszolgattak a gyere
kek ezernyi kérdésére és bemutatták a 
különféle csodamasinák használatát 
gyógyítás közben. Sikerült megnéznünk

Közéleti fórum az NTV-ben
A kistérségek együttmukodesére min

den eddiginél nagyobb szükség van -  
mondotta dr. Németh Jenő helyettes-ál
lamtitkár, a Somogy Megyei Közigazga
tási Hivatal vezetője Nagyatádon, az 
NTV Közéleti fórum című sorozatának 
legutóbbi adásában. A téma ezúttal az 
önkormányzatok gazdálkodása volt. A 
műsor házigazdája, Nagy Jenő újságíró 
meghívására részt vett a beszélgetésen 
a helyettes-államtitkár mellett dr. Koltór 
István, a megyei közgyűlés elnöke. 
Szászfalvi László Csurgó és Ormai István 
Nagyatád jiolgármestere is. Ormai István 
egy kérdésre válaszolva elmondta azt is, 
hogy a nagyatádi kórházat a város nem 
kívánja átadni a megyének, hiszen finan
szírozása megoldott.

Gyümölcsöző sportbarátsag
Az ausztriai Ottenhausen község lab

darugói márciusban ismét hazánkba lá
togattak. Bár a csapat a somogvszobi jiá- 
lyan folytatta felkészülést, kellemes 
nagyatádi élményekről is beszámoltak. 
Wagner Manfred edző elismeréssel 
szólt Nagyatáci rendezett Környezetéről, 
jó kureskedelmi adottságairól, a magyar 
vendégszeretetről es a páratlan konyhá
ról. A 35 éves múltra vissztekintő oszt
rák labdarúgó egyesület immár második 
alkalommal rendezi edzőtáborát So
mogybán, s terveik szerint folytatni sze
retnék ezt a hagyományt.

Zeneiskolások eredményei
Ismét szép eredményeket értek el a 

zeneiskola növendékei az eddig ren
dezett zenei versenyeken.

A balatonföldvári megyei szolfézs
versenyen Beleznay Katalin L, Plecskó 
Edina II., Beleznay Judit II., M olnár Lilla 
III. helyezést ért el.

A barcsi Négykezes Találkozó ered
ménye; Németh Gergely -  Dobos Éva 
II., Nemeth Csaba -  Pósa Dorottya 111. 
helvezest kajiott, Plccskó Edina Balogh 
Tamás pedig a zsűri dxséreletien 
részesült

N A G Y A IM )  
1T.II PO L G Á R A I

Csemela Patrik, Kmnics Gergő, 
Lohner Nikolett, 

Grabarics Máté Zoltán,
Mester Ben/gmin, Szalai Dániel, 

I lorváth Nikolett, Vörös Valentin, 
Balatinecz Miklós, 
Nemes Nóra Lilla

a gyógytornász munkáját is, amint a 
gyakorlatokat végeztette a vízben a 
gyógyulni vágyó tótegekkel. Még a ke
zelésben részesülő betegek is kedve
sen közreműködtek a gyerekek kíván
csiságának kielégítésében.

Az élményt nyújtó ismeretszerzés 
után következhetett az önfeledt lub ic
kolás, így a gyerekek magukon is érez
hették a gyógyvíz testünkre tett hatá
sát. Volt olyan gyennek, aki először ta
pasztalhatta ezt meg1 No, es a szauna 
sem maradhatott el, mely igazi csodál
kozást váltott ki.

Ezen i dek'lőtton felejthetetlen é l
m i nytó ’ii vo lt részünk, melyet ezúton 
szeretnénk megköszönni a gyógyfürdő 
reumatológus főorvosának, Dr. Angyal 
Zoltánnak, munkatársainak és a fürdő 
valamennyi dolgozójának.

Krafcsikné Dorogi Ildikó, 
Gombainé Nagy Ildikó óvónó'k és a 

Henészi óvoda nagycsoportosai
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\  megbékélés napja San \  itoban
/Az első világháború áldozataira emlékeztek

Ez .1 százada megosztottság, a meg 
nem értés ftgyeoen kezdődött Fejezzük 
be .íz egymás megérti sének jegyében! 
javasolta l uciano dél Fri- San Vito al 
Tagl’ imento pxplgármestere. Nagyatad 
észak-olasz testvérvárosában április első 
napjaiban a nyolcvan évvel ezelőtti ese
ményekre emlékeztettek. San Vito az e l
ső világháború idején frontvaros volt. 
1917. október 24-én kezdődött a < a jxx tl 
tói csata, amely után az olasz csajaito
kat a Piaveig vetették vissza a szővetse- 
ges osztrák-magyar es nemd seregük. San 
Vito al Tagliamentóba költözött a front
parancsnokság, s ide telepítettek a tábo
ri kórházat is. Luciano dél Fré magyar kol
legájának, Ormai IsMin jxilgánne-temek 
mostani látogatása során többek kuzott 
egy olyan fényképet nyújtott at, amely 
azokban a napxpkban készült és magyar 
katonákat ábrázol a főterére vezető va
roskapu előtt. A környező csatákban, i l
letve a katonai kórházban 418 osztrák 
magvar katona halt meg. C)ket a városi 
temetőben helyezték közös sírba Itt nyu
godtak egészen 1970. június elsejéig, ami
kora honvédelmi minisztérium rendele
tére hamvaikat átvitték a Casteklante di 
Rovereto katonai temetőto. San Vito al 
Tagliamento nem feledkezett el ezekről 
a katonákról. A városi tem etőlxn most 
emlékművet állítottak nekik. Avatására 
meghívták testvér- és [partnervárosok,

A Város Napja alkalmából 
szervezett ünnepi programok

1997. április 25. péntek
Somogy megyei Zeneiskolák VII. Vonósversenye

10.45 Megnyitó
11.00 Verseny (Zeneiskola, kamaraterem)
16.30 Eredményhirdetés, díjátadás, gálaműsor

A Napsugár Óvoda Ünnepi Hetének zárónapja
10.00 Mesejáték -  a Napsugár Óvoda óvónőinek előadásában 
15.00 Hoppá" -  Komor László Bábművész előadása 
17.00 A dolgozók partyia

1997. április 26. szombat
Kollégiumi Napok a József Attila Kollégiumban

9 15 Megnyitó
9 45 Műveltségi vetélkedő 

Szavalóverseny 
Küldöttgy'Jílés

13 30 Sportvetélkedő a Városi Strandon
16.00 Táncbemutató a strand szabadtéri színpadán
17 00 Eredményhirdetés

20 éves a Gyöngyvirág Óvoda
Az Árpád utcai Óvoda névadó ünnepsége

13.30 Megnyitó
13.40 Ünnepi műsor és köszöntő

Gyalogtúra és játékos verseny az Ady Endre Gimnázium 
és Szakközépiskola szervezésében

9.00 Gyülekező és a túra kezdete a Csónakázó-tónál

Dél-Somogyi Dalostalálkozó
a II. sz. Általános Iskola szemezésében

13.00 Megnyitó
13.15 A résztvevők műsora

Nagyatád, f erdinandovac, St. Veit an dér 
Glan, Stadtlohn és Freilassing képviselő
it is. Az egykori ellenségek kései utódai 
együtt emlékeztek. Ahogy az olasz [poI- 
gármester fogalmazott' „Az emléktábla 
<xok memento. Együtt kell vinnünk a múlt 
te rhét, hogy soha tobtot ne legyen bá
toréi. Közös feladatunk, hogy valódi to 
két építsünk."

Barabás Géza, Hegyi János, István Jó
zsef, Lidkai Vencel, Salamon Miklós, Sza 
tó  Jusztián... Nevek az emléktáblán. Az 
észak olasz város térségében 1915 és 
1918 kozott elesett 418 katona közül ket- 
tőszáznegysenhat névtelenül le to lt a sír
ba Ami közös a sorsukban, hogy a po
litika küldte őket a csatatérre, Most ugyan
ennek a [politikának kell tokét teremte
nie, s egy Közös Európát felépítenie. San 
Vito al Taglíamentoban 1997. április Ci
án a jiartnervárosok képviselői erre tet
tek fogadalmat. Ennek szellemében 
avatták fel az Európa Házat, azt az ifjú
sági szállást, amely minden nemzet fia
taljait várja, hogy megismerjek egymást, 
barátként dolgozhassanak együtt, 
Luciano dél Fré nem először fogalmaz
ta meg, hogy a fiataloké a jövő, hiszen 
ők mentesek az előítéletektől, a régi sé
relmektől, s ha ők megismerik egymás, 
akkor együtt is dolgozhatnak mindazért, 
ami mindenkinek vágya: békében élni 
itt Európában is.

s

Európa, Oh!
Néhány nappal ezelőtt a Csámborgo 

Kör diákjaival háromnajxis kerékpártú
rán vettünk részt. Kadarkút és a Zselic 
közé eső vidékkel ismerkedtünk gyönyö
rű, majdnem nyárias időben. Utunk so
rán elsősorban az ébredő természet nö
vény és állatvilágával kerestük a kajicso- 
latot, de jutott idő a domborzat és az épí
tett környezet megfigyelésére is. Arrafe
lé magas dombok és mély völgyek te
szik változatossá a terepet. A szemnek 
nagyon tetszetős vidék a lábnak nem 
annyira kellemes, sokszor kellett a brin
gánkat fölfelé tolni a domboldalon.

A Zselic szélénél a szántások és a ré
tek elmaradnak, kezdődik az erdőkkel 
borított tájvédelmi körzet. Az erdők ir
tásföldjein apró falvak rejtőznek, ilyen te
lepülés Szenna is. Jól karbantartott falu
múzeuma sok látnivalót mutat a kíván
csi szemeknek. Múltunk emlékeit tanul
mányozva és megértve több esélyünk 
van arra, hogy mélyebb gyökereket 
eresszünk a mai talajba.

A városoktól távol eső települések el
szegényedést, elöregedést és etnikai át
alakulását sok helyen tapasztaltul?. Szo
morú volt látni a műveletlen mezőgaz
dasági területeket, omladozó gazdasági 
és más épületeket.

Üdítő élmény volt viszont a I lenesei 
kiruccanásunk. A szépén folújított kas
tély parkjában különleges fa rnatuzsále 
mek találhatók. Köztük van az ország

KUTYAVILÁG II.
avagy reagálás C. B. cikkére

Elolvasva művét rá kellett döbben
nünk, hogy írója nincs tisztában az
zal, amit leírt. Igazi tanya világot sze
retne, igazi kom ondorokkal, kuva
szokkal. Patay László „Szelídíts meg!" 
cím ű etológiái könyvéton az alábbia
kat olvashatjuk: "Mert bizony az én ko
romban is 3 -4  kuvasz -  ami nem m in 
den esetben jelent fajtát a magyar be
szédben -  őrizte a jelesebb portákat... 
Esetenként leeresztették láncról a ku
tyákat, csak a gazda és a háznépe jár
hatott ki s be a tanyákba. Még azok se 
m indig! Csakis, ha a kutyák feltétlenül 
elismerték maguk felett altoknak a csa
lád tagjait. Bizony megesett a hajdani 
időkben, de még a két világháború kö
zött is, hogy a kutyák megölték a ta
nyába, majorba sanda szándékkal ér
kező éjjeli vándort. Az emberek még 
csak ki sem igen mentek a nagy kut- 
yaracsitásra, kiáltozásra. Amennyiben 
a cikk írója ilyen tanyavilágba csöppent 
volna, nem biztos, hogy most tartalmas 
irományát a kezünkben tarthatnánk.

Mostanság divat a kutyát, m int vé
rengző vadat említeni, aki kénye ked
ve szerint szedi áldozatait. Ezt a kér
dést sokan csak egy oldalról megkőze- 
líthetőnek ismerik el, s ez az ember fe
lő li oldal. De nem ártana az érem má
sik felét is megvizsgálni olykor-olykor, 
mert megleppő dolgok kerülnének nap
világra. Azon nagyon kevesen gondol
kodtak el eddig, hogy a kutya harapá
sok miért történtek meg. Itt nagyon sok 
kynológiai szerzőt említhetnénk szak
cikkével együtt, melyben a harapások 
miértjére kapnánk választ. Sajnos e 
c ikk terjedelme nem engedi meg, 
hogy részletesebben kifejtsük erről a 
témáról véleményünket.

Aki a MEOE 1997. március 23-ai 
tenyészszemléjén részt vett tapasztal
hatta azt, amit mi most a széles ny il
vánosság elé tárunk:

Tenyészszemlénken sok kutya re
gisztráltatta magát, a „véreb nagyságú
tól a borjú nagyságúig, a sárkányölő
tői a szomszéd dögónyozőig". És cso

dák csodája egyetlen egy kutya sem ha
rapott meg senkit, sőt kutyák között sem 
fordult elő marakodás. Pedig, aki ért egy 
kicsit is a kutyákhoz, tudhatja, hogy 
amennyiben kis területen több kan ku
tya összejön, óhatatlanul is rangsorvi- 

legidősebb 4(X) éves tiszafája. Akb. 100 
holdas birtokon jól karbantartott zöldte
rületek és bársonyos golfpályák vonzzák 
a vendégek tekintetét. Az ember akár 
Angliában is érezhetné magát

Hasonlóan szép a Bányai üdülőfalu 
környéke is. Mindkét esetben néhány 
talpraesett és jó kappcsolatokkal rendel
kező embernek köszönhető a terület föl
lendülése. Környékünkön és országunk
ban egyre több ilyen ember lesz a jövő- 
ton : Ezen gondolkodtam, miközben a 
Kapxpsmérő és Bánya közötti regi vasút 
helyén kialakított kerékpárúton tekertünk.

Aztán lelkesedésem alábbszállt, ami
kor kihajtottunk a főútvonalra. Örültem, 
hogy a nagy teherautók nem tapxpsták tol 
csapatunkat. Amikor a vasutakat fölszed
ték, milyen könnyű lett volna kerékpár
utakat kialakítani, s ezzel biztonságosab
bá tenni a közlekedést. Bizonytalansá
gom még inkább fokozódott, amikor a 
falvakat keretező szeméthegyeket láttam, 
illetve a rozsdás vaslemezekkel újjáala
kított buszmegállók mellett elhalad
tunk. Ezek a megállók néhány évvel ez
előtt közpénzekből kialakított, korszerű, 
csupaüveg-letesítmények voltak. Barbár 
kezek azóta löblpször tonkretettek, s nxist 
azért ilyenek, amilyenek. Sajnos nem 
vagy csak gazdaságilag van tőlünk 
messze Eurófpa. Akr yríjpi kultúránkban 
is bőven van mit ja.ítani.

C. B.

tára kerül a sor. De nálunk semmiféle 
rendbontás nem volt.

Sőt a látogatók gyönyörködhettek az 
őrző-védő kutyák engedelmességé- 
ton , láthatták, amint a kutya a gazdá
ja elleni támadást elhárítja, rendbon
tókat tesz árta1!’  .illanná, és a végén 
mindketten örülnek a sikeres munka 
végrehajtásán.

Megállapíthatjuk, hogy mint a ku
tyák, m int a gazdáik a kultúrált kutyá
zást követik, s nem győzzük hangsú
lyozni, hogy a MEOE ezt tartja a leg
fontosabb feladatának.

„Ha én is elmondhatnám véleményemet..."

A nézők azt is láthatták, sőt közel
ről is megnézhették, hogy a kemény, 
vad vidékről származó kaukázusi-, és 
pireneusi juhászkutya méltóságteljesen, 
nyugodtan fogadta a kiváncsi tekinte
teket. Pedig ők olyan vidékről származ
nak, ahol a nyáj elleni farkascsorda tá
madást kellett elhárítaniuk.

A „pitbull-tém áva l" kapcsolatosan 
közéleti személyiségek válaszoltak a fel
tett kérdésekre. Horvát nemzetiségű bí
róinktól hallottuk, hogy náluk nincsen 
ilyen probléma. Hogy miért? Mert nem 
politika i kérdést csinálnak az ügyből, 
s nem próbálnak meg minden eszköz
zel a kutyáéi lenesség őrületét gerjesz
teni.

Itt hívjuk fel Tisztelt Cikkíró figyelmét 
arra, hogy már nálunk is Amerika van. 
Amióta a pitbull-téma állandóan napi

Kínai vendégek 
Gansuból

A konzervipar és a mezőgazdaság 
is érdekli a kínaiakat, akik Gansu tar
tományból látogattak a napiokban So
mogyba. A népies kormánydelegáci
ót Yan Haiwang főtanácsadó, Gansu 
tartomány korábbi kormányzója ve
zette, aki jelenleg a kínai kommunis
ta párt tartományi közpxpnti bizottsá
gának első embere, az ottani hierar
chia szerint az első számú vezető. A 
gansui vendégek somogyi látogatá
suk során ellátogattak a Kaszó Erdő
gazdaság Rt-hez és a Nagyatád Szö
vetkezethez is. Horváth István elnök
től arról érdeklődtek, hogy milyen jö
vőt lát a magyar szövetkezetek előtt, 
milyen a falusr akossag életszínvo
nala; s a föltulajdonnak van-e szere
ppé a jövedelemelosztásnál. Azért is 
érdekelte őket a nagyatádi tapaszta
lat, mert náluk a mezőgazdasággal 
kezdődött az új reformok sora. Yan 
Haiwang úgy fogalmazott, hogy az 
itt szerzett tapasztalatokat otthon 
szeretnék hasznosítani. Érdekli őket 

a konzervipar, szívesen vennének 
üzemet, amit náluk kellene felépíte
ni, s átvennének magyar sertéste
nyésztési technológiákat is.

renden van, egy hét sem telik el úgy, 
hogy ne hallanánk kutyatámadásról, és 
arról, hogy a kivonuló rendőrök m in 
den esetben kiirtották az etot. Azzal ter
mészetesen mi is egyetértünk, hogy a 
kutya által okozott kárért a gazda a fe
lelős. Ezt már gyakorlatban is alkalmaz
zák; városunk nem egy ppolgárát ítélték 
már [pénzbüntetésre és teljes anyagi kár
térítésre azért, mert a kutyája kárt oko
zott.

Végezetül leszögezhetjük a követke
zőket: nem lehet egy fajtát emberirtó 
jelzővel beskatulyázni.

A veszélyesség egyedenként változik; 
egy tacskó is tud életveszélyes sérülé
seket ejteni az emberen, nem kell ah
hoz pitbull terriernek lennie. Ebben a 
folyamatban az ember nagy szereppel 

játszik. Már gyermekkorban meg kell 
az emberpalántákkal ismertetni a ku
tyák iránti szeretetet, s nem rémítget- 
ni őket, ahogy mostanság dívik kisha- 
zánkban. Meg kell tanulnunk velük 
együtt harmonikusan élni, hiszen „ku 
tya nélkül lehet élni, de nem érdemes".

Balázs József és Ifi Brigitta 
a MEOE Nagyatádi Szervezetének 

elnöke és titkára

Anélkül, hogy bárm elyik szerző vé
leménye mellett állást toglalnék, őszin
te örömömre szolgál olvasóink vissza
jelzése, reakciója egy-egy korábbi írás 
kapcsán. Abszolút igazság nem létezik, 
így ezúton is bátorítjuk Önöket, hogy 
észrevételeikkel továbbra is keressék 
meg szerkesztőségünket.

-  szerk. -
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Közös érdekek -  közös célok Együtt a siker útján
Nagyatád aktuális közéleti kérdésed 

ről, a vá.^s gazdasági helyzetéről és az 
együttműködési lehetőségekről folytattak 
megbeszélést a hónap elején a c iv il szer
vezetek, az egyházak, a gazdasági tár
saságok, vállalkozások képviselői és a fel
sőfokú oktatási in tézm ényekben tanuló 
d iákok O rm ai István polgármesterrel.

A  kötetlen megbeszélések során a 
résztvevők megismerhették a városfejlesz
tés konkrét terveit, az önkorm ányzat tö 
rekvéseit.

A  kérdésekből, az é sz re vé te le kü l és 
a kritikákbó l egyaránt tanulunk, ezeket 
fe lhasználjuk a m unkánk során, hisz a 
konstruktív párbeszed kialakítása kölcsö
nös érdekünk -  hangsúlyozta O rm ai Ist
ván polgármester valamennyi m eglxszé- 
lésen.

A  c iv il szervezetek program ja ik kia la
kításánál a városi rendezvényekhez va
ló  kapcsolódásra törekszenek. A  ta lálko
zón képviselőik m egfogalm azták, hogy 
egymásról is szeretnének több  in fo rm á
c ióva l rendelkezni, hiszen ez je lenthe
ti az összefogás alapját. A  nagyatádi vá l
la lkozók az önkorm ányzat m unkahely
terem tő törekvéseiről szóltak elismerés
sel és ennek folytatását szorgalmazták, 
va lam int segítséget kértek az „illegális 
munkavállalás" visszaszorításában. A  ta

Nagyatádi Tavaszi Fesztivál 1997.
Városunkban im m ár hatodik a lka lom 

mal került megrendezésre1 a Tavaszi Fesz
tivál. Ez évben a fő  támogatók: Somogy 
M egye Közgyűlése, va lam int Nagyatád 
Város Ö nkorm ányzata . A  fesztivál véd

nöke: O rm ai István jxílgárm ester
M árcius 7 -23 -á ig  tartó eseménysoro

zat rendkívül gazdag összeállítást tarta l
m azó, igényes szórakozási lehetősége
ket kínált az érdeklődők számára.

M ilyen  tapasztalatok alapján összeg
z i vélem ényét Szőke József, a Nagyatá
d i M űve lődési H áz igazgatója?

A fesztivál megrendezésének elsőd
leges célja az vo lt, hogy a művészetek 
ta lálkozzanak a művészetek városában. 
A m i a kéthetes programajánlatunk m ű- 
íaji meghatározását illeti, színes a palet
ta: képzőművészet, iroda lom , zene, 
tánc, színház, ismeretterjesztés, m ind 
m ind  megtalálható. Szórakoztató je lle
gű műsorÖsszeállítások várták a kicsiket, 
a nagyokat, felnőtteket. Összességében 
15 rendezvényen közel 3(XX) résztvevő 
tisztelte meg jelenlétével a Tavaszi Fesz
tivál műsorait, ami számomra nagy

A felismerés, hogy a rászorultak éle
téért addig is tenni kell, ott helyben, amíg 
az orvos, a m entő a faluba érkezik, nem 
zetközileg is egyedül á lló  kezdem énye
zést indított el Nagyatád térségében.

Batka Gyula m entőtiszt és a helyi V ö
röskereszt a segítő csaladok példáján, si
kerrel szervezte meg az elsősegélyt nyúj 
tó családok képzését, -  elsőként Tarany- 
ban. A  családokét, mert ők vannak töb
ben. Összeszokottabbak és így tán bát
rabbak is, no meg ezzel az utánpótlást 
is biztosítják.

N yo lc  településen ma m ár 28 család 
úgy száz tagjával áll készen erre az ö n 
zetlen feladatra. És most m ár van rá p é l

da, hogy a család óvodás korú tagja vér
nyomást mért, vagy a 1 3 éves fiú arté
riás nyomókötést a lka lm azott az orvosi 
segítség megérkeztéig. Többször nyújta
nak segítséget háztartási balesetnél.

A  köze' nú ltban a városi Vöröskereszt 
szervezésében Sziágyon, az erdei isko
lában ta lá lkoztak a családok, m integy 
százan. A  tömeges baleset és az eszmé
letlen betegellátás vo lt a téma, amelyen 
levetítették a szomorú emlékű, kutasi tö
meges baleset során készült v ideofelvé
te lt is. Természetes, hogy az ebben ille 
tékesek elismeréssel szóltak a látottakról. 
M in t ahogy Ausztriából, Németország
ból és Franciaországból is érdeklődnek 

lá lkozó alkalmával a jxilgármester meg
köszönte a gazdasági társasagok által 
nyú jto tt anyagi támogatást, amely a vá
ros közérdekű célja inak megvalósítását 
és a c iv il szervezetek 
támogatását szolgálta.

A  d iakok az állásle
hetőségekről es az uta 
zási feltételekről kér
dezték a (X)lgármaitert. 
Megnyugvással tagad
ták, hogy a M ÁV terve

zett m enetrend vá l
toztatása nem érinti 
kedvezőtlenül a haza
utazó diákokat. A  je
lenlévők érdeklődéssel 
hallgatták Cara István 
a lpo lgárm ester tá jé 
koztatóját a Nagyatá
d i D iákokért A lapít
vány tevékenységéről. A  főiskolai, egye
tem i hallgatók az ország kü lönböző  vá
rosaiban tanulva és onnan hazatérve új 
szem leletm odot, korszerű ismereteket 
hoznak a város eletébe és erre m inden 
téren nagy szükség van -  hangsúlyozta 
1 jxilgármester.

A  város jövedelem  term elő kéjaessé- 
ge, az élet minősége1 es a lakosság kom 
fortérzete meghatározza a település jö 

megelegedest jelentett Megemlíteném a 
legérdekesebbét: MARCATO -est, a M ar
cali Városi Zeneiskola Utőegyüttesének 
hangszensmertetővel egybekötött koncert
je. Leglátogatottabb előadás: a tatabányai 
Jászai Mari Színház N tpház kozremuko- 
désevel Bekkefty Istvan-Lajtai Lajos: A  ré
gi nyár zerx-s játéka. Városunk tavaszi ren
dezvénysorozatára első alkalom m al h ir
detett országos versmondóversenyt. Na
gyatád varosát képviselvén csoportjaink 
sikerrel szerepeltek a Barcsi Tavaszi 
Fesztiválon: ()sz Napfény Nyugdíjas 
Klub, a Nagyatádi Vegyeskar Reana dél 
Royale (olasz) kórus közös közös fellé- 
jxáse. Ugyancsak Barcson a M űvelődé
si Házban Sasvári T ilxrm é kéjx'slajr-ki- 
allítása Habsburgok látható.

Az orírm jóleső érzése mellett szólnom 
kell a csalódásokról is Rendezvényeink 
egyike, a csornai Garalx>n«. iás Együttes 
nőnapi zenés, irrxialm i műsora: Monckrk, 
m ondok éneket . m indez március 8-án. 
Meglepeteskent szántuk -  hölgyeknek in
gyenes -  mégis az érdeklődés a vártnál 
jóval alulmaradt. (Megjegyezni kívánom 

Családok az életért
Kaliforniában is érdeklődnek a program iránt

a program  iránt o lyannyira , hogy a lka l
mazásra átvettek azt. És kellemes meg

lepetésükre az amúgy is fogyó eszkoíök 
pótlására Kaliforniából érkeztek szemlel- 
tetőtárgyak, -eszkozok Somogyba

A nagyatádi M entőállom ás dolgozó 
nehéz körü lm énye ik ellenére is m inden 
tő lük telhetőt megtesznek a ba jba ju to t

vőjét hangzott el valamennyi fórumon. 
A városi sjxirtcsarnok létesítésének ter
ve is egyöntetű támogatást nyert a meg
beszélések folyamán. A  lakosság joggal

várja el, hogy megismerje a városfejlesz
tési törekvéseket és ezeket közösen k i
alakítva részt válla ljon a megvalósításuk
ban. Ezt a célt szolgálta a megbeszélés 
sorozat is.

A Városházán és a m űvelődési ház
ban tartott fó rum ok jó l jxzldázták a k i
bontakozó közéleti aktivitást, a lakosság 
együttműködési szándékát. A  párbeszéd 
folytatódik.

P.M.

kizárólag zárójelben, hogy ilyen fajta 
kezdeményezés napjainkban ritka, m int 
a fehér ho lló : a kultúra házában, közös 
köszöntőre hívták, várták a szebbik ne
met, de a kedves invitálásnak csak ke
vesen tettek eleget. Sajnos! (Ez utóbbi 
megállapítás a cikk szerzőjenek szubjek
tív véleménye.)

Végül, de nem utolsó sorban őszinte 
koszonetemet fejezem ki azon támoga
tóknak, akik a Fesztivál sikeres megren
dezéséhez munkájukkal nagymertéklxín 
hozzájárultak: ATADCF1EM A grokém i
ai Kft; BLACK SILVER Feni D ivatszalon; 
BLUE SILVER N ői D ivatszalon; HELI 
GLGB Légi Szolgáltató és Kereskedelmi 
Kft.; Heti Dél-Somogyi H írfutár; HI-FI 
M AX Elektron kai Szakuzlet; Kajxjs Vo
lán Rt. Területi Igazgatósaga; Kereskedel
m i és H ite lbank Rt Nagyatád; KO  plusz 
KO Kft; KOMPLEX Nagyatádi G ép ijx iri 
V á lla lkozó Rt.; M anufaktúra Kft; Nagy
atádi Konzervgyár, Nagyatádi Nyom da 
Kft; O rbán és Fia -Vas és Szerelvényfxilt; 
Renault Varjas Autóház, Varjas Üzletház.

Mészáros Ágnes

takért A  kiemelt íelszereltsegű m entőko
csi műszereinek korszerűsítése, netán egy 
szív-újraindfto, lélegeztető-gép beszer
zése reményében hozták létre február
ban a Betegellátásért és Mentésért Ala
pítványt. Ezért m inden pénzadom ányt 
öröm m el vesznek és megköszönnek.

Hubay S.

Századunk zenetortenetének k iem el
kedő egyéniség születésének 115. és 
halálának 30. év fo rdu ló já ra  em lékszik 
nem zete és a v ilá g  zenei élete.

Kodály Z oltán szellem e még m ind ig  
ve lünk van. Vallom ásában, hogy a ze
ne legyen m indenk ié , m inden  időben 
és helyen még most sem vesztett fényé
ből. Jelen van kisgyerm ekek közössé
gében, az iskola i tanítási m ódszerek
ben, a kom oly zenet hivatásként válasz
tott em berek m indennap ja iban .

A III. somogy m egyei Zongora Négy
kezes Találkozó március 21 -éh Barcson 

kerü lt megrendezésre. T izenkét á llam i 
és két magán Zeneiskola 96 növendé
ke érkezett a ta lá lkozóra. Az ot korcso
portban történt besorolás a lap ján ke i
két m űvet ismerhetett meg a közönség. 
A  zsűri tagjai a zenei okatás két k ivá 
ló  személyisége: Ábrahám  M ariann  i l 

letve Tényi Zoltán .
A III. korcsoport in d u ló  párosainak 

egyike: D obos Éva -  N ém eth Gergely. 

Négy éve a Nagyatádi Zeneiskola zo n 
gora tanszakának példás növendékei. 
Városunkban évek óta m egrendezés
re kerü lő  Vonós Zenei Táborokban va
ló  részvételük lehetőséget b iztosíto tt 
számukra, hogy egymás m unká jára  f i 
gyeljenek, együtt gyakoroljanak. M in d 
ketten egyéniben 1996-ban a Barcsi 
„Varró M arg it" M egyei Zongorás Talá l
kozón I. helyezést értek el. Tanáruk 
Czm erk György, aki fe lfigye lt képessé
geikre ism erve tudásukat, az „együ tt- 
játszás" lehetőségét vá lasztván készí
tette fel őket a bem utatókra . így adó
do tt a lka lom  já tékukban gyö n yörkö d 
ni a karácsonyi hangversenyeken: 
Berzencén, L á lxx lon , nagyatádon ille t
ve a Zeneiskola kamarahangverse 
nyein.

A  nagy megmérettetés csak ezután 
következett, am iko r ugyanis nevezték 
őket a m egyei ta lá lkozóra . G yerm eki 
le lkü letükhöz közel á lló  zeneművek k i
választására tanáruk jó vo ltá b ó l került

Sportcsarnok a város szívében
Egyre markánsabban ra jzo lódnak ki 

egy évtizedes á lom  megvalósításának 
körvona la i. A  beruházás nagyságrend
je  és a város anyagi lehetőségei kozott 
m indedd ig  á th idalha ta tlannak tűnt a 
szakadék. A  lakossági igényekre alapo
zó városfejlesztési program következe
tes m egvalósításának részeként azon
ban még ebben az évben elkészülnek 
a Sjxartcsarnok k iv ite li tervei. A  képv i
selő-testület tavaly év végén döntö tt az 
előkészítő munka megkezdéséről és ezt 
követően felgyorsultak a események. A 
sportegvesületek képvise lő inek, a test
neve lő  tanárok és iskola-igazgatók vé
lem ényét k iké rve  több, m ár m űkodo  
sportcsarnok funkc ioná lis  kialakítását 

is e lem ezve, az önkorm ányzat ille té 
kes b izottságai k ia lakíto tták a javasla
ta ikat a tervezett létesítményre.

A  Városi Sportcsarnok elhelyezésé
re a szakemberek egyöntetűen a Szent 
István park északkeleti részét tartják a 
legalkalm asabbnak. A  je len leg i játszó
tér m e lle tti terü leten m inden  feltétel 
adott egy szép, jó l m egköze líthe tő  lé
tesítmény megépítésére. Az előzetes ter
vek szerint a leendő sportcsarnok va
lam enny i sportág kiegészítő és ko n d i

c io n á ló  edzését lehetővé teszi. H elyet 
biztosít többek kozott a kosárlabda, ké
zilabda, tenisz, röplabda, kispályás lab
darúgás, asztalitenisz, torna- és kuzdő- 
s jjo rtok  versenyeihez.

Egy ilyen  ko m o ly  létesítm ény azon
ban úgy m űködhe t gazdaságosan, ha 
a sport m e lle tt a közösségi élet igazi 
színterévé vá lik . Vásárok, k iá llítások, 
koncertek, bá lok  és más közé le ti ren

sor: Ravel: H üve lyk  M aty i; M ozart: F- 
dú r szonatina I. tetei

Félévi vizsgáik befejezése után már 
február hónapban m egkezdődhetett a 
megvalósítás: tanáruk segítségével kü- 
lo n -ku ion , m ajd m egfe le lő  szint e léré
sét követően m ár e lérkezhetett az idő 
az „egyuttjatszásra" is. M inden  b i
zonnyal sok-sok lemondással járó gya
korlások sorozata következett, nap-nap 
után. Felkészülésüket Kenedi T ibor is 
jó  tanácsaival, hozzáértő nagy szakmai 
gyakorla táva l, tü re lm éve l segítette.

A m iko r is e lérkezett a verseny nap
ja am ely nem kis izga lom m al járt 
ahol első a lka lom m al m utatkoztak be 
együtt. M agabiztos, szé jx 'n  e lőadott 
zongorajátékukat nagy tetszés fogadta. 
Hosszas várakozás e lőzte  meg a zsű
ri döntését... Eredményhirdetés: korcso- 
jro rtjukban  II. helyezést értek el az in 
d u ló  12 páros versenyeben. Siker: o ro 
m ükben osztoznak m indazok, akik 
hozzásegítettek őküt m indehhez ta
nárok, szülők egyaránt.

F iatalok, tehetségesek, ak ik  szorga
lom m al és kitartással, akarattal és oda
adással párosulva a jövőben is m egva
lósíthatják az olyan elképzeléseket, fe l
adatokat, am ilyeneket kezdő lépésként, 
b ízta tó  elismeréssel m indketten együtt 
e lértek.

Mészáros Ágnes

dezvények egyaránt otthonra lelhetnek 
itt. Az általános rendezési tervvel össz
hangban a park északkeleti részén az 
aradi utcai lakótöm bökkel párhuzamos 
hossztengellyel he lyezhető  el a sport

csarnok. A  terület gyalogosan egyaránt 
jó l m egköze líthe tő  a Szent István par
kot határoló u tcákból, s a gépjárm űfor
ga lom  biztosítására a legkézenfek

vőbb  lehetőséget a Szakképző Iskola 
m elle tti zsákutca kínálja A nagy létszá
mú közönség befogadására alkalmas fő
bejárat a tervek szerint az épü le t észa
ki o lda lán  nyílik . Az e lőtérben ruhatár, 
m osdók, és egy terasszal rendelkező 
buíe kerül kialakításra. z\z előtérből nyí 
lik  a sporttér és vele párhuzam osan, de 
külön bejárattal a kétsávos automata te
kepálya. A 24 m éter széles és 46 m é
ter hosszúságú sporttér hossztengelyé
vel párhuzam osan, m indké t o lda lon  
400  néző befogadására alkalm as le lá 
tó épül. A  képviselő-testület jóváhagyá
sát követően még ebben az évben e l
készülnek a Városi Sportcsarnok lé te
sítésének k iv ite li tervei.

Pünkösd M.

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



N agyatádi H írlapV I I . ÉVFOLYAM 1097. ÁI’RI 1.IS

ADY-NAPOK
Rendkívül sokszínű volt az a rendez

vénysorozat amely április 9 - én délután 
vette kezdetét az Ady Endre G im názi
um és Szakközépiskola rendezésében.

Faragó Károly igazgató délutáni kö
szöntőié után a diákönkormányzat kép- 
viselói megkoszorúzták a névadó, Ady 
Endre szobrát a gimnáziumban, majd a 
városi temetőben az iskola volt tanára
ira emlékeztek. Kodmön Imréné, 
Harsányi Jenő és Jámbor Lászlóné sírjá
ra helyeztek el virágot. Kodmon Imréné 
sírjánál Fülöp Kriszta magyar tanár, az 
iskola volt növendéke emlékezett meg 
a tanárnő példát adó hivatástudatáról, 
szakmaszeretetéről. Délután 5 órakor a 
Városi Könyvtárban Horgas Béla, 
Levendel Júlia írók és beszélgetőtársuk 
Tüskés Tibor a Somogy folyóirat főszer
kesztője várta a fiatalokat a kitűnő han
gulatú író-olvasó találkozóra.

Az Ady-napok hivatalos megnyitójá
ra 10-én (csütörtökön) délelőtt 9 órakor 
a Művelődési Ház nagytermében került 
sor. Ormai István jxalgánnester megnyi
tó gondolataiban köszönetét mondott a 
szervezőknek a soksz nű programt rt és 
oromét fejezte ki, hogy az iskola kilép 
két napra hagyományos munkarendjé
ből és megmutatja a városnak is, hogy 
diákjai mire kéjiesek.

A versmondó verseny két korcsojxjrt- 
ban 22 nagyatádi gimnazista, 2 babays, 
4 csurgói csokonais diák tett tanúbizony
ságot versszeretetéről a zsűri előtt, mely
nek soraiban ott ült Lipics Zsolt kajxrs- 
vári színművész, Fejér Zoltán a Talentum 
Irodalmi Stúdió vezetője és Alsecz Ani

Sikeres polgári védelmi verseny a Babay iskolában
A Polgári Védelem Országos Pa

rancsnoksága az idei tanévben is 
meghirdette a felm enő rendszerű if jú 
sági verseny versenysorozatát. Nagya
tádon és vonzáskörzetében kilenc á l
talános iskolában és az Ady G im názi
umban rendezték meg az iskolai szin
tű versenyeket, melyek győztesei áp
rilis 10-én mérték össze tudásukat a 
Babay iskolában. Összesen 11 csapat 
érkezett a városi döntőre, a felkészítő 
tanárok vezetésével. A verseny fővéd
nöke, Boros Bálint igazgató úr volt, aki 
ideális körü lm ényeket teremtett a

A kapcsolatteremtő matematika
A nagyatádi Ady Endre Gimnázium 

és Szakközépiskola -  ebben a tanév
ben először -  matematikából levelezős 
versenyt szervezett általános iskolai ta
nulók számára., két kategóriában, 5- 6. 
és 7-8 osztályosok számára A verseny 
ot fordulós volt, ősszel indult, március
ban ért véget. Minden fordulóban ot fel
adatot tűztünk ki, feladatsoronként 40 
jx jn to t lehetett elérni, de lehetőség volt 
tovább' prémium pontok szerzésére is. 
A versenyben a nagyatádi, valamint a 
kornyék általános iskolás tanulói vet
tek részt, de voltak versenyzők Barcs
ról is.

A célunk kettős volt. Egyrészt szeret
tük volna megismerni a matematikában 
tehetséges tanulókat, másrészt igyekez
tünk a matematikát meg kevésbé isme
rő és szerető tanulók érdeklődését tel
kelteni a tantárgy iránt. Feladatsoraink 
-  melyeket a gimnázium matematika 
munkaközösségé állított össze -  válto
zó nehézsegűek voltak. Úgy válogat
tunk, hogy minden versenyző legalább 
egy fel-adatot meg tudjon oldani, de le
gyen nehezebb, gondolkodtató példa 
is. A versenyzőktől ónálló inunkat, az 
eredmények közlésén túl a megoldás 
módjának leírását és indokolását is vár
tuk. A be-küldott dolgozatok sok szép, 
ötletes, esetenként különleges megoldá
sokat is tartalmaztak. Ezeket orom volt 
javítani.

Kategóriánként az első ot-ot tanuló 
könyvjutalomban részesült, közülük 
hárman felvételi nélkül kerülhetnek be 

ta a gimnázium 4.a osztályos tanulója. 
A versennyel egyidőben került sor a gim
názium zsibongójában a rajzjaályázatból 
készült kiállítás megnyitójára. Pünkösd 
Márton megnyitójában elmondta, hogy 
a diákok nehéz feladatra vállalkoztak ak
kor, amikor a művészetet egy másik mű

vészeti ág eszközt ivei próbálják I m i 
tálni, de ezt a feladatot ikeresen oldot
ták meg.

Délelőtt 10 órától, délután 2 óráig az 
iskola sjxjrtpályajan es (ornatennélx-n 
lalxlarugoes kosárlalxla IjajrxikságrX ren
deztek az osztályok kozott, ugyancsak 
két korcsoportban.

Délután 14 órától szakmai program 
várta a |x*dagógusokat, a könyvtárban, 
ahol Dr. Csapó Edit az Országos Széché

versenyzéshez, beleértve a ragyogó 
időjárást is.

A versenyzők szakmai feladatokat haj
tottak végre és légpuska lövészeten b i
zonyították ügyességüket. Az egyik állo
máson túlélő csomag összeállítás volt a 
feladat, melyet a csapatok többsége hi
bátlanul hajtott végre. A gyerekek szü
lei nyugodtak lehetnek, mert már van a 
családban olyan személy, aki képes a 
szükséges anyagokat összeállítani egy 
esetleges kitelepítés esetére.

A versenysorozat folyamán közel 400 
tanuló ismerte meg a jxilgán védelem tár

a gimnáziumba, öten pedig oklevelet 
kaptak.

Az eredményhirdetésre, a dijak kiosz
tására az Ady-napok keretén belül áp
rilis 11-én, a Művelődési Házban ke
rült sor. Külön örültünk, hogy a díja
zottak kozott 5., ill. 7. osztályos tanu
lók is voltak Szép eredményt értek el a 
barcsi Deák Ferenc Általános Iskola, a 
kadarkuti, a somogyszohi, a kutasi, a 
berzencei általános iskola tanulói. A leg
kitartóbbak a nagyatádi Babay József Á l
talános Iskola versenyzői bizonyultak 

A DÍJAZOTTAK
5-6. osztály:

1. Kovács Mariann Nagyatád .Tsz. Ált. Isk. 6.0. 199 jxint
2. Margitics Gergő Barcs. Deák Ferenc Ált. Isk. 5.o. 180 jxint
3. Bencsik Zsolt Berzencei Ált. Isk. 6.0. 1 75 pont
4. Gyurka zAndrea Nagyatád. Babay J. Alt. Isk. 6.0. 1 73 jxant
5. Csenei Áron Somogyszohi Ált. Isk. 6.o. 169 jxant

Taba Zoltán Kadarkuti Ált. Isk. 6. o. 169 jxint
7. Kovesdi Orsóba Nagyatád, Babay J. Ált. Isk. 6.o. 167 pont
8. Szalxj Judit Nagyatád Bárdos L. Ált. Isk. 5.o. 165 jxint
9. Czimmermann Barna Berzencei Ált. Isk. 6.o. 163 |X>nt

10. Horváth Ákos Csokonyavisontai Ált. Isk. 6.0. 1 55 pont

7-8 . osztály:
1. Nagy Andrea Barcs, Deák Ferenc Ált. Isk. 8.o. 180 pont
2. Simon zAndrás Kutasi Ált. Isk. 7.o. 1 78 jxint
3. Kriszt Andrea Kadarkúti Ált. Isk. 8.o. 1 76 pont
4 Jaklovics Petra Nagyatád, Bárdos L. Ált. Isk. 8.o. 1 70 pont

Lóki László Nagyatád, Babay J. Ált. Isk. 7.o. 1 70 jxint
6. Horváth Zsófia Somogyszohi Ált. Isk. 8.0. 165 pont
7. Szászfái Tamás Nagyatád, Babay J. Ált. Isk. 7.o. 1 58 pont
8. Varjas Péter Nagyatád, Babay j. Ált. Isk. 7.o. 1 57 pont

Bellái Marina Kadarkúti Ált. Isk. 8.0. 1 57 jxjnt

nyi Könyvtár osztályvezetője tartott e lő
adást a kommunikáció szerepém, az ok
tatásiján és az így adódó konfliktusok ke
zeléséről.

Este 7 órakor a Szekszárd Big Bánd 
adott hangversenyt a Művelődési I láz
ban, majd a nagysikerű koncertet isko
lai diszkó követte.

Pénteken délelőtt kulturális bemuta- 
lóval folytatódott a program. A versmon
dó verseny első helyezettjeinek szava
lata, Kozma Adél és Beleznay Katalin 
hangszerszólója után a 3.a és a 9. osz
tály erre az alkalomra szerveződött csa- 
jwtának irodalmi színjxxli bemutatója kö
vetkezett.

Agai Ágnes: Nemzedék n m ű  próza- 
versenek színpadra állított előadását vas
tapssal jutalmazták a gimnazisták és ven
dégeik. Az ezt követő díjkiosztó ünnejx 
ségen a rajz és versmondó verseny dí
jait Dr. Bóta László a PRO FUTURO Ala
pítvány kuratóriumának tagja, a sjxxtver 
senyek első helyezettjeinek járó serleget 
és az ADY-NAf’ í )K emblémával ellátott 
|x>lókat Horváth Lajos, a Városi Sjx>rt- 
hivatal vezetője adta át. ,

■\ T ílentum Stúdió dijait Fejér Zoltán, 
a matematikai verseny okleveleit és dí
jait Skanderáné Dr. A jx ir Mária a mate
matika munkaközösség vezetője adta át.

Az irodalmi pályamunkákért járó 
könyvvásárlást utalványokat és könyvju
talmakat Faragó Károly igazgató nyújtot
ta át, aki zárszavában gratulált vala
mennyi versaiyzőnek, díjazottnak és sze- 
replonek kifejezve azt a reményi, hogy 
az Ady-napokat a következő tanévben 
ismét megrendezi az iskola.

Büttnernc Bódy Ágnes

sadalmi jelentőségét, a veszélyhelyzetek
ben való önvédelmet és a katasztrófa ese
tén követendő magatartási szabályokat.

A verseny győzteseinek és helyezett
jeinek Körmendi Árjiád alezredes és 
Csendes József alezredes adta át a pa
rancsnokság ajándékait és a továbbjutó 
csapatoknak sikeres szereplést kívántak 
a megyei döntön.

Helyezések: általános iskolai: I. 2. sz. 
Általános Iskola, II. somogyszohi Általá
nos Iskola, III. Lábodi Általános Iskola; 
középiskolai: I. Ady Endre Gimnázium 

Csendes József alezredes 

mindkét kategóriában. A díjazottak 
között Nagyatád mindhárom általános 
iskolájának tanulói megtalálhatók.

A dolgozatok alapján bizonyos fokig 
megismertük a versenyzőket, így a d íj
kiosztáson nagy öröm volt a személyes 
találkozás. Meghívásunkra a verseny
zők és tanáraik eljöttek a gim názium 
ba, ahol elmondták a versenyről alko
tott véleményüket, tapasztalataikat Sok 
értékes javaslatot hallottunk, ezeket a 
jövő évben szervezendő versenyben fel 
tudjuk használni.

Skanderáné dr. Apor Mária 
munkakozosség-vezető

Szerénység és tehetség
A Nagyatádi Művelődési Ház ez év

ben tizenkilencedik alkalommal adott he
lyet a Dél-Somogyi Amatőr Képzőmű
vészeti kiállítás megrendezéséhez.

Dr. Géger Melinda művészettörténész 
elismerő szavai azokhoz az alkotókhoz 
szóltak, akiket a spontaneitás, a termé
szet szeretete, az emberábrázolás élet
hű visszaadása jellemez. Örvendetes 
tény, hogy egyrn nagyobb érdeklődés kí
séri a kiállításokon anyagaikat bemuta
tó egyéneket, mivel ők a szervezett ok
tatás keretein kívül, gyakorlati tevékeny
ségük által szerzett tajiasztalataik birto
kában hoztak létre alkotásaikat.

A kiállítás anyagai között található 
nagyatádi születésű, városunkban élő 
Mezey Magdolna gyönyörű festmé
nyei.

Személye rendkívüli szerénységgel, ko
rát meghazudtoló szellemi frissességgel,

A versm ondóverseny győztese  
m érnöki pályára készül

Az országos versmondoverseny már
cius 8-án a nagyatádi Városi Múzeum
ban került megrendezésre. A győztes: a 
nagyatádi A lsei. z A nita lett. Vele beszél
gettünk.

M ilyen érzés volt megnyerni a ver
senyt?

-  Rendkívül jó érzéssel tollolt el. Nagy 
kihívás volt számomra, hiszen a mezőny 
elég erős volt.

-Szamítottál-e rá, hogy nyertes leszel?
-  Igazából feltettem magamnak a kér

dést. M i lenne, ha nyernék, de -  termé
szetesen -  voltak kételyeim.

- M ilyen érzés volt hazai pályán ver
senyezni?

-  Csak a döntő után derült ki rólam, 
hogy nagyatádi vagyok.

-  Mennyi időt vett igénytje a felkészü
lés?

Viszonylag n >vid időt: I hét alatt ké
szültem fel.

Felsőfokú kereskedelmi
menedzserképzés Nagyatádon

Tovább szélesedik a nagyatádi felső
fokú képzés feltételeinek palettája. 
Szeptembertől ugyanis felsőfokú keres
kedelmi menedzser képzőt indítanak 
a Szakképző Iskolában. A további rész
letekről Mohári Jenő iskola-igazgatót 
kérdeztük.

A harmincas létszámú, önköltséges 
(kb. 41 eFt hallgatóként) nappali tago
zatra a Dunántúl egész területéről vár
juk a jelentkezőket, akik kereskedelmi 
érettsegi-képesítő b izonyítvánnya l, 
szakirányú -  érettségivel alapozott - 
szakirányú szakvizsga bizonyítvánnyal, 
vagy nem szakirányú egyetemi vagy fő
iskolai végzettséggel rendelkeznek.

- M ilyen tantárgyak elsajátítása sze
repel az órarendijén?

-  \ z  általános gazdálkodási és vállal
kozáselméleti, a kereskedelmi szakmai és 
szervezési ismeretek, továbbá a marke
ting, a menedzsment technikák elsajátí
tása mellett ötven órás irányított szakmai 
gyakorlaton is részt vesznek a hallgatók. 

emberszeretettel párosulva az egyszerű
ség, a szolidság és jóság értékes jellem
vonásainak együttes hordozói.

A szabómester népes családjának 
gyermeke olyan szülői környezetben ne
velkedett, ahol korán megismerkedett az 
ecset és a festék, majd az olajfesték v i
lágával. Vonzotta a természet, a virágok, 
az arcképek, a biblia témaköréből szá
mára legfontosabb mozzanatok képi 
megjelenítése. Létrehozott alkotásainak 
rendkívül szépséget és hannonikus egy
séget ad valamennyi kéjikeret. Tehetsé
gének kézzel fogható bizonyítéka a több 
mint kettríszáz vásáilóra talált értékes fest
ménye.

Büszke lehet városunk egyéniségére, 
alkotásvágyára: reméljük egészsége még 
sok időt enged arra, hogy elképzeléseit 
és vágyait - a magunk örömére is - va
lóra váltsa. Mészáros Ágnes

Eddigi sikerek?
Tavaly a Helikonok arany m.nősrtést 

kaptam,
További tervek?
Most vagyok 4. osztályos a gimiben. 

Veszprémbe jelentkezek, kornyezet- 
mernok szeretnék lenni.

M i az oka, hogy műszaki pályát vá
lasztottál?

-  A többség azt gondolja rólam, hogy 
a színművészeti főiskolára jelentkezem. 
Az az igazság, hogy nem tudnék olyan 
életet élni, mint a színészek.

-  Ezt hogy érted?
-  Ök mindenben az átlagtól eltérő éle

tet élnek, erre nem lennék képes. Nem 
bírnám az állandó éjszakázást. De tel
jesen nem hagyom abba, Veszprémbe 
egy irodalmi csoportba fogok járni, ami
nek Pintér Tibor -  volt színész -  a veze
tője.

Vass Kata

-  A kereskedelmi menedzserek m i
lyen munkaterületeken hasznosíthatják 
az elsajátított ismereteket?

-  A kereskedelmi menedzser -  a kor
szerű menedzsment technikák fe l
használásával -  szervezi, irányítja egy 
adott kereskedelmi, gazdálkodási szer
vezet, netán önálló vállalkozás árufor
galmi, értékesítési és gazdálkodási te
vékenységét.

Tevékenységével jelentős befolyással 
lehet a szervezet kül- és belpiaci po
zíciójára és gazdálkodására. Képesítést 
szerez az üzleti életben használatos és 
oly kívánatos etikett és protokoll sza
bályok betartásának alkalmazásával 
széleskörű szakmai kapcsolatrendszer 
kiépítésére.

-  És a képzés feltételei?
-  őz  előírt képzési időt egyelőre sze

rint délutánonként tudjuk teljesíteni, 
melyhez a személyi és tárgyi feltételek 
már rendelkezésre állnak.

Hubay S.
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Német vendégek a Nagyatádi 
Református Gyülekezetben

Ez év február j)-én Lindenmeyer Hartmunt ev. ref. lelkipásztor, 
a Passauban lévő Evang. LutEi. St. Johannes templom vezetője és 
kísérete ben Éva K., József K., magyar részről pedig Fábos László 
dr. gyülekezeti tagunk, látogatást tettek a református templomban. 
A vendégeket Cseke László lelkipásztor fogadta, aki megmutatta 
>i templomot, tájékoztatta a vendégeket a gyülekezet életéről, a 
hittanos gyermekek es a fiatalok kozott végzett munkáról.

L. Uartmut főtisztelendő úr örömmel hallgatta a tájékoztatást 
es elismerően nyilatkozott a látottakról es hallottakról. Kifejezte 
azon remenyet, hogy az elkövetkezendőkben a két egyház ko
zott testvéri kajxsolat éjxilhet ki.

Rövid ittlétük alatt megtekintették a város nevezetességeit. Kü
lönösen tetszett nekik 1 Széchenyi tér a Fürdő és a tiszta, rende
zett környezet. Érdeklődtek lakóhelyünk turisztikai lehetőségei
ről, a szálkxlákról.

Cseke László lelkipásztor1 a vendégek figyelmetxr ajánlotta hogy 
amennyiben lehetőségeik engedik, minél többen látogassanak el 
Passaubol Nagyatádra es kornyékére. Erre vonatkozólag ígéretét 
is kaptunk, amit az is bizonyít, hogy búcsúzáskor L. Uartmut a 
főtisztelendő így koszönt e l : ....mint idegenek érkeztünk és ba
rátként válunk el egymástól".

Isten áldasa legyen nemes szándékukon, hogy minél toblx'n 
megismerhessék városunkat.

Cseke Lászlóné

A vasipariak érdekvédelmében
A kiemelt sorokhoz nincs külön meghatározás. Ide olyan magyarországi 

helységnevek kerülnek, melyek egyben anyakönyvezhető férfinevek is. 
Beküldendő a kiemelt sorok megfejtése.

A Kom plex Nagyatádi Gépipari 
Válla lkozó Rt mára 26 tagot számlá 
ló Gépipari Független Szakszerveze
te márciusban városi fórumra hívta tag
jait és minden érdeklődőt, köztük a Li
ga Szakszervezetek elnökét is. Gasko 
Istvántól - többek között - m egtudhat
tuk: a Liga m akroszintű védelmet 
nyújt tagszakszervezeteinek, miközben 
a hatalomtól e lkü lönü lve lép fel a tár
sadalom m unkaválla ló inak érdeké
ben. A gyárlátogatás tapasztalatait is 
közreadva elm ondta, hogy a nagyon 
jól képzett munkaerő nagyon kevés tx ; - 
rért, szerény m unkafeltételek kozott 
dolgozik. Kérdésre válaszolva elm ond
ta: a vidék-főváros közötti bérkulorlx>

zetet (a vidék hátrányára) a munkaerő 
iránti kereslet, a |)iac határozza meg. 
Az ellen viszont harcolnak, hogy a bér
emelésnek m indenáron a létszám 
csökkentés legyen az ara Füri József 
helyi elnököt a további részletekről kér
deztük.

M ilyen célokat vádoltak te l'
Azt mindenképpen, hogy a sajá

tos m unkavállalói jogok iránt feléb
resszük az érdeklődést, amit aztan ha
tékonyan képviselni szeretnénk t fiszen 
az érdekvédelem, az erdekkepviselet a 
tisztünk.

A gyárban m int második szakszer
vezet nem falanti azt, hogy két dudás 
egy csárdában?

Akár rivalizálásról is beszélhetünk, 
csakhogy párhuzamos működésünkkel 
még inkább remélhető sajátos jogaink 
hatékonyabb képviselete.

-  lövőre újra választják az üzemi ta
nácsokat.

Eredményeket szeretnénk felmutat
ni, leginkább a dolgozok élet-es m un
kakörülményei javításában. Pártoktól 
független működésünkké] a munkahe
lyi vezetesse! jól együttműködve nem 
osztogató, vagy utazási kedvezménye
ket adó szervezet akarunk lenni. 
Munkahelyeket akarunk, Ix'nne tisztes
séges munkáért tisztességes megél
hetést. Ezt eredményezze érdek
képviseletünk. Hubay S.

Felragyogott az „Őszi Napfény”
10 ÉVES ÉVFORDULÓRA KÉSZÜLNEK A KLUB TAGJAI

Már az év eleje óta lázban égnek a 
nagyatádi Őszi Napfény nyugdijasklub 
tagjai. A csoport idén ünnepli fennál
lásának 10. évfordulóját. Az ünnepi ké
szülődés jegyében a kiül) műveszeti cso- 
jx irtja i április 5-én este felhőtlen kikap
csolódást nyújtó, színvonalas program
mal leptek meg a nagyatádi közönsé
get. A kora tavaszi hóesés ellenére is 
megtelt a művelődési ház nézőtere. 
Gergő Sándorné a klub vezetője elis
meréssel szólt a város és nagyatádi vál

lalkozók támogatásáról, akik nélkül szin
te lehetetlen lenne ilyen eredményesen 
dolgozniuk.

Egy-egy próba alkalmával teljesen 
benéjx'sul a művelődési ház Mar-mar 
azt sem lehet követni, hogy a klub 
számtalan csoportja közül éppen me
lyik, hol készül a fellepesekre - jegyez
te meg tréfásan Fejér Zoltán népműve
lő. A dalkör, a tánckor, a színjátszók, 
a kézimunkakor, és a hagyományőr
ző csoport valamint a közelmúltban

alakult bábcsoport alkotja a klub sta
bil pilléreit. A műsorban az előadómű
vészeik mutatkoztak be. A dalkör so
mogyi népdalcsokrának smert dallama
it és a színjátszók tréfáit hálás tapssal 
jutalmazta a közönség. A színpompás 
népviseletbe öltözött nyugdíjasok ko
rukat meghazudtolva táncolták el a 
nagyatádi származású zenepedagógus 
Kutor Ferenc: „Lányok lányok 
simongáti lányok" című nótájára készült 
koreográfiát

A meghívóban néhány kellemes órát 
ígértek és erre nem is cáfoltak rá a klub 
művészeti csojxirtja .

PM.
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A márciusi rejtvény szerencsés nyertesei: Leszkó Mihály. Nagyatád, Aradi 
u. 49. (1500 Ft-os könyvutalvány), Szakonyi Lászlóné. Nagyatád, Czindery 
u. 1. (1000 Ft-os könyvutalvány), dr. Bacsa Antalné, Nagyatád Kossuth u. 
13/A (500 Ft-os könyvutalvány).

A megfejtéseket levélben vagy nyílt levelezéilapon a Nagyatádi Hírlap  
Szerkesztősége, 7500 Nagyatád, Baross G. ti. 9. címre kérjük beküldeni 
Beküldési határidő: 1997. május 10.

T avaszi képek
Március végén, április elején mindnyá

jan találkozhattunk a tavasz első jelei
vel. Na nem az energia és egyéb áremel
kedésekre célzok, jönnek azok máskor 
is. A természet ébredésére gondolok. Né
hány merész fa és bokor március vegén 
bontogatni kezdte virágait. Néhány köl
töző madár is eltájolta magát és túl ko
rán visszaérkezett Az első gólyát ápri
lis elsején, az első fecskéket április har- 
madikán láttam a komvéken. Meg is bán
ták, mint amelyik kutya hetet kolykezik

( )lyan fagyos najxik kuvetkeztek, 
hogy még a méhecskék is tundrabugyi
ban közlekedtek. így aztán a dercsipte 
virágok gyengén lettek beporozva. Az 
idén biztosan kévés lesz a barack is. 
(Nem a pálinka.)

Most mar kellemes a séta az utcán. 
Pompásan virágoznak a fák, nyugtató a 
látvány és a virágillat. Megjelent az ut
cán Ő  is. Furcsa is lenne a tavasz és a 

nyár nélküle. Szinte már az utca tarto
zéka. Nem, nem egy bomba nőről van 
szó, nem is jogász vagy menő vallalko-

zó akiről beszélek. Nem is diplomás, jó 
ha megvan a nyolc osztálya. Mégis, nem 
lehet nem észrevenni. Még a vidékiek 
is meg szokták bámulni egy pillanatra 
Apró kis ember. Az út szelén dolgozik 
többnyire a szegelveket kapálja De ho
gyan? M int egy japán robot. Egy brigád 
sem teljesít többet nála. Még nyáron a 
nagy melegben is keményen serényke
dik. Megérdemli, hogy olykor megkínál
juk egy pohár sörrel. Keze nyomán so
kat szépül a városunk.

Közeledik május elseje, a munka ün
nepe. Ilyenkor legalább egy vállverege- 
tés a kis embert is megilleti. C. B

Szerkesztőbizottság: Pünkösd Márton, 
Hubay Sándor, Szőke József 

Fotók: Nyerlucz Károly, 
Pünkösd Márton, Durgó Tibor 

Felelős kiadó: Ormai István 
Készült: 

Nagyatádi Nyomda Kft. üzemében 
Felelős vezető: Takács Ferenc ügyv. ig. 

271903 N. Ny. Kft. 
ISSN 1416-0048

KÉZIRATOKAT NEM ÖRZÜNK MEG 
ÉS NEM KÜLDÜNK VISSZA!

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



Az „Ő szi N a p fé n y ” su g a ra i
10. évfordulóját ünnepelte a klub

A komoly felkészülés és az áldozatos 
munka szép sikert hozott. Zsúfolásig 
megtelt a nézőtér az „Őszi Napfény" 
Nvugdijasklub hívószavára. A klub fenn

Együtt, egymásért, egymásnak
A „PRO FAMÍLIA" Alapítvány, a Szo

ciális Gondozási Központ Családsegítő 
Szolgálat a Nagyatádi Művelődési Ház 
és a Nagyatádi Televízió közös szerve
zésében ez év június 1 -jén 15 órai kez
dettel Nagyatádon a Művelődési Házban 
jótékonysági gálaműsor megrendezésé
re kerül sor. Ezen színvonalas esemény 
célja a hátrányos helyzetű gyermekek őszi 
tanév kezdésének és nyári üdültetésének 
támogatása. A kezdeményezésről 
Simonovics Józsefnél, a Gondozási 
Központ vezetőjét kérdeztem.

-  A szervezésben résztvevők felkéré
sének eleget téve együttműködésüket ön
zetlen módon kifejezésre juttatták a he
lyi általános iskolák, a Zeneiskola, a G im 
názium és a Művelődési Ház művésze
ti csoportjai.

Közreműködésük által kívánjuk össze
állítani a vasárnap délután három órás 
időtartamra tervezett gálaműsort. A 
Nagyatádi Televízió az eseményt élő 
adásban közvetíti. Az adás ideje alatt te
lefonon felajánlásokat fogadunk el, a mű
sorközi szünetekben árverést tartunk. 

állásának 10. évfordulója tiszteletére ren
dezett műsor résztvevői meghatottan ün
nepeltek együtt házigazdáikkal.

Köszöntőjében Onnai István polgár
mester -  elismeréssel szólt a klub tevé
kenységéről, kozösségfonnáló szerepe
rői. Az őszi napfény bearanyozza éle
tünk, tiszta fényt sugároz és melegséget 
áraszt -  fogalmazta meg a (polgármester, 
utalva a szimbolikus névválasztáshoz va
ló hűségre. Gergő Sándorné klubveze
tő meghatottan köszönte meg a vendé
gek elismerését és támogatóik segítségét. 
A gazdag műsorban a klub valamennyi 
művészeti csoportja szerepet kapott. A 
klub történetét feldolgozó kiállítás a vá
ros történelmének szerves része, mint 
ahogy a lapunkból megismert „Elődeink" 
sorozat ebből az alkalomból készített 
szerkesztett változata is. A tíz év ma már 
t irténelem, amely velünk és a klub ak
tív tagjaival él tovább.

P.M.

Eddig hozzájárulás a SZIN-FOLT-KÖR 
részéről a „12 hónap" című alkotásuk 
felajánlásával történt.

Stúdióbeszélgetés résztvevői vélemé
nyét hallgathatjuk meg, melynek témá
ja a fiatalok helyzete. A támogatás lehe
tőségei még nyitottak a kibocsátott csek
ken történő befizetés útján, amely átve
hető a Polgármesteri Hivatalban, a M ű
velődési Házban és a Gondozási 
Központban. Az előadás megtekintése díj
talan, de a kezdeményezés megvaló
sulását a résztvevők adományaikkal 
támogathatják.

Örömünkre szolgál, hogy a Nagyatá
di Nyomda a rendezvény szervezéséhez 
oly módon járult hozzá, hogy a meghí
vók és a plakátok előállítását ingyen fel
vállalta.

A kezdeményezés célját Teréz Anya 
szavai jól kifejezik

„Szeretet-éhség;
Éhezünk a kenyérre is, de még in

kább a szeretetre. Ez a hatalmas éhség 
okoz annyi szenvedést."

Mészáros Ágnes

Négyezer kilométert gurult a ..Csepszon"

LÁNGLOVAGOK DÁNIÁBAN
Négyezer kiiométert megtenni egy au

tóval manapság igazán nem nevezhető 
nagy' kunsztnak. Ám ha azt vesszük, hogy 
a történetünk főszereplője egy 1961 -ben 
Magyarországon gyártott CSD-420 jelű 
kiszolgált tűzoltóautó, amelynek a mo
torja 8500 köbcentiméteres, 63,95 kW  
teljesítményű 4 hengeres, 4 ütemű, Víz
hűtéses Diesel motor, s új korában is 75 
krrVóra volt a maximális sebessége, nos 
akkor már el lehet gondolkodni azon, 
hogy mekkora teljesítmény megtenni ve
le négyezer kilométert. De vegyünk egy 
másik példát! 1997. május 11 -én a ko
radélutáni órákban az autónk legördült 
a soproni határátkelőre. A mellettünk lé

vő sávban éppen egy álmos kamionos 
várt a sorára. Fölényesen végigmérte a 
tűzoltóautót, s amikor meglátta a kocsi 
oldalán lévő Nagyatád feliratot leteker
te az ablakot és kiszólt:

-  Ez onnan idáig eljött?
Uhüm!

-  És hová mennek vele?
-  Dániába!
A kamionos képe felragyog. Rögvest azt 

kérdezi, hogy átadhatja-e a névjegykártyá
ját. Autómentő a tisztes foglalatossága.

Németországban a magyar kamiono- 
sok fogadásokat kötöttek, hogy a kasseli 
emelkedőn végig tud-e menni a Csepel. 
A Csepszon elhúzott, ők köhögve a ra

kományuk súlya alatt lemaradtak. Mert 
a Csepszon csodákra volt képes. Ezért 
is becézgették, simogatták a fiúk. Az alap
ötlet, hogy fel kell újítani egy régi tűz
oltóautót, négy évvel ezelőtt született 
meg. 1993-ban Gyulán rendezték meg 
a tűzoltók tizedik csillagtúráját, amely
re dekoráció gyanánt meghívták a nagy
atád akat is. Addig kevesen hallottak a 
különleges világtalálkozóról. Ami nem 
csoda, hiszen a csillagtúrákat csak 
1974-ben álmodta meg a vörthi-tó mel
lett fekvő Krumpebndorf tűzoltópa
rancsnoka, mi meg akkoriban nem iga
zán rohangálhattunk Nyugatra.

(Folytatás a 3. oldalon)

risztétől között az indonéz nagykövet és Habsburg György

„Az újabb feladatok késztetnek gondolkodásra"
Szinte személyes ismerőseinkké válnak 

a heidelbergi diáklányból svéd királynő
vé koronázott gyönyörű Szilvia királyné, 
a daliás sportember János Károly spanyol 
uralkodó, a jogi egyetemet végzett Beatrix 
holland királynő, vagy a dánok művészet
szerető festőművész uralkodónője Margit, 
s nem különben az angol királyi család 
nálunk is népszerű személyiségei. Lady 
Diana hercegnő a nagyatádi menekült
tábor meglátogatásakor (1992. III. 24.) de
dikált fényképről mosolyog ránk. Őket 
azokban az albumokban fedezhetjük tel, 
amelyeket Európa királyi házai bemuta
tásának szentelt, a mára e szenvedélynek 
teljesen elkötelezett képes levelezőlap
gyűjtő Sasvári Ti bőmé.

A ma létező európai uralkodóházak, 
királyi családok, nagyhercegségek és fe
jedelemségek tagjainak mindennapi éle
te, szokásai, szerelmei, szenvedélyei, s 
nem különben hivatalos tevékenysége ke
rül mindennapos közelségbe a lenyűgö
zően imponáló anyag (266 képeslap) át

tekintésével. És ez az anyag csak egy szeg
mense az összesnek, hiszen tizenöt 
kész kiállítási anyaggal büszkélkedhet, 
szerénykedhet gyűjtője. Felüdülés bete
kinteni akármelyikbe. Az esztétikai él

mény rengeteg ismeret-anyaggal társul, 
hiszen ha csak a Habsburgok című kol
lekcióba tekintünk bele, 250 karton át
forgatásával, történelmi ismereteink fel
frissítését is remélhetjük tőle. Najxáleon 

életének bemutatása válik valóra sok-sok 
időrendi sorrendbe válogatott anziksz be
mutatásával. És a torok Magyarországon, 
első királyunk Szent István bemutatása is 
érdeklődésre tarthat számot csakúgy, mint 
a világ fővárosainak bemutatása éjszakai 
fényben vagy eppen a világhírű zeneszer
zők „arcképcsarnoka". De mivel szá
munkra akár teljes is lehet a készlet: nagy 
választékban bukkanunk rá a régi és mai 
Nagyatádot ábrázoló képes színes vagy 
fekete-fehér kiállítású képes levelezőla- 
jpokra.

Etelka szeretné eloszlatni az esetleges 
kételyeket: már régen nem öncélú ez a 
munka. Alapcserékkel, kiállításokkal le
hetővé vált a város Nagyatád -  megis
mertetése is. Szívélyes ismeretség jöhe
tett létre Habsburg Györggyel, barátság 
az indonéz nagykövettel és családjával 
és a sor folytatható...

Sasván Tibomé kepes levelezőlap gyűj
teményének értékét már nem a mennyi
ség mint inkább a minőség határozza meg 
amely szakirányú ismeretet is közvetít az 
érdeklődő számára. Hisz., ezzel teszi koz- 
kinccsé munkája gyümölcsét. Ha a ked
venc témáiról kérdezzük, a Habsburg Pe

tőfi, Szt. István, Napóleon vagy a török 
Magyarországon című anyagok jutnak az 
eszébe, majd elbizonytalanodik, hiszen 
valamennyit szereti, mert azért dolgozott. 
És az egykori képeslapgyűjtő kislány k i
tartó szenvedéllyel juthatott el ötvenedik 
kiállításához. Aminek pedig külön is örül, 
hogy az országos, nemzetközi kiállításai 
sorában az évfordulón éppen Somogy
bán, Barcson állhatott paravánjai elé, s 
mint a gyűjtő kör vezetője, az országos 
választmány tagja hallhatta munkájának 
igazán megérdemelt méltatását Szőke 
József művelődési ház igazgatótól a lel
kes érdeklődők társaságában.

Az újabb feladatok késztetnek gondol
kodásra. Szenvedélyem így lehet igazán 
folyamatosan értékteremtő. A Budapesti 
Tavaszi Fesztiválon szerepelt anyagom 
bontása mellett a földrajzi témával -  l>en- 
ne Velencével -  foglalkozom behatóan. 
Válogatott anyagát viszem Szombathely
re a közgyűléssel egybekötött országos ta
lálkozóra. És témák szerint búvárkodva 
gyújtom az ismereteket, amelyeket tovább 
gazdagított gyűjteményem bemutatásával, 
láttatni is szeretnék. Hubay S.

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 



V II. ÉVFOLYAM 1997. MÁJUSN agyatádi H írlap

„Mindaz, amit tudunk, a múlthoz tartozik."
(I. M . Másik.)

MESÉLŐ KÉPEK
A Czindery-kastély

A  C z in d e ry  család régóta k ite rjed t
Varasd m egye i fam ília . A z  u tódok  és 
névro ko n o k  sokan v ise lik  ma is e ne
vet. A  cím eres levél 1 574 -ben lett k i
adva. A  régi fe ljegyzések sok-sok é r
dekes tény t tá rn a k  fe l. 1475-ben  
M átyás k irá ly  A tádo t országos vásár
jogga l ruházta  fe l, így lett e lőször m e
zőváros. Ismeretes, hogy 1573-ban 
C z indery  Pál nyerte adom ányu l M iksa 
k irá ly tó l az u rada lm at, n yo lc  helység
gel. T öb b e k  k ö z ö tt m e g e m líth e tő  
Ö tvös, K ivadár, M agya rluka fa . 1662. 
m árc iu s  3 0 -i ke ltezésse l ism ert 
C z inde ry  G yörgyné  m erenve i Balogh 
Kata végrendele te , aki 13 fa lu t em lít 
magáénak a szigetvári járásban. (Fér
je Légrád várában vo lt kapitány.)

Az 1 722-ben C z in d e ry  G yörgy ha r
m ad ik  fia Ignácz Ferenc kapta meg 
III. K á ro ly tó l A tá d o t. Felesége le tt 
Baksay A n ta l özvegye, A dam ov ics  
Anna. A  fö ldesúr 1731 -ben le te lepíte t
te a Szent Ferenc rend i szerzeteseket. 
1 744-ben m ásodszor is m ezőváros lett 
A tád. K is-atádon m egépíte tte  a Szent 
Rókus kápo lná t és tem ető t. 1 740-ben 
m egépü lt a rendház, 1 761 -ben a m ű 
em lék te m p lo m  to ro n y  n é lkü l, a szen
té ly  a la tti k rip táva l. Ide a szerzetesek, 
a kegyúr és a h ívek közü l azok tem et
keztek, ak ik  1-1 sírhe lyért 32 fo rin to t 
fize ttek. A  tem ető, a te m p lo m  északi 
o lda lán  te rü lt el. C. Ignácz Ferenc tisz

Üdítő dallamok
A pünkösd e lő tti szombat langym eleg koraestjén az A rad i utca hűvösebb 

o lda lán csodaszép hangzással c sendülnek fel a da llam ok. Virágos erkélyek, 
ablakok te lnek meg kíváncsi nézelődíSckel, hallgatósággal. Az utcán lévők, -  
m in t víznye lőhöz a csapadék, úgy áram olnak az éneklő kórus köré. A fe lem e- 
lően szép da llam ok a hallgatóságot is m agukkal ragadják; ve lük énekelnek, 
m ajd  tapsolnak. Aztán vo lt, aki tovább sétált a kórussal megtapasztalni, a vá l
tozó helyszínek hangulatára tett hatását; ahol az épületek hom lokzatai úgy hat
nak, m in t a városi élet színpadának kulisszái. És nem számított ebben az idő 

ben a tv-adás fő  m űsoride je sem. Fél tízko r nem lehetett nem m eghallgatni és 
erezni az ú jabb és ú jabb fe lem elő érzést k ivá ltó  énekeket, amelyeket nagy oda
adással to lm ácsoltak hölgyek és urak, édesanyák és nagyapák, akik Kőszeg
ről, Balatoniéi léről, Barcsról e ljőve  csatlakoztak a m ie ink vegyeskarához -  ö rö 
m et szerezni nekünk, akik hálásak vagyunk a ku ltúra házában fogant nagy
szerű, lé lekem elő  gondolatért is. H ubay S.

.Semmi sem kelt olyan jó  hatást, 
m int az állhatatosság a dolgok 
vitelében és a végső döntés ideién".

Cicero Beszédekből.

Nagy-A tádon született, e lődei és ro
konai is e városkában éltek.

Családi házuk a Széchenyi tér 28. 
szám alatt vo lt. Lebontása után a Solár 
szálloda épü lt fel a helyén.

Az egyetemet Budapesten végezte és 
1893-ban ügyvédi irodát nyitott. A  vár
megye egyik legjelesebb ügyvédje volt, 

tázta  a v a g yo n i jo g ig é n ye ke t, a 
gr. R indsm aulok által bírt Istvánffy részt 
is visszaszerezte. Fia Rókus Ferenc, 
1730-1792, m in t örökös befejeztette  
a tem plom építést. Első feleségétől, 
O ká n y i Szlávy R ozá liá tó l született fia 
Pál Ferenc, 1760-1798 m ásodispán, 
követ, zenész és koitő, Pálóczi Horváth 
Á dám  jóba rá tja . 1796. ok tóber 20-án

nagyhatású beszéde m iatt: „M agyarok 
vagyunk, meg ke ll az igazat m onda 
n u n k !"  -  lázítónak m inősíte tték, Po
zsonybó l is k itilto ttá k . M ik o r 38 éve
sen meghalt, Csokonai Vitéz M ihá ly  két 
h a lo tti verset írt az özvegyéhez, Fes

E L Ő D E IN K
V -*

Dr. Kommen Elek (1 8 6 8 -1 9 2 3 )
aki közmegbecsülésnek örvendett.

M ind ig  szívén viselte a szegények, e l
esettek ügyét, bár a Somssich és Széche
nyi családok jogtanácsosa is volt. Remek 
ügyvédbojtárokat foglalkoztatott irodá
jában, akik idővel a környék neves ügy
védei lettek. A  Járási Takarékpénztár és 
a Római Katolikus Egyház ügyésze volt. 
Egyúttal a vármegye törvényhatóságának 
bizottsági tagja is. Az atádi ipartestület e l
nöke és számos egyesület tagjaként is te
vékenykedett. Felesége Fazekas Elvira 
(1880 -  1944) m indkét nőegylet tagja 
volt. M inden  kulturális és egyházi m oz
galom ban részt vett. Segített a rászoru
lók, idősek, E>etegek támogatásában. 
Gondoskodott a szegények felruházásá
ról, élelmezéséről és pénzsegélyezésé
ről. Anyagi vona lon a legjobbszívű 
adakozók egyike volt. Kiváló férjével há
rom gyermeket neveltek fel. Az édesapa 
igen gondos nevelésben részesítette és 
messze jobban iskoláztatta leányait, 
m int akkortájt szokás volt. Nyelveket, ze

tetics M áriához. A  b irtok  a féltestvérre, 
Lászlóra 1792-1860, W ach te r Júlia f i
ára szállt, aki a lispán, m a jd  fő ispán 
volt. A  je lentékeny vagyont gyarapítot
ta, m egvásárolta, Szigetvárt is és gyá
rakat a lapíto tt.

É rdem eit n incs lehetőség fe ls o ro l

n i. 1823-ban  az A tá d i u ra d a lm a t 
C suzy Pál vásá ro lta  m eg. 1849-ben  
C. Lászlót ha za á ru ló n a k  n y ilv á n íto t
ták, összes jószága it le fo g la lták .

A  réges-régi kasté ly  1740  ko rü l 
é p ü lt fe l a Z rín y i u tcában , köze l a 
te m p lo m h o z  és az eg yko ri te m e tő 
höz. Az osz lopos , bo ltíves, to rnácos  
kú ria  épü le té re  m ég sokan e m lé k e z 
nek.

M a  a R endőrség é p ü le te  á ll a he 
lyén . Az id ő k  fo lya m á n  tö b b szö r á t

ép íte tték , ja v íto ttá k , m ive l jó l b írta  a 
sú lyos évek v ih a ra it. Egykori árnyas 
kertje , tágas udvara , g o n d o z o tt g y ü 
m ö lcsöse , az uraság ké n ye lm é t 
szo lgá lta .

Régen C z in d e ry  p a n z ió n a k  is ne 
vezték, m ert fü rdővendégek p ihen tek 
a szobákban . (A fü rd ő é p ü le t 1907- 
ben épü lt gyógyforrás fö lé.) Az 1914- 
es há b o rú  u tán , kénysze rlakások  
c é ljá b ó l haszná lták . 19 4 1-tő l ebben 
az é p ü le tb e n  in d u lt m eg a ko n ze rv - 
gyártás. 1944-ben  a repü lő tám adás 
kárt nem  o ko zo tt, a gépház, a fe ld o l
g ozó  ép m arad t.

A  fro n th a rc o k  a la tt az é p ü le t sú 
lyosan m egsérü lt, a rak tá ri kész le té t 
p e d ig  k ira b o ltá k . 1945 u tán  m e g ja 
v íto ttá k  az é p ü le te t és b é rlő k é n t la 
ká s ig é n y lő k  le lte k  o tth o n t fa la i k ö 
zött. 1969-ben  lebo n to ttá k , m ive l az 
id ő  e ljá rt fe le tte  és e lkészü lt a vá ros
rendezés te rve  is.

G yő ré  Béláné Sipos Ilona

nét tanultak.
Leányai: Herczegné Katalin (1898)
Dr. V illaxné Anna (1900)
Zieglerné M ária (1901)
Zieglerék keresztszülei voltak Zsilley 

Margit színésznőnek, akik felkarolták bu
dapesti évei alatt a kis színinövendéket.

Kommen Elek kis vagyonát az 1914-es 
háború ide jén had ikö lcsönbe adta, ezt 
a pénzösszeget sohasem kapta vissza.

A  jeles ügyvéd hirtelen halálát egy va
sárnapi családi ebéd után aortarepedés 
okozta. Csak az első, legidősebb uno
kája, V illax László születését érte meg.

Felesége sohasem szűnt meg férjét gyá
szolni. M egárvult praxisát Dr. Veress 
Dezső ügyvéd vette át.

Unokái közül Dr. V illax László főor
vos 1995-ben hunyt el Budapesten.

Egyetlen é lő  unokája  Dr. N áray 
Zsoltné Z iegler M ária és dédunokái Bu- 
dapresten élnek.

Győré Béláné Sipos Ilona

HÍREK
Ú jabb szolgáltatással bővült a nagy

atádi televíziós rendszer kínálata. A  m ű
holdas sugárzás megkezdését követően 
május 23-tól a népszerű m ozi csatorna; 
a H B O  adása egy héten keresztül kódo
latlanul látható a városi hálózaton. Ezt 
követően, jún ius 1 -tői csak azokban a 
háztartásokban látható ez az adás ahol 
erre külön előfizetői szerződést kötöttek. 
A  H BO  havi előfizetési dija: 1288 Ft. Elő
fizetői szerződés a N TV ügyfélszolgála
tánál (Baross G. u. 2.), vagy a te levízió 
által megbízott ügynököknél köthető.

• • •

A  N agyatádi Polgárőr  Egyesület e l
nöksége ezúton is köszönetét fejezi a D l- 
ZIL Kft. ügyvezetőjének Rózsa Jánosnak, 
a Nagyatádi ÁFÉSZ elnökének Szőke Jó

zsefnek, a D im atrade Kft. ügyvezetőjé
nek ifj. Torma Istvánnak a polgárőrség fel
szereléséhez eddig nyújto tt támogatásá
ért. • • •

A  H ősök N apja tiszteletére rendezett 
városi ünnepségen május 25-én O nnai 
István polgármester és Gara István a lpol
gármester helyezték el a megemlékezés 
koszorúit az első és a m ásodik világhá
borús emlékműnél. A  Széchenyi-téri ren
dezvényen megjelentek a város civil szer
vezeteinek és po litika i pártjainak képvi
selői. t  t  #

A  V árosi '5 6 -o s  Szövetség indítványá
ra a képviselő-testület ú jabb tér elneve
zéséről döntött Nagyatádon. A  Solár Szál
ló  és a Művelődési Ház által határolt park 
1997. október 23-tól Nagy Imre mártír 
m iniszterelnök nevét viseli. Az új tér ün
nepélyes felavatására is ekkor kerül sor.

• • •

Tovább folytatja az ö n k o r m á n yza t  a 
tárgyalásokat a Penny M arkét áruház
lánc egy ú jabb üzletének létesítéséről. 
Az önkorm ányzat illetékes bizottságai

NAGYATÁD
IFJÚ POLGÁRAI
Vollár Bence, Kánai Zára, 

Nagy Erika Irma, 
Greller Gyula Tamás, 
Göb.ylös Richárd Márk 

TÁJÉKOZTATÓ
a z  ü z l e t e k  m ű k ö d é s é v e l ,  e n g e d é l y e z é s é v e l  k a p c s o l a t o s  t e n n i v a l ó k r ó l

A 4 /1 9 9 7 .  (I. 2 2.) Kom rendelet jelentősen megváltoztatta az üzletek létesítésével és működésével kapcso

latos korábbi szabály ozásokat A kereskedők és a hnratolok számára egyaránt a közeljövő fontos feladata az üzle

tek működési engedélyének általános és kötelező érvényű cseréje. Ennek végrehajtását legkésőbb 1997  augusz

tus 21-ig el kell végezni. (Ezt követően az üzletek kizárólag az új típusú működési engedély b a ká b a n  folytathat

ják tevékenységüket.)

Az alábbiakban ismertetjük ez új szabályozás -  néhány fontosnak tartott -  rendelkezését

-  Nagyon fontos megjegyezni, hogy o rendelet hatálya nemesek a kiskereskedőre, hanem az üzlettel nem 

rendelkező ncgykereskedelmi tevékenységet folytatókra is kitéred

Ennek megfelelően a fenti Wőpontíg a viszonteladók is kötelesek beszerezi-  "cgvkereskedeir.' 'raktárak részé 

re a működési engedélyt

-  Hasonlóképpen ezentúl csak a működési engedély alapján működietnek a mozgóbohok. (Esetünkben a szék

helyűk szerint illetékes önkormányzat jár el.)

-  Alkalmi árusításra ezentúl kizárólog az üzlettel nem rendelkező kereskedők lesznek jogosultak Számukra az 

árusítás helye szennt illetékes jegyző odhot engedélyt, az előzetes • meghatározott összegű eljárási illetékkel ellá

tott - kérelem alapján.

-  Az új működési engeáélyeK k.-adásá*, cseréjét a kereskedőknek kell kezdeményeznie! Ennek megkönnyíté

sére kérelem nyomtatványt szerkesztettünk, ezeket igény szennt az érintettek rendelkezésére bocsátjuk a város

háza (II emelet 2 03 . számú) irodájában.
Tudni kell, hogy az engedélyek kiadása, illetve cseréje eljárási illeték alá esik. Új működési engedélynél 5 0 00 

Ft, csere esetében 2 0 00  Ft illetékbélyeget kell leróni a kérelem benyújtásakor Ezzel együtt az un 'Bejelentés ke

reskedelmi üzlet nyitásáról' nyomtatványt is le kell adni

Abban az esetben, ha a korábbon záradékolt bejelentés szerint az üzlet tevékenységi köre nem változik, oz 

előbbiek alapján a cserét a jegyző külön feltétel nélkül elvégzi, abban az esetben, ha a korábbi előírások szerint 

minden engedéllyel rendelkezett.
Új üzlet létesítése, vagy az ezzel azonos elbírálás alá eső módosítások (üzletköt; telephely, tulajdonos változás) 

esetén fontos változás, hogy a kérelemhez csatolni kell a tevékenységre való jogosultság bizonyítékait. (Társasági 

szerződés, vállalkozói igazolvány) továbbá oz üzlethelyiség birtoklásának hiteles iratait, (tulajdoni lap, bérleti szer

ződés) valamint - ha a rendelet a tevékenységet e feltételhez köti ■ a szakhatósági hozzájáiulásokat

Felhívjuk a tisztelt kereskedők figyelmét arra, hogy a rendelet értelmezésével és gyakorlati alkalmazásával kap
csolatoson 1 9 9 7 .  j á r á s  3 -á n  f a  4-éín 18  á r a k o r  tájékoztató! Illetve konzultációt tartunk a városháza tanácstermé

ben

Közös érdekünk, hogy a változásokból adódó feladatokat zökkenőmentesen, határidőre elvégezzük. Éljenek a 

fenti lehetőséggel, melyet o széleskörű tájékoztatás érdekében ajánlunk, és kérjük legyenetr pqitnérefhk a feladat 

végzése során.
n 1.1 ... -t. . t r  » I raQCrrnftHWi nwoioi

va lam ennyi szem ponto t m érlegelve 
tesznek javaslatot az új discont áruház 
esetleges elhelyezési lehetőségére.

• • •

Magyar Vöröskereszt 
az iskolák diákjainak versenyt 

hirdetett 1997 tavaszán
Az Egészségnevelés megyei döntőjén 

Nagyatádot a Babay J. Általános Iskola 

csapata képviselte és második helyezést 
ért el. A  városkörnyékét a háromfai á l
talános iskola csapata képviselte, ők meg
nyerték a megyei döntőt, így május vé
gén országos döntőn vesznek részt 
Cegléden.

Csecsemő-gondozás megyei döntőjét 
a nagyatádi Egészségügyi Szakközépis
kola csapata nyerte, általános iskolai ka
tegóriában Tarany csapata e lőke lő  m á
sodik helyen végzett.

Az elsősegélynyújtás megyei dön tő 
jén az általános iskolák csapatai közül 
Tarany az ö töd ik  helyen végzett. A  g im 
náziumok csapatainak versenyét a nagy
atádi gimnázium csapata nyerte, de a ka
tegóriájában első lett a nagyatádi Egész
ségügyi Szakközépiskola csapata is.

M ájus 23-24-én rendezték az orszá
gos Elsősegélynyújtó Döntőt, melyen So
mogy megyét a két nagyatádi csapat kép
viselte. • • •

A  VÁROS idegenforgalmi adottságai
nak jobb kihasználása érdekében a kép
viselő-testület városi Tounnform Irodát lé
tesít Az iroda a H ild  sétányon a gyógy
szertár m ellett kezdi meg működését 
1997. júliusától.

• • •

N agyatád  Váro s  Ö nkorm ányzata  

tájékoztatja a lakosságot, hogy 1997. 
április 1 -tői a hétvégi fogorvosi sürgőssé
gi ellátás az alábbiak szerint módosult:

Nagyatád Város Ö nkorm ányzata  
Nagyatád székhellyel készenléti szolgálat 
keretéJx’n szombat, vasárnap 8 -1 2  óráig 
biztosftja a sürgősségi fogorvosi ellátást 
a lábod i, kutasi, segesdi fogorvosi 
körzetekhez tartozó betegek számára is.

Az ellátás igénybevételéről tá jékoz
tatást a háziorvosi ügyeleti szolgálat ad. 
Címe: Nagyatád, Koch Róbert u. 3. 
Tel: 82/351-854.

L

  

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



NAG YATÁDI HÍRLAPV I I .  ÉVFOLYAM 1997. .MÁJUS

BALLAGÁS 97
H árom  osztá ly  81 d iák ja  ba llagott 

1997 m ájus 10-én az A d y  Endre G im 
názium  és Szakközép ^kólában.

Az utolsó osztályfőnöki óra után a ne
gyedikesek vég igvonu ltak a virággal d í
szített fo lyosókon , ahol az a lsóbb éve
sek sorfala búcsúzott tő lük . A d y  End
re szobrának m egkoszorúzása után a 
vendégekkel m egtelt udvarra vonu ltak, 
aho l a H im n u sz  e lhangzása után 
Kovács Petra m ű so rkö z lő  a Coats 
H ungary képvise letében Tóka Józsefet 
kérte a m ik ro fonhoz .

Egy, az iskola cím eréve l h ím zett kék 
zászló b o m lo tt ki a szélben -  a v á lla 
lat adom ánya az iskola fiatalságának. 
Tóka József avatóbeszédében a zász
ló  je lképrendszeréből az összetartozást 
em elve  ki.

A  zászlót a negyedikesek nevében -  
ha röv id  ide ig  is -  Lénárd Szabolcs (VI. 
a.) S im on Eszter (4. b.) Kőszegi M a r i
etta 4. e.) tanu lók  őriz ték. „H a  én zász
ló  vo lnék, sohasem lobognék, m inden 
féle szélnek haragosa lennék" - ha lla t
szo tt az é n e kka r e lőadásában 
B ródy-S zö rény i dala.

M a jo r Rita IV osztályos tanu ló  Garai 
Gábor: Valam i elveszett c. versével bú 
csúzott.

A  h a rm a d iko so k  nevében  Túri 
K aro lina  köszönt el idősebb társaitól, 
felelevenítve az együtt tö ltö tt közös éve
ket, m ajd  a Fonográf együttes „Egy év 
e lm ú lt"  c. da lát az énekkar énekelte.

Az e lba llagó  negyedikesek nevében 
Méhes Anita  és Papp Alexandra búcsú
zott, egyéniségüknek m egfelelően kéjj- 
vise lve az a lka lm azkodó , jó  tanu ló  és 
a lázadó ifjúságot. Köszönő és em lé 
kező szavaik fe lidézték a négy év je l
legzetes történéseit.

„E lsőként szeretnénk m egköszönni 
szü lé inknek a m é ltó  gondoskodást, 
am e llye l fe lneve ltek bennünket. Kö
szön jük, hogy m inden  reggel időben 
fe lkö ltö tte tek , ennek e llenére  rendsze
resen e lkéstünk."

A  Johancsik Zsuzsanna tanárnő á l
tal vezényelt énekkar az Emberek 
együttes M am a c ím ű  da lá t énekelve 
könnyet csalt a gyerm ekeiket fé ltő  szü
lők szemébe. Faragó Károly igazgató 

ÉRTESÍTÉS
A Saubemtat her Rynrj Hulladékgyűjtő Kit értesíti 

Nagyatád város lakosságát hogy június, július, augusztus hónapokban 
a hulladékszállítást hetente kétszer teljesíti.

A gyűjtés útvonala: A Szabadság u-Hunyadi u-Széchenvi-ter déli oldala- 
Baross G. u .l Somogyi B. u. - által határolt vonaltól 

delre elhelyezkedő utcákban: 
HÉTFŐN és CSÜTÖRTÖKÖN

A többi érintett utcákban (az előbb határolt vonaltól északra): 
KEDDEN ÉS PÉNTEKEN

szállítja el a hulladékot a járat útvonalára kihelvezett gyűjtőedényből.

A szállítást 6.00-20.00 között végzi. Kéri a lakosságot, 
hogv a gyűjtőedényeket 6.00-ig szíveskedjen kihelyezni.

Saubermacher Ryno Hulladékgyűjtő Kft.

beszédét a R epublic együttes dala ve 
zette be A d j erőt és adj idő t c ím m el. 
A  dal választása nem volt véletlen. „Ú gy 

gondolom , az iskola feladata, hogy erőt 
ad jon  és türelm es legyen a tanítványa
iva l. Segítse, hogy e lképze léseiket 
megvalósítsák, hogy kísérletezzenek és 
saját h ibá ikbó l okulhassanak" -  hang
súlyozta az igazgató úr, aki rövid, de 
tartalmas egy évet to lto tt a ballagókkal.

Kerülve beszédében a közhelyeket 
egy lényeges m ozzanato t em elt ki az 
A dy  Endre G im náz ium  fia ta lja inak 

é le tébő l, két évszám közé csoporto 
sítva a gondola to t.

„Találkozunk 2OO2-I>en. Természetes, 
hogy a óvőre gondo lunk, de az e lm últ 
évek is fontosak.... Találkoztunk 1993- 
ban. Ebben két lényeges m om entum  
van: hogy ti ta lá lkoztatok és hogy itt ta
lá lkozta tok ... Ti ta lá lkozta tok  itt, ettől 
lett egyedi, más és megismételhetetlen. 
Ti hagytatok - m in t sok más e lődö tök 
- csak rátok je lle m ző  nyom okat...

A  m ásik üzenete a m últ idős m o n 
datnak, hogy ti járhattatok ebbe az is
kolába, hogy adys diákok lehettetek. Tu
dom , ma még nem érzitek azt a töltést, 
azt a szellem iséget, am elyet az iskola 
adott. Ez m ajd néhány év elteltével kris
tá lyosod ik  ki és sok apró m oza ikbó l 
épül fel. Egy-egy fe le jthetetlen óra né
hány tanári gesztus, a tab lókkal te li fo
lyosók levegője, egy-egy ünnep han
gulata, a tornaterem  zaja, de legfőkép- 
jjen  az, am i évtizedes örökségként ma 
is itt van: a tudás tisztelete és az igaz
ság szeretete.

M a jd  ismét fe lhangzott a dal „A d j 
erőt és adj idő t".

Ez a dal azonban m ár az iskola je 
lenlegi és e ljövendő  tanítványa ihoz 
szólt, talán a jelenlegi es e ljövendő szü
lőkhöz  és tanárokhoz M ert az akara
ton, a szándékon kívül időt és erőt kell 
adnunk egymásnak a m indenna jjok  
d ik tá lta  fe ladatok megvalósításához 
és a m egúju láshoz.

A kék zászló ott lobogott a szélben 
az összetartozás szim bólum aként, a c í
m eiben az ezüstösen csillogó bagollyal 
a tudás tiszteletet hirdetve.

B üttne rné  Bódy Ágnes

Hegedültek, szépen muzsikáltak növendékeink 
a Megyei Vonósversenyen

Verőfényes tavaszi nap felemelő és ün
nepi esemény színhelye a Nagyatádi Ze
neiskola: hetedik alka lom m al rendezték 
meg a Somogy M egyei Zeneiskolák Vo
nósversenyét -  m indez április 25-én, a 
város ünnepén.

Barcs, Kaposvár, M arcali és Nagyatád 
Zeneiskoláinak 30 növendéke két-két ze
nemű bemutatásával készült a ta lá lko
zóra. A  hegedűsök és csellisták 6-17 éves 
korig alkották a verseny mezőnyét.

A  zsűri tagjai -  Lenkei Gabriella, Len
gyel Endre -  visszatérő kedves vendégei 
városunknak: a Zeneiskola évenként: 
nyári Vonós Zenei Táborának is k ivá ló 
művésztanárai.

Kenedi Tibor megnyitó beszédében az 
eredményes alapfokú képzés fontossá
gát hangsúlyozza, melyet ezen a szin
ten, itt kell megvalósítani.

„Régi tapasztalat: a zene gazdagítja a 
kedélyt, nemesíti az ízlést, fogékonyab
bá tesz más szépségek iránt." -  Bárdos 
Lajos sorait idézte köszöntőjében Boros 
Bálint.

(Folytatás az e lső  o lda lró l)
A derék sógort üzleti szellem vezérel

te: a világ kü lönböző részeiből indu lja 
nak el a tűzoltók, barangoljanak szem
nek szép tájakon, de egy adott najjon 
m indenki érjen hozzájuk, s néhány na
pot töltsenek el együtt az osztrák idegen
forgalmi paradicsomban. Hans Koch nem 
is sejtette, hogy m ilyen mozgalmat indít 
el. Most, a 12. világtalá lkozón, a dániai 
Ebeltoftban már 22 ország lánglovagjai 
vettek részt több m int kétszáz veterán tűz
oltóautóval. Ha nem is a m ienk volt a leg
öregebb, azt kétség nélkül állíthatjuk, hogy 
a Csepszon tette meg saját kerekein a leg
nagyobb távolságot. Á  szervezők ezt 

kénytelenek voltak elismerni, s egy kü- 
lundíjjal ju ta lm azni a teljesítményt. Volt 
aki speciális kocsiban szállította féltve őr
zött kincsét, a bostoni tűzoltók 1928-ban 
gyártott o ld  tim er autóját. Mások tréler
re rakták öreg járgányukat, s le sem vet
ték onnan, mert valószínűleg gondot oko
zott volna neki egy méternyi gurulás is. 
A  Csepellel nem kellett szégyenkezni. Sőt! 
Éppen a nagyatádiak példáján fellelke
sülve a nagykanizsai tűzoltók egyszerre 
két Csepel tűzoltóautót, valamivel korsze
rűbb típusokat újítottak fel, hogy ők is e l
utazhassanak Dániába. M ert a csillagtú
rákra lehet ugyan személykocsival és au
tóbusszal is utazni, az igazi mégis csak 
az, am ikor eey régi tűzoltóautón gurul be 
az ember.

A  kétévenkénti ta lálkozó következő 
állomása, 1999-ben ismét Krm jjendorf 
lesz. Tiszteletére annak, hogy 25 éve on 
nan indult el a show. Ám  már most iga
zi csatározások mennek azért, hogy ki kap
ja meg a következő találkozók rendezé
si jogát. Ebeltoftban kisebb vita alakult ki 
a 2001 -es helyszín miatt: mérlegre került,

TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS
1997. május 5-én reggel 6 órakor indult 

a 2. sz. Általános Iskola 7. c. osztálya is ki
rándulni. Uticélunk Szeged-Ópusztaszer 
volt. Szeged az A lföld déli részének nagy 
múltú gazdasági és művelődési központ
ja, Csongrád megye székhelye. A  város szer
kezete könnyen áttekinthető, mert az 
1879-es nagy árvíz után, egyseges terv alap
ján építették újjá. A  Tisza jobb partján épült 
város korutas és sugárutas szerkezetű. A  bel
várost télkor alakban veszi korul a belső kor- 
úL a köre * épített városrészeket a külső, nagy 
korút keretezi.

A  Tisza bal partján kialakult városrész, 
Újszeged. Idegenvezetőnk Szeged Belvá
rosát mutatta be nekünk. A  Belváros for
galmi középpontja a Széchenyi-tér. Hazánk 
legszebb mintaszerűen parkosított közte
rei közétartozik. Épület együtteseinek har
móniáját egysegét régi szabaiyienclelet biz
tosítja. Középvonalán négyes platánsorral 
díszített korzó vonul végig és művészi szob
rok díszítik. A  jjark kuzepén, a vízmeden
ce két végénél, az Áldáshozó, illetve Rom
bo ló  Tisza szobrai, a keleti oldalon 
Széchenyi István fehér márványszobra, 
majd a Tiszát szabályozó Vásárhelyi Pál

Ezen szép gondolatok után kezdődött 
meg a verseny, m ely rendkívül színvo
nalas, nem kevésbé izgalmas jjerceket 
jelentett gyermeknek, felnőttnek egyaránt.

A  zene ifjú követei, kiknek előadásá
ból érződött a felkészültség, a magabiz 
tosság, a hangszerelés, az előadói ku l
túra, végül de nem utolsó sortján a ze
ne iránti szeretet.

A  felkészítő tanárok és zsűri részéről 
m egnyilvánuló együttérzés a gyermeke
kért, o lyan szemet gyönyörködtető kel
lemes élmény részeseivé tettek a közön
séget, amelyek felejthetetlenek maradtak 
a je lenlévőknek. Tanár-diák egymás 
iránti kölcsönös tiszteletének példázata: 
m indenképpen követésre m éltó nemes 
cselekedet!

Zeneiskolánk tíz indu ló  versenyzője, 
hegedű tanszak ha llga tó i, Kenedi 
Tiborné tanítványai. Valamennyien szor
galmasan, lelkiismeretesen készültek a 
versenyre.

A zsűri értékelése alapján kiem elke
dő  teljesítményéért: Gorcsi Szabolcs, 

LANGLOVAGOK DANIABAN
hogy hol olcsóESto a sor, hol van autópá
lya, m ilyen kaptátokkal kell számolni. A 
találkozó vastagon üzlet is. Chrisitan Rose, 
Ebeltoft jxjlgármestere sem tagadta ezt, 
amikor arról beszélgettünk, hogy nem néz
ték, m :!x kerül nek'k a rendezés, mert tud
ták, hogv ennél nagyobb reklámot nem 
tudnának csinálni a tengerparti városnak, 
amely az idegenforgalomból él, s ebből 
akar gyarajJödni. A  gyulaiak is belekós
toltak már a sikerbe, éppen ezért támo
gatta a város, hogy a lánglovagjai autó

busszal, m integy félszázan elmenjenek 
Ebeltoftha, s közben a fürdőről és a kirán
dulási lehetőségekről szóló kiadványokat 
osztogassák. Gvula szeretné, ha 2003-ban 
ismét házigazda lehetne. Ehhez jrersze 

szobra áll. Itt láthatjuk a nagy árvíz után 
Szegedet újjáépítő kormánybiztos Tisza 
Lajos bronzalakját és Deák Ferenc bronz
szobrát. Itt találjuk az Állam i Levéltárat is, 
amelyben Szeged város és Csongrád me
gye történelmi dokumentumait, többek kö
zött a hírhedt Ijoszorkányperek aktáit ő r
zik. A  Széchenyi-tértől kiinduló Kárász ut
ca Szeged „Váci utcája" a város legforgal
masabb útvonala, az üzleti élet kózjjontja. 
Láttuk a József Attila Tudományegyetemet, 
előtte József Attila szobrát 1937-ben 
épült a Hősok kajjuja, melynek két olda
lán rohamsisakos katonaszobrok állnak. A 
Szegedi Szabadtéri Játékok színhelye a 
Dóm-tér. A  sötétvörös khnker-téglába bur
kolt homlokzatú épületek keleti szárnyá
ban a szegedi egyetem tudományos inté
zetei működnek, nyugati oldalán a puspo ■ 
ki rezidencia és a Hittudományi Főiskola 
van

Idegenvezetőnk érdekes ismertetése 
után fáradtan jutottunk el szálláshelyünk
re. M iután a luxusszállónak is beillő jjan- 
ziónkban felfrissültünk, kcvtxkezett a 2 órás 
szabadprogram. Csoportosan indultunk út
nak. Volt aki McDonalds-ba ment, de so

Plecskó Edina; k ivá ló  teljesítményéért: 
Kozma Adél; színvonalas teljesítményé
ért: Szabad Klaudia, Görcsi Csaba és Kis
ülés Sándor oklevélben részesült.

A  Zeneiskola növendékeinek sikeres 
részvétele a ta lá lkozón, az oktatási in 
tézményijén végzett munka eredményes
ségét b izonyltja .

Lenkei G abrie lla zárószavainak szé
pen m egfoga lm azott gondolatisága, 
mely a versenyzők kiváló hangszerkeze
léséről, a zene nyelvén történő tiszta be
szédéről szóltak; tetszett a verseny, 
amelyen sokan reszt vettek; felkészülés 
a versenyre, maga a nyerseség: „ez a ver
seny tanulsága."

Tanároknak hivatás, a gyermekeknek 
pedig a zeneművészet ismereteinek e l
sajátítása o lyan le lki táplálék, ami sem
m i mással nem pótolható.

„A  zene rendeltetése: belső v ilágunk 
jobb  megismerése, felvirágozása és k i
teljesedése." -  mindez Kodály Zoltán val
lomása.

Mészáros Ágnes

még lesz a nagy kanizsaiaknak is néhány 
szavuk. Egymástól függetlenül többen is 
felvetették, megkérdezték, miért ne jjályáz- 
hatna akár Nagyatád is?

Nagyatád neve már ismerősen cseng 
a világ járó tűzo ltók körében, hiszen két 
éve M q jjx 'n b e n  is megfordultunk. Hogy 
ismét sikerrel vettük az akadályokat az 
köszönhető m indazoknak, akik segítet
tek a nagy utazás megvalósításában. Tá
mogatásukat tiszte lette l köszön i a 
Csepszon hétfős legénysége:

M ayer József százados, Kovács T ibor 
törzszászlós, Szabó Tibor törzsőrmester, 
Tulézi Zsolt őrmester. Szabó Béla nyug
á llom ányú főtörzsőrmester, Turner Fer- 
d inánd vá lla lkozó és Nagy Jenő.

kunkat a fagyik világa vonzott. A  két óra 
gyorsan elszaladt, és kilenc órára minden
ki elfoglalta ismét saját szobáját.

Számunkra még csak most kezdődőd az 
é let Beszélgettünk, kártyáztunk, tévéztünk, 
morzéztunk, nagyokat nevettünk. Éjfél után 

hirtelen ránk tort az álom.
Másnap, május 6-án, Ópusztaszerre in

dultunk. A  Nemzeti Történeti Emlékparkot 
tekintettük meg. Vidáman indultunk el, 
hogy felfedez/Ök a több hektár terű :etű park 
szépségeit. Littuk a szélmalmokat és a hon
foglaló magyarok sátrait is. Rácsodálkoz
tunk ősi mesterségekre, és a századfordu
ló  iskolájára. Délben jutottunk be a 
Rotundába, abba a kor alakú építménybe, 
melyben a híres Feszty-körkép látható. Ez 
a csodálatos mű, a honfoglalás egy-egy je
lenetét ábrázolja, külonbozo díszleteket, és 
a jelenetekJiez illő  hangok kíséretében. Ez
után a Panoptikumba mentünk, ahol a hét 
honfoglaló vezér, az Arpad-házi és a ma
gyar királyok életnagyságú bábfiguráit lát
hattuk. M iután szinte beleszédültünk a sok 
látnivalóba elindultunk haza, Nagyatádra.

Ma már csak emlékeztünk, és a kirán
duláson készült videokazetta őrzi az ed
digi legszebb, és legérdekesebb osztályki
rándulásunkat. Peresztegi Lászlóné
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A város lakóinak többsége azon fáradozik, hogy megőrizze Nagyatád természeti szépségeit, ápolja, gondozza zöldterületeit. 
Néhányan azonban nemcsak a természetet, de embertársaik munkáját sem tisztelik.

Kőluk
és értük szólok ....

.... a Gyermeknap alkalmából.
Tudjuk, hogy a már megszületett, 

s a napról-napra születendő gyerme
kekből lesz a jövő nemzedéke, mely 
tőlünk tanulva, lesve a mozdulatot, si
etve próbál felnőtté válni. Amikor oda
figyelünk a gondosan megfogalmazott 
mondataira, átgondolt cselekedeteire, 
olyankor csendben örül a szív, tekin
tetünk csillogóbb lesz és simogatás- 
ra mozdul a kéz.

Sok esetben a szülők egy elképzelt, 
álmaikat valóra váltó gyermeket sze
retnének. De nekünk olyannak kell el
fogadnunk őket, amilyenek.

Igaz szülőre vall, ha a segilségre, lel
ki támaszra szoruló, sorsában eltévedt 
gyermekét -  akár tévelygései közepet
te is -  magához öleli, megbocsátja a 
történteket, és továbbra is szeretni tud
ja-.

Élnek közöttünk olyan emberek, 
akik valamilyen oknál fogva nem sze
retik a gyerekeket.

Ám a szeretetteljes közeledésünk
re soha nincs késő.

S velünk s megtörténhet mindaz, 
amint azt a költő megírta:

„A  gyermek szeme tükröt 
keresett:

a gyermek rám mosolygott, 
s azt arcát, a kedveset 

tükröztem m int kék tó
a teli holdat

s ringattam. Valahol angyalok 
daloltak."

(Mécs László: A gyermek játszani 
akart)

Bacsa Gyuláné

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY
Nagyatád város Önkormányzat Varosgondnoksága az önkoimányzat tulajdonában 

lévő feleslegessé vált gépeket, eszközöket nyílt árverés útján értékesíti.

Gép. eszköz megnevezése Évjárat Induló licitár
kombi kalapács 1993. 50  00 0  Ft + 25 %  ÁFA

gyorsfelvonó 1977. 50 00 0  Ft + 25 %  ÁFA

habarcskeverö +  szivattyú 1985. 70 00 0  Ft + 25 %  ÁFA

ablakdaru A D -200 1986. 30 00 0  Ft + 25 %  ÁFA

döngölő SL-2 1987. 30 000  Ft + 25 .%  ÁFA

Polski Fiat AJW 1989. 50 00 0  Ft + 25 %  ÁFA

görgős habarcskeverö 1988. 40 00 0  Ft + 25 %  ÁFA

Az árverés helye: Városgondnokság telephelye, Nagyatád, Szabadság u. 17. 
Időpontja: 1997. június 3. (kedd) 8 óra

Árverési feltételek:
-  árverési ajánlatot csak az árverés kezdő időpontjában megjelentek tehetnek,
-  az árverés gépenként külon-külön történik,
-  a gépek tulajdonjogát a legmagasabb vételár megfizetését vállaló ajánlat

tevő nyeri el,
-  a vételárat az árverés helyszínén, készpénzben, egyösszegben kell megfizetni,
-  a vasárló a gép elszállításáról az árverés napján 16 óráig köteles 

gondoskodni.

Árveréssel kapcsolatos információ:
Varosgondnokság Nagyatád, Szabadság u. 17.
Tel.: 82 /351-477, Zavagyil Attila

Címoldalán nagijatádi
„A  festmények, grafikák, montázsok, 

finom rajzolatú domborművek. Látható
vá tették , képpé formálták a sokunknak 
kedves, ismerősen csengő, sokszor fel
emelő élményt adó verssorokat a pályá
zó gyerekek, akiknek munkái különös, 
néha meglepő költői kalandozásra csá
bítanak

Polák Juditnak a II. sz. Általános Isko
la tanárának kedves, szép sorait a Kincs
kereső Cyermekirodalmi és Művészeti 
folyóirat idei márciusi-áprilisi lapszámá
ban megjelent írásából - önkényesen ki
emelve - idéztem, amelynek címoldalát 
ráadásul egyik tanítványa, Nagy Adrienn 
6. c. osztályos tanuló színes ceruzaraj
za "A négyökrös szekér" versillusztráci
ója díszíti. Igaz, mindez nem előzmény 
nélkül való, hiszen Adrienn, iskolájának 
rajzkiállitásain, a Művelődési Ház Ga
lériájában évről-évre szerepel legszebb 
munkáival. Polák Judit irodalmi „lélek- 
növesztés” című írását aztán további

Mi lesz veled simongáti kastély?
Hol volt, hol nem volt, Erzsébeten in

nen, Nagyatádon túl, volt egyszer egy 
szép kastély.

1933-tól élt itt a Mándy család béké
ben, boldogságban.

Az épületet gyönyörű park övezi, mely 
akkoriban szemet gyönyörködtető lát
vány lehetett. Ma sem nehéz elképzel
ni, milyen volt akkor itt az élet. A park
ban sétálva, a kastélyt messziről szem
lélve arra gondolok, milyen is lehetett 
egykor? Hol nyújtott pihenést egy-egy 
pad, milyen virágok illatoztak itt annak 
idején?

Zöldi Aurélia
intézményvezető

diák versillusztrációja

gyermekrajz-illusztrációk gazdagítják, 
köztük az iskola két tanulója Vida Krisz
tina és Méhes Mónika fantáziadús, kifi
nomult rajztechnikát sejtető munkáival.

Országos folyóiratban öröm volt fel
fedezni őket, mindnyájukat.

Hubay S.

Bárcsak láthatnám már belü lről! Ad
dig is elképzelem, hol állhatott a zongo
ra, m ikor szolgálták fel a teát, hol lehe
tett a konyha, merre a hálószobák?

A kastélyhoz közelítve még sok m in
den eszembe jut. Amíg be nem lépek, 
amíg meg nem törik a varázs csak egyet 
látok: azt, hogy milyen gyönyörű! Az
tán belépve az épületbe - már semmi 
ilyesmire nem gondolhatok, hiszen a 
döbbenettől a lélegzetem is eláll. A 
mennyezetek beszakadva, a falak lebont
va. Mindenütt szemet s a szándékos 
rombolás nyomai. A háború ugyan már 
megkezdte valaha a pusztítást, de a ma
embere tarolt csak igazan!

Hogy juthatott idáig ez a jobb sorsra 
érdemes épület? 1945 után kezdetét vet
te a nem éppen mesébe illő  tulajdonos
váltások sorozata. Körülbelül 50 év. Sok 
ez, vagy kevés?

A világmindenségben ezalatt szinte 
semmi számottevő nem történik, de egy 
kastély életében ennyi idő elmúlása sors
döntő lehet.

Telt múlt az idő és a kastély ablakait 
nemhogy a pókháló nem szőtte be, de 
még a rácsokat is kifeszítette a bedesz- 
kázott ablakokat is kitörte sok rossz ér
zésű ember. Akik megbontották a fala
kat, kivették az ajtókat, törtek-zúztak, cse
repet szedtek le a tetőről, vajon m it épí
tettek mindezekből? Szebbet? Jobbat? A 
gazdátlan, romos épület manapság már 
szinte vonzza a pusztítani vágyókat, a 
vakmerő suhancokat, falfirkátokat. Sen
ki sem fékezi meg őket, hiszen ajtón, ab
lakon, tetőn át szabad az út. Hát nem 
érzik a veszélyt? A mennyezetek bármi
kor beszakadhatnak, a tető félelmetes. A 
gazdag királyfiak pedig valahogy mind 
messze elkerülik a simongáti kastélyt.

Egy mese ugye nem érhet így véget? 
Várjuk a szép befejezést. Mert ez a kas
tély bárkié lesz is, akárki viseli is egyszer 
majd gondját vagy teljesen magára 
hagyja, amíg csak áll a nagyatádiaké, a 
miénk marad. Deli Éva

Az ábrán nyolc magyar település (ebből kettő nem önálló) neve rejtőzik. 
Beküldendő a nyolc név.
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A megfejtéseket levélben vagy nyílt levelezőlapon a Nagyatádi Hírlap  
Szerkesztősége, 7500 Nagyatád, Baross C. u. 9. címre kérjük beküldeni. 
Beküldési határidő: 1997. jún ius 10.

Az allergiás tünetek enyhítésére
Nagyatád belterületén is egyre sza

porodik a parlagfű, mely pollen-érzé
keny, allergiás betegek számára a leg
főbb kellemetlenséget okozó gyomnö
vény.

A város közterületein található par
lagfű ellen eddig a szervezett, s lehe
tőleg virágzás előtt végzett kaszálás
sal tudtunk védekezni. M ive l a pollen 
koncentráció virágzáskor tetőzik, le
hetőség szerint már 1996-ban megkí
séreltük a kaszálásokat ehhez igazíta
ni, kisebb nagyobb eredménnyel.

A parlagfű elleni leghatékonyabb vé
dekezés az egész növény (tövestől -, 
gyökerestől) való elpusztítása. Ezért 
gondoltunk idén egy olyan akcióra, 
melybe gyermekeinket is bevonjuk, s 
június 9-10-11-én begyűjtést szerve
zünk.

A közös gyűjtés nem titko lt célja, 
hogy gyermekeink megismerjék, s 
majd családjukkal is megismertessék 
e gyomnövényt, tisztában legyenek an

nak ártalmaival, hogy közösen szaba
dítsuk meg városunkat a parlagfűtől.

A „begyűjtési no-ma” teljesítése után 
fagylalt-jutalom jár m indenkinek, a vá
ros önkorm ányzata jóvoltából.

Reméljük, m inél több gyermeket si
kerül e játékos, de nagyon hasznos ak
cióba bevonni, várjuk őket.

Részletekről az iskoláknál adunk tá
jékoztatást, az ő  segítségüket ezúton 
is köszönjük.
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Határtalan Játék — Határtalan Távlatok
Vendégváró hétvége Nagyatádon

A Határtalan Játék Nemzetközi Sza
badidősport Fesztivál - immár hagyomá
nyos rendezvényeivel - és a turisztikai 
lehetőségek szélesítését szolgáló progra
mokkal várják a rendezők a nagyatádi
akat és vendégeiket július 5-én szomba
ton városunkba. A rendezvények köz
pontja a Városi Strand, amely ebből az 
alkalomból belépődíj nélkül látogatha
tó. A nap programjai között remélhető
en minden korosztály talál a számára 
megfelelőt.

A rendezvénysorozat a kispályás lab
darúgó mérkőzések kezdőrúgasaival in
dul reggel 8 órakor. A gazdaságpolitikai 
kérdések iránt érdeklődőket Balsay Ist
ván országgyűlési képviselő előadása és 
fóruma várja a művelődési ház kama
ratermében.

A turisztikai lehető
ségek fejlesztése és a 
város kedvező ide
genforgalmi lehetősé
geinek jobb kihaszná
lása az önkormányzat 
és a Hotel Solar közös 
érdeke. Ennek jegyé
ben együttműködési 
megállapodás aláírá
sára kerül sor váro
sunk és a Hunguest 
Hotel Solar új tulajdo
nosai között. Ugyan
csak a Nagyatád és a 
térség idegenforgalmi 
adottságainak hatékonyabb kihasználá
sát szolgálja a város új turisztikai irodá
jának megnyitása, amelyre ünnepélyes 
keretek között a H ild  sétányon kerül sor.

A Városi Strand egész nap varia az ér
deklődőket. A sportprogramok között kis
pályás labdarúgás, strandröplabda, és az 
egyre népszerűbb utcai kosárlabda is 

megtalálható. Délelőtt startolnak a Cet
rend úszói. A 10 kilométeres erőpróbán 
lapunk értesülései szerint a „zöldfülű" 
kardszárnyú delfinek és a „rutinos" kék 
bálnák egyaránt rajthoz állnak. A nagy 
meleg remélhetően nem csökkenti sak
kozóink szellemi frissességét. A verseny
zőket és a szurkolókat az öltözők mel
letti árnyas ligetben felállított asztalok 
várják. Akik elbagyadnak a napon re
mélhetően, felrázza őket a Kaposvári 
Honvéd Fúvószenekar koncertje. Továb
bi vérnyomás növekedést ígér a délutá
ni divatbemutató mindkét nem számá
ra. Bizonyára olvasóink közül többen 
várják már, hogy kipróbálhassák a 
strand új termálmedencéjét. Ezt délután 
az avatóünnepséget követően várható
an meg is teszik. A termálmedence, ame
lyet az önkormányzat a megyei terület
fejlesztési tanács támogatásával rekord
idő alatt építtetett újabb büszkesége vá
rosunknak.

A rendezvények csúcspontja a Határ
talan játék Vízivetélkedő, amely tavaly 
is népes szurkolótábort csalt a meden
ce [xirtjára. A játékos vetélkedőn San Vito 
al Tagliamento, Ferdinandovac, 
Virovitica, Barcs, Marcali és a házigaz
dák csapatai merik össze tudásukat. A 
nap eseményeit a Cantemus Alapítvány 

A múlt évi vetélkedő...

javára szervezett kerti mulatság zárja. A 
talpalávalóról Húros Tibor gondoskodik 
mindazoknak, akik túl azon, hogy a be
lépőjegyek megvásárlásával támogatják 
az alapítványt, egy kellemes estét is sze
retnének eltölteni a nagyatádi strandon.

PM.

Az írás a század elején keletkezett, de 
a gondolatok aktualitását az id ő  nem 
koptatta meg. A Termál Gyógyfürdő je 
lenleg is folyó rekonstrukciója, és az ide
genforgalmi propaganda erősítésének 
szándéka összecseng a századelőn 
megfogalmazottakkal. Az írás Kedves 
Olvasónk -  Posta józsef -gyűjteményé
bő l származik. (szerk.)

A tavasz ébredésével, midőn a termé
szet a holt tárgyakba életet lehel, a lég
űr megtelik színekkel, fakadó rügyek és 
bimbók párázatos illatával: az emberek 
is szükségét érzik roncsolt szervezetük 
reparálására; mennek, keresnek gyógy
írt bajaikra és - megnyílnak a gyógyfür
dők. A természet különös, kiszámítha
tatlan, titokzatos adományaként kelet
kezett gyógyfürdőnk, mely hivatva van 
a végzetből reá ruházott feladatot meg 
oldani és az emberiség fájó tagjaira bal
zsamot, gyógyírt szolgáltatni. Artézi 
gyógyfürdőnk itt él, itt pompázik és zsen
ge kora dacára híven igyekszik teljesí
teni missióját, de hogy híven teljesíthes
se, szüksége van községünk és közön
ségének odaadó gyámohtására, mert für
dőnk csak úgy érheti el nemes célját, ha 
azt bőségesen ellátjuk mindazon kellé
kekkel, melyek a fürdő publikum kényel
mére, szórakoztatására szolgálnak - egy 
szóval, hogy előmozdítsuk mindazt, 
amivel elérhetjük, hogy a fürdőző pub
likum jól érezze magát.

Tehát nem elég az, hogy adok neki 
gyógyvizet, mondván: fürödj, fizess és 
menj!, hanem mindent el kell követ
nünk, hogy a fürdőzés mellett magát ná
lunk jól érezze, mert csak így fogja jó 
hírünket terjeszteni, amely alapföltétele 
egy fürdő gyarapodásának, előmenetel
ének. A túrdő jó hírneve ép oly fontos, 
mint az asszonyaink jó híre, semmi 
rosszat, semmi gáncsot nem tűr el, de 
míg az asszonyról azt tartjuk, hogy leg
jobb, ha semmit sem beszélnek róla, és 
ezért elkerülhetetlen a fürdőnél - bármely 
kiváló legyen is az - a jó alkalmazott rek
lám! "|ó bornak nem kell cégér", azt tart
ja a közmondás, a tapasztalat azonban 
erre alaposan rádupláz és egészen 
mást mond. Különben ise közmondás
nak nagyon ósdi szaga van, elavult. Mert 
ha a régi patriarchalis időben igaza is

Artézi gyógyfürdőnk
volt a közmondásnak, s szokás volt, ha 
valakinek valami jó  dolga volt azt vé
ka alá rejteni és féltékenyen vigyázni, ne
hogy a sógorom, komám és a jó szom
szédon kívül más is tudomást szerezzen 
róla.

Ami jó, ami szép, ami szolid, ami 
szem, fül és szájnak kellemes, annak 
kozkincsnek kell lenni, 
azt nem szabad irigyen el
zárni. Ezt kívánja még az 
emberszeretet is, hogy 
ami jó, azt minél széle
s e d  körben koztudomás- 
ra kell hozni. Szenntem te
hát a jó bornak is kell cé
gér, vagyis -  hogy mi 
mostanában az ily dolgot 
nevezni szoktuk -  reklá
mot csinálni jó  dolognak 
muszáj, sőt kötelesség. S 
ha áll ez más dologra néz
ve, mennyivel inkább áll 
ez a fürdőkre nézve... Ve
gyük pl. Postyént; szinte 
mosolyra áll m indenki
nek szája, midőn meglát
ja reklám plakátját, ame
lyen meggyógyult beteg 
már fölöslegessé vált man
kóját hajítja el; s pedig 
higyjék el, hogy jól alkal
mazott reklám nélkül még 
Pöstyén sem vált volna az
zá, ami, szóval világfürdő
vé. S nem érdemi i-e meg? 
Dehogynem. De reklám 
nélkül tudna-e a mi vidé
künkről valaki arról, hogy messze Ma
gyarországon még ily fürdő is létezik. S 
így van a többi fürdővel is. M ind csinál 
reklámot és így mi is kiállunk a platzra 
és ha valaki azzal akarna gyanúsítani 
minket, hogy Artézi fürdőnknek reklá
mot csinálunk, úgy büszkén vágjuk ki 
hisz akarunk is, mert jó, szolid dolog
nak; ami embertársaink hasznára válik 
azt muszáj is hirdetni, annak muszály 
reklámot csinálni.

Szét is küldtük a szél rózsa minden 
irányában színes plakátainkat, - és 
ezek fennen hirdetik mindazon bajokat, 

melyek ellen, fürdőnk kitűnő ered
ménnyel használható. Hogy nem hum
bug, nem üres frázis, félrevezetés az, 
amit hirdetünk, azt mutatja a folyton sza
porodó fürdőpublikum, mely gyógyul
tan hazakerülve mint élő, megbízha
tó, le nem tagadható reklám hirdeti és 
dicsőíti gyógyfürdőnket.

A természet mintegy beakarván hoz
ni mostohaságát, melyet fürdők tekinte
tében hazánk dunántúli részével gyako
rolt - megteremtette kénes hévízű árté- 
zi gyógyfürdőnket, - megadva a módot, 
hogy bajaikban szenvedők ne legyenek 
kénytelenek a messzeségbe gyógyírért 
menni, hisz megkapják a közelben is, - 
amit a német költő oly szépen fejez ki:

„Warum in dér Weite schweifen, 
wenu dér Gute liegt so nah." (Dr. B.M.)

Nagyatád, 1911. április 23.

Küszöbön az alapítványi üdültetés
1995. decemberében a hír hallatán, 

hogy tudniillik  az IFOR ellátó szerveze
tének is helyet ad a Solar Szálló -  sokan 
elcsodálkoztak. Ez nem kedvezett a már 
kialakult vagy várományos vendégkör
nek, az már bizonyos. Néhány hónap
ja új tulajdonosai vannak a szállónak, 
akik másként látják a hotel szerepét. 
Limbek Csaba szállodaigazgató február 
elejétől látja el ezt a feladatot.

-  Láthatóan ú jbó l mozgás tapasztal
ható a házban...

-  Tartom magam a mondáshoz, m i
szerint: „A  vendég az egy király, mi va
gyunk a szolgái." Ahhoz, hogy a ven
dég jó l érezze magát és kellemes em
lékkel távozzon és térjen ismét vissza, 
meg kell teremteni a feltételeket. Elvé
geztettük a szükséges festési és mázo
lási munkákat, kívül és belül. Rendet tet
tunk a portán, ami a szállodának viz it
kártyája. A vendégeket itt érik az első be
nyomások, bánni kell tudni az ideérke
zőkkel. M űk ix in ie  kell mindennek. 

mert csak azt szabad kiajánlani, egyéb
ként csalódik a vendég.

Májusban 20 %-os volt a forgalmunk; 
naponta átlagban 1 2 szoba volt foglalt. 
Ez persze nagyon kevés.

-  M ive l lenne elégedett?
-  Am ikor 55-65 % körüli lesz a ven

dégforgalom. De ehhez sokat kell ten
nünk. A napi teendőink mellett a jövő 
évi tervezés köti le az időnket Mintegy 
száz utazási és utazásszervező irodával 
vettük föl a kapcsolatot -  a világban jegy 
zett irodákkal!

(Folytatás a 3. oldalon)
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TOURINFORM NAGYATÁD
Nagyatád Város Önkormányzatának 

4 éves városfejlesztési programja kiemelt 
célként jelöli meg a turizmus fejleszté
sében rejlő lehetőségek jobb kiaknázá
sát. Az 1996-os esztendő végén és az idei 
év elején felgyorsult a turizmus fejlesz
tését célzó tevékenységek és programok 
megvalósítása. A Termál Gyógyfürdő re
konstrukciója és a Városi Standon az új 
termálmedence építése is ennek a folya
matnak szerves része. Elkészült a nagy
atádi székhelyű -  1 7 települést magában 
foglaló -  Rinyamenti Területfejlesztési 
Önkormányzati Társulás átfogó idegen
forgalmi programja. A turisztikai progra
mot a szakmai közönség és a nyilvános
ság számára július 5-én mutatja be a ké
szítő Terra Kit. Ekkor ismerkedhetnek meg 
az érdeklődők a város új idegenforgal
mi kiadványával és képeslapjaival, ame
lyek egy régi terv valóra váltását jelen
tik.

Az önkormányzat 1997. január 21 -ei 
ülésén döntött a városi Tourinform Iro
da létesítéséről, amelynek komoly élén

kítő szerepet szán a turizmus fejleszté
sében. Az iroda július 5-én ünnepélyes 
keretek között kezdi meg a működését 
a H ild sétányon. A turisztikai irodát az 
önkormányzat létesíti és működteti a 
Rinyamenti Területfejlesztési Ö nkor
mányzati Társulás támogatásával. A k i
alakítási költségek 50%-át a Magyar Tu
rizmus Rt. biztosítja. Az új iroda az ide
genforgalom fejlesztésben érdekelt szak
mai szervezetekkel együttműködve, vég
zi a helyi és regionális turisztikai felada
tok koordinálását. Szakmai adatgyűjtő és 
elemző tevékenységet folytat, valamint 
ebben a körben -  az országos rendszer
hez kapcsolódva -  elvégzi a szükséges 
adatszolgáltató tevékenységet is. Felada
tai közé tartozik; a város és a régió tu
risztikai kínálatára épülő egységes prog
ramajánlatának összeállítása és az ide
genforgalmi kiadványok szerkesztése. 
Az iroda munkatársai információt szol
gáltatnak és menedzser szerepet töltenek 
be az idegenforgalom szervezésében.

Pünkösd M.
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„Mindaz, amit tudunk, a múlthoz tartozik."
(I. M. Wasik.)

MESÉLŐ KÉPEK
A kolostor

„És a homályba, fénybe öltözött 
Komorkodó p illér sorok között 
halk lábnesz |  kámzsák surranása 

rebben’
Verhaeren: A kolostor

Városunk főterének legidő
sebb barokk műemléke a feren
ces templom- és kolostore- 
gyuttes. A szerzetesrend alapí
tója Assisi Szt. Ferenc, (1182
1226) a tisztaszívű szent. Sze
mélyének jelképe az egyszerű
ség és szeretet. Csuklyás kám
zsáján a fehér kötél 3 csomója: 
a szegénységet, szüzességet, 
engedelmességet jelenti. Ha
zánkban a rend tagjai közül leg
ismertebb: Tömöri Pál, a tragi
kus mohácsi hős. Atádra 
melynek lakossága ez idő tájt 600 lé
lek volt -  Czindery Ignácz telepítette a 
ferenceseket (1731.).

Az első atyát Klubosovki Antoninnak 
hívták -  Kanizsáról került ide. Társával; 
Szerpák Kázmérral az épülő templomot 
és temetőt övező kerítésen belül egy ro
zoga, zsúpfedeles házikóban laktak. 
1733-ban -  a zágrábi püspöki látogatás

Amikor még N.Atád-S.Szobnak hívták az állomást

1 25 ÉVES A VASÚTVONAL
NOSZTALGIAVONAT JÚLIUS 12-ÉN

125 éves a dombóvári-zákányi vasút
vonal, vagy ha úgy tetszik akkor a Du- 
na-Dráva vasút első szakasza. 125 év
vel ezelőtt, 1872. augusztus 14 en gör
dült végig az első szerelvény a száz k i
lométeres pályán.

A napokban Somogyszotón egy ha
talmas vasúti daru játszi könnyedséggel 
emelt a magasba egy régi gőzöst, hogy 
parkoló vágányra tegye az állomás 
• pulete mellett. Csak kevesen tudták, 
hogy "meglepetésről" van szó, amit a 
somogyszobi vasutasok kapnak ajándék
ba az idei vasutasnapra, amely egyben 
alkalom arra is, hogy koszontsék a 125 
eves vasútvonalat. A régi menetrendből 
kitűnik, hogy akkor még N.Atád-S.Szob 
néven jegyezték a vasútállomást, s nap
jában három vonatpár közlekedett. Az 
idei vasutasnapon, július 12-én, nosztal-

Az ország a m illennium  lázában 
égett, m ikor édesanyja egy csendes kis 
somogyi faluban, Batéban világra hoz
ta egészséges fiúgyermekét. A kis család 
később Henészbe, a Honvéd u. 82. sz. 
házba költözött. Édesapját -  idősebb 
Gyurisics Istvánt bírónak választotta a 
község, mely akkor még nem tartozott 
Nagyatádhoz.

Atiatal István húszéves korában tóvo 
nult katonának. 1916-18. kozott az olasz 
fronton harcolt-tomtólt az első világhá- 
tó rú . Az összeomlás előtt megsebesült 
a válla, megrokkanva került haza. Lassan 
talpra állt -  ifjú volt, tele reménnyel, élet
kedvvel. Tervezett, tanult és körülnézett. 
Nem kellett messzire néznie, a szomszéd
ban lakott Kanizsai Teréz, akinek tekin
tete elég volt, hogy kettejük sorsát eldönt
se: házasság lett belőle. 

jegyzókonyve szerint a *öidesur megszán
ta nyomorúságukat és egy három szo
bás, konyhával, éléstárral ellátott téglá
tó l épített otthont ajándékozott nekik. A 
kis kolostor körül tolgy-és bükkfák nőt
tek, mögöttük az egész környék lápos, 
vizenyős. A most is látható kolostor alap
kövét 1751-tón  R Laczkovics Anzelm

idején rakták le. Az ő főnökségé alatt kez
dődött a rendház keleti szárnyának épí
tése. A házi krónika dicsérettel említi R 
Kamenák Gergoniuszt, akinek irányítá
sa alatt é jx ilt fel a rezidencia nagyobb 
része (I 761.) és fejlődött felszereltsége. 
A déli szárnyat építettek akkor. Külső se
gítség hiányában szinte mindent a sze
gény atyák szorgalma és híveik terem
tettek elő. A költségek miatt a kolostor 

giavonat indul Dombóvárról Zákányba. 
Első megállója Kajxisvár lesz. Itt tartják 
az országos ünnepségét, majd a vonat 
dé ltón  tovább indul. Megáll Jákó- 
Nagybajomban, Somogyszotón, Csur
gón, Gyékényesen és Zákányban. M in
denhol kisebb iinnejjseget rendeznek. 
Ennek része lesz a műemlék mozdony 
átadása is. Gyékényesen jx d ig  jánnű- 
paradét rendeznek, ahol nem csak a leg
újabb hazai vonatokat, hanem a külfö l
dieket is tómutatják. A MÁV Rt. eb tó i 
az a lka lom tó l jelenteti meg dr. Majdán 
János és Nagy Jenő Vasút a Dunától a 
Dráváig című könyvét. Ugyancsak a szer
zőpáros készítette el azt az emlékfuze- 
tet is, amelytón nosztalgia vonatjegy ta
lálható azok számára, akik a régi kocsik
tó l álló szerelvénnyel szeretni nek utaz
ni július 1 2-én Gyékényesre.

Gyurisics István (1896-1971)
Szorgalmasak, tehetségesek voltak és 

bátor vállalkozók. Átépítették házukat, 
1926-ban kocsmát nyitottak, '28-ban sza
tócsüzletet, 37-ben pedig szikvízgyárat

Nagyatád központi terétől több irány
tó  ágaztak az utcák, elkanyarodva a kör
nyező települések felé. Télen-nyáron 
nagy volt a forgalom, hozták a termest, 
vitték az árut a szekerek. A megszokott 
vendéglők előtt a lovak maguktól meg
álltak

Ünnepnapokon -  különösen szép idő
ben Nagyatád polgárainak kedvenc ki
ránduló helye volt a Gyurisics kocsma. 
Egy kis gyalogsétával átkeltek a Rinyán, 
a ta tó l ácsolt bürün, egy kis „hegymá
szás" után felértek a kocsma kerthelyi- 
ségétó, ahol szőlőlugassal elválasztott 
asztaloknál kártyázgattak, falatoztak a 
„városaik".

Híres volt Gyurisicsék friss túrós réte
se, tórkorcsolyának a füstolt túró. Na és 
a csirkepörkölt! Az udvaron kapirgáló 
szárnyast maga a kedves vendég válasz
totta ki és hamarosan asztalán párolgott 
aranysárga nokedli körítéssel.

Ott muzsikált Perczó Ferkó. Hegedű
jének egyetlen húrján bárkinek elhúzta 
a nótáját. A második világháború idején 

lakói sokszor szenvedtek szükséget. A tö
rökök által kifosztott, el szegényedett la
kók adományai lassan gyarapodtak. 
Czindery Pál (1978) volt az, aki biztosí
totta a szükséges eszközöket az építke
zés befejezéséhez. Az 1802-i híradások 
szerint a kolostorban ispotály működött 
-  orvos nélkül, de a betegeket élelmez
ték és gondozták. A rendháznak saját 
házipatikája volt.

A második világháború nagy pusztí
tást okozott az épület-együttesben. A 
négyhonapos ostrom alatt a kolostor ab
lakait lőréseknek használtak a németek, 
Simongátról pedig az oroszok súlyos 

ágyútűze zúdult a házra. 
A kolostor épülete-agyon- 
aknázott tetőzete, hiányzó 
ablakai és belső sérülései 
ellenére -  helyrehozható 
volt nem úgy, mint a 
templom, melyet teljesen 
újra kellett építeni.

A rendház történeté
tó n  80 rendfőnök szere
pel. Az utolsó P. Ambrus, 
a rezidencia konventté 
emelése után (1945.) már 
egyúttal az első gvárdián.

A ferencesek majd 230 évig éltek 
Atádon. A felszentelt papokat páternek, 
a laikus testvéreket fráternek nevezték. 
A fráterek - a foldesúr által ajándéko
zott - 1 5 hold szántón gazdálkodtak,
dolgoztak a konyhán és sokszor művé
szi iparos munkát végeztek. A krónikák 
kuLjn kiemelik fráter Petrus Móricz szob
rászt és fráter Polczleiner Salamon asz
talost. Ők készítették az épületek tóren
dezéseit: oltárokat, tótorokat, ajtókat, fal
burkolatokat. Kiemelten szép az egyko
ri efxkllő intarziás tölgyfa burkolata a kor
befutó padokkal és hasonló mívességűek 
a faragott ajtók, szekrények.

A krónikák megőrizték a szerzetesek 
nevezetes cselekedeteit, feladatait. A 
Czindery Ignácz által kötött szerződés ér
telmében templomot és rendházat kap
nak a szerzetesek, ellátásukról gondos
kodnak, viszonzásul az atyák ellátják Na
gyatád és kornyékének lelki gondozását. 
Századunkban már városunk nyomdá
ja revén sok egyházi és világi értesítő je
lent meg a ferencesek tevékenységéről. 
Hittanári feladatokat láttakel az iskolák
ban: P. Bakoss Ágoston, R Bakoss Gás
pár, P. Rónay György.

A hitközség elemi és a Keresztes Nő
vérek polgári leányiskolájában az igaz
gatói teendőket 1923-36 között a m in
denkori rendfőnök látta el: Borzsey Ti
vadar, Gulyás Gellért, Kocsid Ödön, Ko
vács Kalhszt.

Nagytó Gyánó Ágota

már tekintélyes ember Gyurisics István: 
községi képviselő. Aztán frontvonal lett 
otthonunk - menekülni kellett. Négy hó
nap múlva térhettek vissza 1945-ben két 
gyermekükkel. Kijavították a házat, be
indult a vendéglátás, a tó it, az üzem és 
működött az államosítás.

Azóta elpusztult a ház. nyoma sincs 
már Fia az ötvenes években nyugatra tá
vozott, Ausztriában el mint tízgyerme
kes tisztes családapa. Leánya: Anna itt
hon maradt, férjhez ment és egy kislány 
unokával ajándékozta meg szüleit. A kis 
Schaff Mártából igazi üzletember lett, Vaj
da Jánosnéként két kislány édesanyja és 
egy RÉKA nevű üzlet tulajdonosa.

Emlékszik még nagyapjára? Igen: 
szorgalmas, csendes, szerény ember volt. 
Néha visszaálmodta fiatalságát, kedvenc 
nótáját:

He/ édesanyám eresszen el a bálba.
O tt mulat a babám, tiszta fehér 

ruhában.
Fehér a ruhája, csak a csalfa szeme 

fekete,
Hely édesanyám, bárcsak enyém 

lehetne!
Nagytó Gyánó Ágota

HÍREK
Új termálmedencével gazdagodott a Városi Strand. Megtörtént a műszaki átadás 

és július 5-én birtokba vehetik a fürdőzők a 225 m ' vízfelületű, 50 %-ában fedett 
új medencét. Az átlagosan egy méter mélységű feszített víztükrű, vízforgatós rend
szerű medence magas színvonalú szolgáltatást nyújt mindazok számára, akik a gyer
mekmedencét már kinőtték, és az úszómedence hűs hullámai sem vonzzák őket. 
Az új létesítmény igazi kuriózum a maga műfajában. A fedett rész alatt légtófúvá- 
sos pezsgőfürdő és zuhatag masszírozza a felfrissülésre vágyó fúrdőzőket. A 33-38 
°C hőmérsékletű termálvíz a hűvösebb időtón kellemes kikapcsolódási lehetősé
get kínál.

N egyvenéves érettségi találkozóra 
gyűltek össze 1997. június 28-án az Ady 
Endre Gimnázium és Szakközépiskola 
elsőként végzett diákjai. Varga József osz
tályfőnök és Deli István igazgató fogad
ta az 1957-tón érettségizetteket.

• * •
Ú) turisztikai kiadványt és négy féle 

kéjx?sla|X)t jelentet meg az onkonnány- 
zat július 5-én. A kiadványt és az új ké
peslapokat a HilcI sétányon nyíló 
Touriníorm Irodában vásárolhatják meg 
az érdeklődők.

• • *

A SoM<x,Y M egyei V állalkozói Köz
pont N agyatádi Irodáia információs 
blokkjának keretetx'n o lyan -nem  csak 
vállalkozóknak szóló -  sorozat indul, 
amely remélhetőleg mindenki számá
ra mond érdekeset. A műsor címe: A vál
lalkozás szenvedélye (1-5)

Az USA-ban múkoexS üzleti inkubátor
programról láthatunk egy olyan kéjx?t, 
amely sajátságosán magyar szemüvegen 
át lett leképezve. Az adás kezdése csü
törtökönként -  először július 3-án -  
19.30-kor.

• • •

A SMVK A lapítvány által ez évtón is 
kiaclasra került a Vállalkozói ABC '97 cí
mű könyv, mely segít eligazodni a m in
dennapjainkat meghatározó jogszabály
ok kozott.

A kezdő vállalkozásoknak útmutatást 
nyújt a piacképes tevékenységi kor k i
választásában, az alapismeretek megszer
zésében, illetve különböző hitelkonstruk
ciókkal segíti kiegészíteni a meglévő, ke
véske alaptőkét.

Azoknak a vállalkozásoknak, melyek 
már évek óta működnek ismereteik fel
frissítéséhez nyújt segítséget, hisz a jog
szabályok állandóan változó labirintu
sában nem könnyű eligazodni. A kiad
vány beszerezhető az SMVK Nagyatá

Parlagfű...
Most már tudjuk, hogy milyen, s tudjuk, hogy miért nem szeretjük. Volt belőle k i

csi és nagy. De mi is voltunk kicsik és nagyobbak összesen több mint ötszázan a há
rom nap alatt.

Az elsőket megtalálni nem volt könnyű, rá kellett álljon a szemünk. De egy óra 
sem tellett tó le , s mindenki fordulhatott vissza, leadni a „gyűjteményét". Az egy fa
gyit mindenki kiérdemelte, a nagyobbak, az ügyesebbek ennél jóval többet. A fa
gyi is finom volt, megdolgoztunk érte. S ha csak 80-90 ezer szál pusztult el, ezek 
már jövőre nem bújnak ki újra. S a nyáron nem megyünk el mellettük, önkéntele
nül lehajolunk utána, kitépjük őket. Minden egyes szál számít. )ó lenne, ha anyu
kánk, testvérünk, barátunk nem szenvedne tőle, nem tússzogne annyit. )ó lenne jö
vőre újra menni, tanulják meg a többiek is a sulitó l, amit mi már tudunk... (Z.A.)

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Megyei Egészségbiztosítási Pénztár 
1997. II. félévében az alábbi időpontokban tart ügyfélfogadást Nagyatádon 

(Baross G. u. 5. II. em. tanácskozó terem).
július 9., augusztus 6., szeptember 10., október 8., november 5., 

december 10.

di Irodájában.
M aiusban megkezdődtek a Temiál 

Gyogylurclő rekonstrukciós munkálatai. 
A kivitelezés 4 hónapja alatt a követke
ző munkák készülnek el: A három gyogy- 
vizes medence -  vastóton megerősítés 
után új csempeburkolatot kap. A regi 
korrrxlált vezetekek géjx'szeti tórende
zések átépítésre kerülnek és megoldódik 
a folyamatos vízcsere is. A kültéri me
dence felső jxirenx'nek eltávolításával fe
szített víztükör alakul ki, s így a vízmély
ség is kedvezőbbé válik Megerősítik a 
medencefalakat és új csempeburkolatot 
készítenek. Teljes egeszetón kicserélik 
gáztnlanító tórendezést és felújítják a 
hőcserélőt Az udvartérre korszerű bur
kolat kerül, a tér hangulatához illő kentés- 
sel. A felújítási munkák elvégzését 
követően érzékelhetően jobb körülmé
nyek közé kerülnek a fürdőzők és a gyó
gyulni vágyók.

• • •
Ú| műsorokkal gyarapixxk a nagyatádi 

városi kábeltelevíziós rendszer. Július 
hónajjtól a magyar nyelvű természet
filmeket sugárzó Spektrum TV műsora 
kerül a DSF helyére. A médiatörvény 
értelmében a német nyelvű sportműsor 
tovább nem sugározható kábelrendsze
ren keresztül. A zenei műsorok kedvelői 
is újabb csemegére számíthatnak; még 
ebben az évtón bekerül a műsorok közé 
az egyre népszerűbb magyar nyelvű Z+ 
csatorna.

NAG YATÁD
I I J Í  PO L G Á R A I

Maciinké Lili, Agg László Ramén, 
Gécsek Bendegúz, 

Simon Bálint, Gut Emese
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ZENEI ÉLETÜNK
IFJÚ K Ö V E T E IT  U A L K O Z T A K  N AGY AT ADÓN

Nagyatád tizenegyedik alkalommal fo
gadta a Vonós Zenei Tábor résztvevőit 
-  mindez bizonyíték a létjogosultságra.

Ez év június 21-28-ig városunkban 
megrendezésre került zenei tehetségek 
tábora: a Zeneiskola 70 fiatal nevezését 
fogadta.

Zeneiskolák és zeneművészeti szak
középiskolák -  Bonyhád, Budapest, Ka
posvár, Kecskemét, Pécs, Siklós Szent
endre, Zalaegerszeg, Veszprém, Nagya
tád - növendékei szakmai képzését elő
segítő tábor hegedű és gordonka szek
ciókban történő foglakozások vezetői 
művésztanárok: Lenkei Gabriella -  he
gedű. Lengyel Endre -  gordonka.

A tábor munkája iránt évről-évre fo
kozott érdeklődés mutatkozik: egyrészt 
az évenkénti létszám növekedését ille
tően, másrészt a különböző helyekről 
ideérkező növendékek visszatérő vendé
gei városunknak.

Ormai István polgánnester megnyitó 
beszédében kiemelte a tábor munkájá
ban résztvevők intenzitását, a zenei kép
zés szakmai lényegességét, azt a tudást, 
amelyet az itt jelenlévők Nagyatádról 
visznek magukkal. A tanárok hivatássze- 
reiete visszatükröződik a gyermekek sze
mében.

Kokas Katalin, a budapesti Zeneaka
démia Előkészítő Tagozata tehetséges nö
vendéke, a zenei tanulmányait a kapos
vári Zeneiskolában kezdte. M ajd 
1995/96-os, illetve az elmúlt tanév első 
félevében a torontói (Kanada) Royal Kon
zervatórium növendéke: hegedűjátéká
ért méltán érdemelt elismerést.

Június 22-től kezdődően az egész na
pos foglalkozások befejeztével hat alka
lommal esténként növendékhangver
senyre is sor kemlt.

Június 26. Berzence -  római katolikus 
templom. Hangverseny, melynek közre

Nagyatádi Aranyágacska
„  Vigyázz a jelenre, mert a je lenből 

m últ lesz,
és a m últ megölheti a /övödet!"

Jelenünk, melyben élünk, gondokkal 
teli küzdelmes feladatok elé állít bennün
ket. így napjainkra valósággá vált életkö
rülmények negatív hatásaként, egyre job
ban segítő kezek odaadó támogatása az, 
amely embertársaink mindennapjait ön
zetlen módon örömtelivé varázsolja.

Mindezen gondolatok fogalmazódtak 
meg a szervezők - „Pro Família" Alapít
vány, a Szociális Gondozási Központ 
Családsegítő Szolgálat, a Nagyatádi 
Művelődési Ház, a Nagyatádi Televízió 
-  részéről, amikor elhatározták, hogy hát
rányos helyzetű gyermekek őszi tanév
kezdését és nyári üdültetését támogatván, 
jótékonysági gálaműsor megrendezését 
kezdeményezik.

így valósulhatott meg városunkban el
ső alkalommal ilyen jellegű segítségnyúj
tás.

A „Nagyatádi Aranyágacska" -  m in
den előzetes elképzelést felülmúlva si
keres és eredményes voltát láttatta iga
zolni.

Sikeres, mely megnyilvánult a közel 
négyórás műsor valamennyi szereplőjé

ÚRNAPJA
A természet a tavasz és a koranyár cso

dálatos színeivel fákat, virágokat ö ltöz
tet fel díszesen. Varosunk közjxjntjában, 
a Széchenyi tér korul, zöld gallyak ópí- 
tette négy sátor, sok-sok virággal ékesít
ve -  mindez az Úrnapján. Ez a vasár
nap az Oltánszentseg ünnepe. Ezen a na
pon nemcsak „templom csendes mélyén, 
az oltár rejtekén" áldják és imádják az 
emberek Krisztus testét, hanem az utcá
ra is kimennek, konnenetben tesznek hit
vallást: szenténekek hangoznak fel, 
mindegyik sátor előtt felolvastatik egy- 
egy evangélium, könyörgés hallik majd 
áídás következik.

Eredete a XIII. századtól kezdődően 
hagyományként maradt fenn napjaink
ra: III Ince pápa rendelte el -  azóta ily 
módon is áldják és imádják az Oltári- 
szentséget. 

működői: a veszprémi Gárdonyi Zoltán 
Kamarazenekar -  negyedik alkalommal 
vesz részt a Vonós Zenei Táborban -  
Dóczi Péter vezényletével; Kovács Pé
ter -  zenei tanulmányait a nagyatádi Ze
neiskolában kezdte, zongora szakon, 
Czmerk György tanítványaként. 1992. 
őszétől a budapesti Jórdányi Pál Zene
iskola növendéke, majd 1994. tanévtől 
kezdődően a váci Zeneművészeti Szak
középiskola orgonaszakos hallgatója.

Műsorukon Bach, Tinódi Lantos Sebes
tyén -  Hermán László, Vivaldi, Vieme, 
Dupré, Albinoni, Handel művek.

Ritka, szép, felejthetetlen élményben 
volt részük gyönyörködni a jelenlévők
nek!

Június 27-én a Nagyatádi Művelődé
si Házban a tábor résztvevői az addig e l
hangzott műsoraikból nagysikerű gála
hangversenyt adtak.

Június 28-án a Vonós Zenei Tábor zá
róünnepségén búcsúztak egymástól és 
a várostól az egyhetes rendezvénysoro
zat fiatal növendékei és tanárai.

Összegzésképpen a szakmai képzé
sen túlmenően nagyarányú fejlődés volt 
látható zenei életünk ifjú tehetségei mun
kájában. Tanáraik odaadó, példamuta
tó művészetszeretete évről-évre meg
mutatkozik a tábori napok mindennap
jaiban.

A nagyatádi Zeneiskola tantestületének 
szervezőkészsége illetve szervezőké
pessége nem kis fáradtságot igényelt e 
szép napok valóra váltásában - köszö
net valamennyiüknek!

A zene, művészet -  zeneművészet.
Teljes lelki élet zene nélkül nincs -  

mennyire igaz!
Ezt érezhette mindenki, aki végigkísér

hette a XI Vonószenei Tábor mindennap
jait városunkban, Nagyatádon!

Mészáros Ágnes

nek előadásában. Gyermekek és felnőt
tek, szólisták és csoportok, felkészítők és 
szervezők együttes áldozatos munkáját 
dicsérvén.

Eredményes: „minél többet adunk má
soknak, annál több marad nekünk" ez 
a SZERETET-HIMNUSZ. A megosztott 
öröm megduplázódik!

Köszönet mindazoknak a támogatók
nak, akik az árverésre kerülő tárgyak fel
ajánlásával, megvásárlásával, pénz illet
ve természetbeni adományokkal segítet
ték a nemes kezdeményezést.

Mindezen által, ily módon jelenleg be
folyt összeg a számlán 242000 Ft (lap
zártáig), továbbá 130000 Ft értékben ci
pőadomány.

Az Alapítvány Kuratóriuma a tanárok 
javaslata alapján három iskola rászoru
ló diákjai részére a nyári táborozásra 
64000 Ft összeget határozott meg. A to
vábbi fennmaradó összeg az őszi tanév
kezdést támogatja, segíti elő, melyet pá
lyázat utján kívánnak felhasználni a hát
rányos helyzetű gyermekek javára.

Tettük mindezt a gyermekekért!
Jelenünk, mely múlttá válva tovább él 

a jovoben gyermekeinkben!
Mészáros Ágnes

A tanév rendjében az utolsó ünnep
re, a Tanévzáróra gyűltek össze június 
21 -én az Ady Endre Gimnázium és Szak
középiskola tanulói, tanárai és a szülők.

A záróünnepek feladata az összegzés, 
a számvetés készítése az elmúlt időszak
ról mit és hogyan teljesítettünk. Sikerülni 
e megvalósítani céljainkat, odafigyeltünk- 
e minden értékre, tudtunk-e segíteni ta
nulóinknak, amikor szükségük volt er
re.

Eredményeiket az idővel sárguló do
kumentumok megőrzik. Az osztálynap
lók, ellenőrzők, bizonyítványok rögzíte
nek érdemjegyeket, hiányzásokat, szü
lői értekezletek időpontjait és sok m in
den mást. Egyet azonban nem tudhat
nak, azt hogy milyen volt mindezt meg
élni, milyen volt mindezek aktív része
sének lenni. Milyen volt a Szecska-ava- 
tó hangulata, a diák-igazgató választás 
kortes hadjárata vagy az Ady-napok ren
dezvénysorozata. Azt sem tudják a do
kumentumok visszaadni amit egy-egy óra 
légköre adott, amelyre majd később szí
vesen emlékezik mindenki tanár és d i
ák egyaránt. ,

Az intézmény 14 osztályától 352 ta
nuló járt. A szóbeli érettségit 81 tanuló 
kezdte meg akkor, amikor az alsóljb éve
sek a vakáció első napjait élték. Néhá-

A PALANK
Nagyon régen tanultuk Arany 

János Fülemüle című versét, az utób
bi időben elég gyakran eszembe jut 
a történet. Nevezhetnénk akár tanme
sének is, hiszen tanulságos a dolog. 
A vers arról szól, hogyan megy ölre, 
majd perre két szomszéd egy csekély
ség miatt. Péter és Pál mezsgyéjén áll 
egy diófa, melyen szól a fülemüle. 
Azon vesznek össze, hogy melyikük
nek énekel a madárka. Nem rostel
lik egymást jól helyben hagyni, majd 
az akkori hatóságot ilyen tyúkperrel 
terhelni.

Nagyon régi ez az eset. Azt gon
dolhatnánk ma már ilyen elő nem for
dulhat. Pedig hát van bőven. Néz
zünk egyetlen egy hasonlót.

Az egvik lakótelep „udvarán" a vá
ros fölállított egy kosárlabdapalánkot. 
Arra gondoltak, van ott elég legény
ke, aki szabadidejében szívesen mo
zogna. Meg is jött a baj hamarosan. 
A labdapattogás meg a gyerekzsivaj 
egy-két ember délutáni szunyókálá- 
sát megzavarta. Lehet, hogy jobb lett 
volna bélyeggyűjtő vagy lepkevadász 
szakkört indítani a gyerekek részére. 
De attól meg nem fejlődik az ügyes
ség, a tüdő, meg egyáltalán a fizikum, 
pedig arra is nagy szükség van. Per
sze egy picit egyetértek a hatóság nya
kára járókkal. Néha magam is pokol
ba kívánom még a saját ricsajozó gye
rekeimet is, hát még a másét! Csak
hogy a meg nem tűrt, el nem viselt, 
elhanyagolt fiatalokból lesznek a 
céltalan, csellengő, drogos, alkoho
lista fiatalok. Azért kell sok mindent 
megtennünk és sok mindent eltűr
nünk, hogy ezt elkerüljük. Értelmes 
lehetőségeket kell nekik kínálnunk, 
hogy testi, lelki fejlődésük megvaló
suljon. Belőlük épül a jövő. C.B.

Érettségi és tanévzáró
nyan még belátogattak az iskolába 
munkavállalási igazolásért vagy drukkol
ni a negyedéveseknek akik, eközben az 
érettségi vizsgák gyakran fárasztó akadá
lyait teljesítették, többségében döntő si
kerrel. Diákjaink négy-ot tárgyból tettek 
szóbeli érettségi vizsgát. Kiderült, hogy 
néhány tanulónak sokkal könnyebb 

írásban válaszolni a kérdésekre, a beszéd 
nem az erősségük. A feleletek között na
gyon sok érett felkészült választ is hal
lottunk és reméljük a felvételiken is meg
állják a helyüket. A gimnáziumi neve
lés-oktatás feladata, hogy az emberi élet 
legfogékonyabb szakaszában eredmé
nyesen tudjon közvetítem emberi, erköl
csi, természeti és társadalmi értékeket és 
neveljen testben és lélekben egészséges 
embereket. Készítsen fel a folytatásra, 
hogy tanítványai még sikeresebb folyta
tói lehessenek mindannak, amit előde
iktől örökül kapnak. Az érettségi ered
mények igazolták a többéves kemény 
munkát és a negyedéves osztályfőnökök 
- Kiskóné Cserkúti Mána, Skanderáné Dr. 
Apor Mária, Czimmermann Béláné - 
méltán voltak büszkék tanítványaikra az 
érettségi banketten.

A többévre tervezett nevelő-oktató 
munkának a tanévek zárásai fontos köz

A Solar Szálló a városi élet részeként akar működni
(Folytatás az 1. oldalról)

-  M it tudnak kiajánlani!
- A napi 8-10 órát kitöltő program le

het az, amit nyugodt szívvel lehet kiaján
lani. Ebben nagy szerepe van a gyógy- 
és termálfürdőnek, szezonban az igazán 
kulturált lehetőségeket kínáló strandnak, 
egész évben a Szoborparknak, a folya
matosan zajló kulturális eseményeknek, 
aztán a városi tájban fellelhető, a turis
tát marasztaló látnivalóknak (erdei séta, 
kerékpározás, kocsikázás, pecázás, 
lovasfoglalatosságok stb.)

A vendégfogadás nagyon összetett do
log, amelyben minden részletnek fontos 
szerepe van. Ezért nagyon fontosnak tar
tom, hogy az érkezéstől a távozásig for- 
gatokonyv készüljön minden vendég itt- 
iétéhez kapcsolódva, évszakhoz is iga
zodóan megkomponálva, mint egy es
küvői szertartás és ami még hozzá tar
tozik.

-  M ire gondol még!
-  Fontos, hogy a turista megtalálja azo

kat a kiajánlható lehetőségeket, amelyek 
a számára hasznos, kulturált időtöltést je
lentenek napról napra. Érdemes felfigyel
ni rá, mert valóban igaz: este kilenc után 
nincs hova menni, és talán hiányzik egy 
bár, vagy kaszinó is. És a fiatalok ilyen 
irányú gondja is ismerős mindenki előtt. 
Néhány jól sikerült, igényes zenei prog
ram jelzi az ebbéli igényi. Alkalmanként 
tánccal egybekötve a Szoborpark is ide
ális hely lehet. Mivel a külföldi az itte
ni sajátos ízeket stb. keresi, meg kelle
ne honosítani szűkeid környezetünk étel
ital specialitásait. Lehet, hogy lennének 
erre alkalmas helyek a hegyben, szőlős
gazdáknál. Persze egymásra kellene ta
lálnunk.

-  Később mi jelenthet még gondot! 

bülső állomásai. M indig készülnek sta
tisztikák és ezekből néhányat érdemes 
megjegyezni. Az intézményben igen ma
gas a hiányzási átlag, vannak olyan osz
tályok ahol ez a kettőezer órát is meg
haladja.

Az iskola tanulói közül 29 diáknak a 
nyáron tanulnia kell, hogy "magasabb" 

évfolyamba léphessen. Ez 10% feletti 
szám, amelyre a későbbiekben oda kell 
figyelnünk. Az intézményi átlag 3.17, ez 
a szám keveset mond, nincsenek ben
ne azok az országos vagy megyei tanul
mányi és sportversenyeken elért eredmé
nyek, amelyekkel tanulóink kitűntek a 
többi iskolák versenyzői közül.

A tanévzárón már a harmadévesek vit
ték az iskola új zászlóját, amelyre ekkor 
kötötte fel az adományozó - a COATS 
HUNGARY LtD - képviselője a cég emb
lémájával díszített szalagot. Az ünnep
séget a jutalomkönyvek, a sportversenyek 
érmeinek kiosztása és a franciaországi ju- 
talomútra utazók névsora zárta, majd ezt 
követte a bizonyítványok kiosztása az 
osztálytermekben.

Remélem a nyár tanulóinknak pihe
néssel, hasznos időtöltéssel telik majd és 
találkozunk egészségesen, vidáman a 
tanévnyitón. fk

-  A gyógy-és termálfürdőben a bete
gek és az üdülő-turista vendégkor ellá
tása egybe esik ma még. Aztán gondot 
okozhat ha pl. két autóbusznyi vendé
get irányítunk ide. amivel a fürdő már
is megtelik.

-  Melyek a közeljövő tervei?
- A földszinten -  sok nagyatádi igé

nyével egyezően -  a régi idők hangula
tát idéző kávézót hozunk létre -  kiülő
terasszal. Olyat, amelyben lehetőséget 
kínálunk kisebb létszámú tárgyalás lebo
nyolításához is. Aztán 70-80 m ; -en iga
zán a szó nemes értelmében konferen
cia termet alakítunk ki fregoli jelleggel, 
az adott tanácskozás természetéhez 
igazítható funkcionális rendben: a váro
si pezsgést ezen keresztül is éleszteni sze
retnénk. Az államilag támogatott alapít
ványi üdültetési programhoz csatlakoz
va a 60-ból 30 szobát (60 ágyat) erre a 
célra szánunk. És már a közeli hetekben 
várjuk ezt a vendégkört, amelynek az 
életkori sajátosságai folytán a gyógy-és 
termálfürdő jelent igazi vonzást. (Ez a 
szolgáltatás félpanziós ellátás mellett he
tente 18 550 Ft, amelyhez jövedelem
arányosan, max 40 %-os támogatást kap
nak, így a vendég végül is 11 000-12 000 
Ft-ot fizet.)

Egyébként nagyon jó, életképes elha
tározásnak tartom a hamarosan beindu
ló Tourinform Iroda működését. Fontos, 
hogy az idelátogató a különféle turisz
tikai szolgáltatásokat egymásra épülve, 
jó minőségben megkapja. Az egyes kí
nálati elemek összehangolásában, a kis
térség turisztikai kínálati palettájának k i
szélesítésében és értékesíthetőségében 
nagy szerepe lesz.

Hubay Sándor

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 



Nagyatádi H írűm V I I .  ÉVFOLYAM 1997. JÚNIUS

NYÁRI HÉTVÉGE 
NAGYATÁD 97

július 5. szombat

8.00 Határtalan Játék 
Nemzetközi Szabadidősport Fesztivál 
Sportversenyek a Városi Strandon.

10.00 Gazdaságpolitikai előadás és fórum a művelődési 
ház kamaratermében.
Előadó: Balsay István ogy. képviselő

10.30 Turisztikai együttműködési szerződés ünnepélyes 
aláírása a Hotel Solarban.
Nagyatád Város Önkormányzata 
Hunguest Hotel Solar

11.30 A Térségi Turisztikai Iroda ünnepélyes megnyitása 
a Hild-sétányon.
Megnyitja: dr. Katona Béla az OIB elnöke

14.15 A kaposvári Honvéd Fúvószenekar Koncertje 
a Városi Strand szabadtéri színpadán.

15.00 Az új termálmedence ünnepélyes átadása 
a Városi Strandon.

15.30 Divatbemutató a strand szabadtéri színpadán.

15.30 A Térségi Turisztikai Program és a város új idegen
forgalmi kiadványainak ismertetése és bemutatása 
a strandon.

17.00 Határtalan Játék Vízivetélkedő
San Vito Tagliamento, Ferdinandovac, Virovitica, 
Barcs, Marcali és Nagyatád csapatainak részvételével.

19.00 Ünnepélyes eredményhirdetés

A fenti programok belépődíj nélkül látogathatók.

21.00 Kerti mulatság a Cantemus-alapítvány javára.

Július 6. vasárnap
10.00 OTP Bank Úszogála a Városi Strandon

„HATÁRTALAN JÁTÉK”
Nemzetközi

Szabadidősport 
Fesztivál

Nagyatád, Városi 
zUÍAQ-J’ÁLíA/J Strandfürdő 

ii 1997. julius 5.

8.00 Atádchem -  Agrokémia Kupa
Nemzetközi Kispályás labdarúgó Torna

8.30 Cetrend 10 km-es teljesítménypróba

9.00 Fehér Galamb Kupa Strandröplabda Bajnokság

9.30 Adidas -  Saubermacher -  Ryno Kupa
Utcai Kosárlabda Fesztivál

10.00 Data-Garl Kupa Ifjúsági Sakkverseny
II., III., IV. korcsoportos leányok és fiúk nyílt bajnoksága

13.00 Atádchem -  Agrokémia Kupa
Nemzetközi Kispályás labdarúgó Torna

17.00 Határtalan Játék Víziparádé
Nemzetközi Sportvetélkedő San Vito (Olaszország),. 
Ferdinandovac, Virovitica (Horvátország), Barcs, 
Marcali és Nagyatád csapatainak részvételével.

19.00 Ünnepélyes eredményhirdetés

A rendezvények fő támogatója 
a KERESKEDELMI ÉS HITELBANK RT.

Támogatók:

Adidas Márkabolt, Atádchem Kft., Data-Gral Kft., 
Fehér Galamb étterem, Interforg Bt., Manufaktúra Kft., 

Molchem Kft., Saubermacher-Ryno Kft., 
Radnotex Kft., Sörcentrum Kft.

SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT!

A fél város sustorgott azon a reggelen. 
i<jöb mint gyanúsnak tűnt, hogy feke
te kommandós egyenruhát viselő rend
őrök lepték el Nagyatádot. Megálltak a 
boltok előtt, zsemlét és szalámit vettek. 
Némelyek ásványvizes palackokat cipel
tek. Szó se róla, valóban készültek va
lamire. De nem arra, amire sokan gon
doltak. így utólag azon töprengek, hogy 
mi lett volna, ha idő előtt utcára kerül a 
legenda: külföldi fegyverkereskedők Bu
dapesten túszul ejtettek egy rendőrtisz
tet, majd a fél országon végig száguld- 
va a nagyatádi menekülttáborban bari- 
kádoztak el magukat. Természetesen 
újabb túszokat ejtve. A történet persze 
csak papíron élt. Már csak azért is, mert 
a menekülttábor már régen bezárt. A 
Rendőrség Különleges Szolgálatának, a 
Somogy és a Fejér Megyei 
Rendőrfőkapitányságok beavatkozó al
osztályainak viszont remekül megfelelt 
a fedőtorténet a na. hogy nagyszabású 
együttműködési gyakorlatot tartsanak. 
Vaktölténnyel töltött géppisztolyok kere
peltek, helikopterek köröztek a magas
ban, füst-, fény- és hanggránátok robban
tak. Amúgy pedig minden úgy működött, 
mint éles helyzetben. Ozsváth László 
rendőr alezredes, a Rendőrség Különle
ges Szolgálatának megbízott parancsno
ka, a gyakodat vezetője elmondta, ha úgy

Csak papíron éledt újra a menekülttábor

KOMMANDÓSOK KÜLDETÉSBEN
tetszik szerepet látszották a rendőrök, de 
ennek a szerepjátszásnak nagy a tétje, 
hiszen hasonló esemény bármikor és bár

meglepetés fegyvereinek is. A túszok ter
mészetesen kiszabadultak a nagyatádi 
menekülttáborban. A kommandósok

hol megtörténhet. Éppen ezért készülnek 
rá. A gyakorlat során is kiderült, hogy a 
legfejlettebb technikát alkalmazhatják ha 
kell, de erről természetesen nem szíve
sen beszélnek, hiszen a terroristák elle
ni harc eszköztárában ott kell lennie a

hazamentek. Az újságírók meg megbe
szélték maguk kozott, hasonló látniva
lóért legközelebb a videotékákba men
nek. Mert mégis csak jobb filmet nézni, 
mint egy igazi akcióról tudósítani.

(nagy)

Beküldendő: a vízsz. 1. és a függ. 12. alatti gondolat.

VÍZSZINTES

1. A gondolat 1. része. 10. Nagytestű papagáj. 1 3. Vízinövény. 14. Árvíz. 15. 
Az ij húrja. 16. Dunakeszi része. 18. Görögkeleti táblakép. 19. Nemesfém. 20. 
Udvarló. 22. Az amerícum vegyjele. 23. Sakkeredmény. 24. Bizonyít. 26. Idegen 
előtagként: mirigy. 29. Védelmez. 30. A fogait használja. 32. Fővárosa Phoenix. 
34. Római 49-es. 36. A fény kvantuma. 38. Eszes. 39. A kálium és az aktínum 
vegyjele. 41. Világos színű üledékes kőzet. 44. Juttatá. 45. Idegen előtagként 
repüléssel való kapcsolatot jelöl. 47. Kétségbe von. 48. Határrag. 49. Hirtelen, 
lendületesen futni kezdő. 52. Vük első zsákmánya. 54. Kicsinyítő képző. 55. 
Eszménykép. 57 Tollbóbitás papagáj. 60. Nervus. 61. Az osztrák és a magyar 
autójel. 63. Az Ural folyótól keletre élő török nyelvű nép tagja. 64. Magatartás. 
66. Parány. 68. Brazil szövetségi állam. 69. Láncfonalat erősít. 70. Dresszíroz. 
72. A bíró és a szél teszi. 73. Mátka. 74. Hitvédelemtan.

FÜGGŐLEGES
1. Elemző vegytan. 2. A hitelezőnek átadott vagyontárgy. 3. Nagyon beteg. 

4 Az egyik morzehang. 5. Rendezőiroda volt. 6. Gyalogos katona. 7. Csattanós 
vidám történet. 8. Kínai földrajzi nevekben: hegy. 9. Keresztül. 10. Számszerű 
tény. 11. A vese orvosi neve. 12. A gondolat 2. része. 15. Iszonyodó, viszolygó. 
1 7. Gyom. 19. Azonos zenei hangok 21. Város oroszul. 23. Kéjnők, régiesen. 
25. A szemmel felfogott fényingereket vezeti az agyba. 27. Igen oroszul. 28. A 
nikkel vegyjele. 29. Miskolc közelében lakik. 31. Kapus bánata. 33. Kaluga folyó
ja. 35. Görögkeleti férfikolostor. 37. Őszi hónap röv. 40. Az USA hírszerző 
szervezete. 42. Micsodát. 43. Zacskó. 46. Fényképészeti előhívószer. 50. Az 
Odera német neve. 51. Babasírás. 53. Patrióta. 56. Mérlegel. 58. Részesül. 59. 
Emelőgépek. 60. Eszme. 62. Ember latinul. 65. Nózi. 66. Közteher. 67. Orosz 
vadászgép laetűjele. 70. Olasz és portugál autójel. 71. Magad.

Az májusi re jtvény szerencsés nyertesei: Pomozi István, Nagyatád, Aradi 
u. 12/B I./14. (1500 Ft-os könyvutalvány) Kiss Tibor, Csurgó, Z ríny i u. 45. 
(1000 Ft-os könyvutalvány) Nagybocskai Gábor, Nagyatád, jóka i u. 4,B (500 
Ft-os könyvutalvány).

A megfejtéseket levélben vagy nyílt levelezőlapon a Nagyatádi Hírlap 
Szerkesztősége, 7500 Nagyatád, Baross G. u. 9. címre kérjük beküldeni. 
Beküldési határidő: 1997. jú lius  3 1.

T is zte lt E b tu la jd on o so k! FELHÍVÁS!

A VÁROSI MÚZEUM 
FELHÍVÁSA

A múzeum a Fák és Vadak című ki
állításhoz kapcsolódva helytörténe
ti kiállítást rendez. Kérjük, hogy aki
nek Nagyatádra, illetve környékére 
vonatkozó erdővel fakitermeléssel, 
vadászattal kapcsolatos iratai, térké
pei, fotói vannak, szíveskedjen a ki
állításra kölcsönadni vagy a város
nak ajándékozni. Szeretnénk össze
gyűjteni a legérdekesebb vadászél
ményeket, visszaemlékezéseket is. 
Keressenek bennünket a Városi Mú
zeumban, a Művelődési Házban! 
Telefonon az alábbi számokon érhet
nek el bennünket: 352-128,351-497

FELHÍVÁS
Nagyatád Város Önkormányzata 1997. szeptember 12-14. között „Fák és 

Vadak" címmel erdészeti, vadászati, természetvédelmi és művészeti kiállítást 
és vásárt rendez. A kiállítás az egykori dohánybeváltó területén a város egyik 
legszebb belső parkjával övezve kap helyet.

A rendezvény tematikájának megfelelő kiállító számára kedvező üzleti feltételek 
mellett kiváló bemutatkozási lehetőséget kínálunk!

A kiállítás tematikája:
Fakitermelés, erdőművelés, fafajták • Természet- és környezetvédelem • 

Vadászati cikkek, vadgazdálkodás, vadak • Vadászati cikkek, fegyverek, fel
szerelések • Erdészeti gépek, eszközok • Terepjárók • Utazási irodák, vadászat 
és „z ö ld " turizmus • Erdei termékek • Fafeldolgozás, faipar • Szaksajtó • 
Fafaragás, csontfaragás, kézművesség • A fa és a vad művészeti megjelenítése

Kérésére részletes tájékoztatót küldünk, vagy személyesen is állunk ren
delkezésére!

Inforcnáció: Fák és Vadak Kiállítás, Vásáriroda Nagyatád, Pl: 45.
Telefon: (82) 352-666, (30) 376-704

Számos lakossági bejelentés, panasz érkezett a városban felügyelet nélkül járkáló kőbőr ebekkel kapcsolat 

bán

F e lh ív ju k  a z  e b tu la jd o n o s o k  fig y e lm é t, ho g y  a v á ro s  k ö z te rü le te in  fe lü g y e le t  m e lle tt , p ó rá 

zo n  s é tá lta s s á k  k u ty á ik a t ,  já ts z ó te r e k r e  ne v ig y é k  ő k e t .

A Városgondnokság fokozott figyelemmel fogja kísérni az önkormányzót állattartásáról szála rendeletének 

betartását. A szabódon talalt ebeket befogjuk, melyeket a Szabadság u. 17. Sz. alatti telephelyünkön 8 napig 

őrizünk. Ezen időn belül az ebtulajdonos a xdtsegek megfizetése mellett kiválthatja kutyáját. A tartási idő 

elteltét követően a rendelet értelmében a ki nem váltott kutyákat megsemmisítjük.

Kérjük, hogy lakótársaik biztonsága érdekében -  de nem utolsó sorban, k u ty a* zidekeben ts 7Asc« *rsz*eie* 

ben az ebtartással kapcsolatban hozott rendeletet.

Ezútor fa-áraztatjuk a város lakosságát, hogy kóbor ebekkel kapcolatos bejelentést a Vaosgondnokság ügyeletes 

telefonján: 0 6-30 -273 -256  számon várunk. Városgondnokság

Lapunk legközelebb augusztus közepén jelenik meg!

Szerkesztíhizottság: Pünkösd Márton, Hubay Sándor, Szőke József 
Fotók: Durgó Tibor, Pünkösd Márton, Nyerlucz Károly 

Felelős kiadó: Ormai István
Készült Nagyatádi Nyomda Kft. uzemeben • Felelős vezető: Takács Ferenc ügyv. ig. 

271905 N. Ny. Kft
ISSN 1416-0048

KÉZIRATOKAT NEM Ő RZÜNK MEG ÉS NEM K I LDÜNK VISSZA!

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
  

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



Államalapítás
Az á llam alapí

tást ünnepe ljük  
augusztus 20-án, 
Szent István nap
ján. Nagyatádon 
is hagyom ánnyá 
vált e jeles nap 
méltatása, á lla 
m unk megterem
tésének fe lidézé
se, az István k i
rályról va ló m eg
emlékezés. Törté
ne lm ünkrő l va ló 
gondolkodásunk
ban egyre je len 
tősebb szerepe 
van az á llam ala
pítás kérdéskörének. Nem zetté vá
lásunk, a m agyar állam  létrejötte 
olyan történe lm i fo rdu lópont, ami 
e ldöntö tte  népünk fennmaradását, 
jövőjét és esélyt adott a hamarosan 
ezer éves hazánk fejlődésének.

Az állam  megszervezése európai 
kapcsolódást, szilárd és biztonságos, 
erős országot, fejlődési lehetőséget 
hozott. O lyan  történelm i fo rdu la t
ról van szó, ami teljes gazdasági, tár
sadalmi és erkölcsi átalakulást je
lentett. István k irá ly  a tu la jdonv i
szonyokat a földközósség helyett a 
magánbirtoklásra változtatta, s ez 
lett az ú j társadalmi berendezkedés 
alapja. Létrehozta a magyar keresz
tény egyházat, s népét e hitre térí
tette. Ezen cselekedeteivel az euró
pai valósághoz igazította az orszá
got. István kirá lyban a karizm ati
kus és bölcs á llam főt tisztelhetjük, 
aki 42 évig tartó uralkodása alatt 
megvalósította és visszafordíthatat
lanná tette a magyar gazdasági és 
politikai átalakítást. A  magyarság kö
zel egy évezrede változatlan m eg
becsüléssel tekint az országalapító 
Szent István személye felé. Neve 
eszménnyé, jel képpé vált múlhatat
lan alkotása; Magyarország megte
remtése révén. Hazánk akkor vég
legesen és visszavonhatatlanul a ke
resztény Európa része lett, de úgy, 
hogy kozlx>n m egőrizte független
ségét. István kirá lyban a magyar 
nemzet élnivagyása és á llam alko
tó képessege testesült meg

A történelem, közös m últunk 
nemzetet összetartó erő. Ez az erő 
(lennünk munkál, m inket serkent au

ra, hogy a ko
runk által felvetett 
kérdésekre meg
válaszoljunk. A 
m i felelősségünk 
az, hogy m ennyi
re értjük meg a je
len problém áit, 
feladatait, hogyan 
tudunk helyesen 
cselekedni a jövő 
érdekében, az itt 
élő emberek javá
ra. Ehhez máig 
érvényesek István 
királynak fiához 
intézett intelmei, 
amelyek a közös

ségért felelős emlx*r követendő er
kölcsi és társadalmi magatartását 
összegezték:

„Légy szelíd és sose harcolj az 
igazság ellen. Légy erős, nehogy a 
szerencse túlságosan felvessen, 
vagy a balsors letaszítson. Légy be
csületes, légy türelmes m indenk i
hez, nemcsak a hatalmasokhoz, ha
nem azokhoz is, akik nem férnek 
a hatalom hoz."

Akkor, az ezredfordulón négy év
tizeden át nagy királyunk határozot
tan és következetesen dolgozott 
azon, hogy erősödjön, fejlődjön, sta
b ilizá lód jon  az ország. Élt a kínál
kozó lehetőségekkel, mozgósította 
az erőforrásokat. Tevékenysége 
minden fontos témára kiterjedt. Tud
ta is, de hitte is, hogy a magyarság 
javáért, érdekében m unkálkodik.

Nagyatádon Szent István park 
örökíti meg nevét. Az ezredfordu
lón, 2001. január l- jé n  lesz ezer 
éve, hogy István kirá llyá koroná
zásával létrejött a Magyar királyság, 
a magyar állam . M é ltó  megem lé
kezést, nemzeti azonosulást, szép 
vállalást jelentene Szent István k i
rály szobrát elhelyezni ezen az év
fordu lón a parkban...

Kedves Nagyatádiak!
Az államalapítás ünnepén m in 

den honfitársunkkal, városunk p o l
gáraival, megértve* sorsközössé
günket, nemzeti összetartozásunkat 
vá lla ljuk  buszkén, hogy nekünk: a 
szép Magyarország, édes hazánk.

Ormai István 
jaolgármester

A gazdasági társaságok és az önko r
mányzat városszerte egyre több beruhá
zást valósit meg. Elkészült a városi strand 
új termál medencéje, amelynek nyomán 
érezhetően megnőtt az intézmény láto
gatottsága és jelenleg is folynak a Termál 
G yógyfürdő rekonstrukciós m unkái. A 
fürdő, am elynek felújítása m űszaki 
szempontból is elodázhatatlan vo lt vár
hatóan október elején nyitja meg kapu
it a vendégek előtt. Ezek a beruházások 
a gyógyturizmusra alapuló idegenforgal
mat hatékonyan növelik.

A  magántőke erejét je lz i, hogy a 
Kossuth utcában két helyen is több szin
tes épület készül. D olgoznak az építők 
az Éltes Mátyás iskola m ellett és a Jókai 
utca elején is ú j áruház épül. Az önko r
mányzat finanszírozásával tovább fo ly 
nak a járdák és a közterületek felújítási 
munkálatai. A  posta epü lete előtt és az

Tetőfelújítás az Aradi utcai óvodában Kossuth utcai építkezések

A Gyógyfürdő felújítási munkái Készülnek az orvosi rendelők

Nem pihen a betonkeverő

ÉPÍTKEZÉSEK VÁROSSZERTE
OTP mellett, a M ártírok utcában új dísz
burkolat készül. Az oktatási intézmények 
felújítási m unkái is befejeződnek a tan
évkezdésre. Sor került a Szakképző Is
kola tornatermének és a bölcsödének a 
tetőszigetelésére is. A  város vonzó  arcu
latának kialakításához is hozzájárul a fő
téri epuletek hom lokzatának kijavítása. 
A  Zeneiskola, a Könyvtár és az Éltes 
Mátyás Általános Iskola hom lokzatának 
felújítása tartozik ebbe a korbe. M ég az 
idén ősszel megkezdődik a tűzoltóság ré
gi épületének átalakítása, ahol a G ondo
zási Központ és a M ártírok utcai idősek 
klubja kap helyet. Ezt követően indul az 
egykori pártszékház átalakítása a Széche
nyi téren, ahol az időskorúak bentlaká

sos otthonát alakítják ki. Megkezdődtek, 
és még az idén elkészülnek a polgármes
teri h ivatal közösségi helyiségeinek fe l
újítási m unkálatai. A  városházán a há
zasságkötő-terem és a fö ldszinti tanács
kozóterem  rekonstrukciójára keru. sor, 
va lam int befejeződik a tető felújítása.

Határozott a képviselő testület az o r
vosi rendelők elhelyezéséről és ennek 
nyomán megkezdődött az egészségügyi 
központ kialakítása a kórház belső ud 
varán lévő pavilonban. Ide kerülnek a 
háziorvosi rendelők, a gyermekgyógyá
szat, a védőnői szolgálat a csecsemő- és 
terhestanácsadás. A  70 m illió  forintos be
ruházást a Népjóléti M inisztérium  9 m il
lió  forintta l támogatja.

„Fák és Vadak" c ím m e l erdészeti, 

vadászati, term észetvédelm i és m űvé 

szeti k iá llítás  és vásár várja  lá toga tó 

it szeptem ber 12-14 kozo tt N agyatá 

don .

A vadászszezonhoz  ka p cso ló dó  

rendezvény va lam enny i korosztá ly  

számára tartogat meglepetéseket. A  ki-

„Az erdő ajándékai”
KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR NAGYATÁDON

á llítást a város egy ik  legszebb be lte 

rü le ti részén, a dohánybevá ltó  egyko

ri szárító épü le tében és parkjában kap 

helyet.

A k iá llító k  közö tt m egta lá lha tóak a 

környező  erdőgazdaságok, vadászbol

tok, fa ipari vá lla lkozások, szakm ai k i

adók, és kézm űvesek standja i. A  sza

bad téren többek kozo tt te rep já rókat, 

d íszfákat, m adáre te tőke t, erdészeti 

eszközöket és gépeket tek in the tnek  

m eg a lá togatók. A  k iá llítás  m in d h á 

rom  nap ján  v o n zó  k ísé rőp rogram ok

kal készü lnek a szervezők. A gárve r

seny, lovas íjászbem uta tó , fo lk ló r  és 

koncert program ok, kutyabem utató  és 

vásár varja  az é rdek lődőke t. A k isebb 

gyerekek bábszínházi e lőadást is lá t

hatnak és ha kedvük szottyan akár a 

p ó n ilo va k  hátán is tehetnek néhány 

kort. A  szakm ai közönség számára a 
vadászkam ara szervezésével kapcso

la tban várha tó  érdekes v ita  és fó rum  

a k iá llítás  n y itó  nap ján. Az egész csa

lád számára vo n zó  p rog ram ot n yú jtó  

rendezvényt hagyom ányterem tő szán

dékka l szervezik. R em élhetően a k ö 

zönség tetszése is igazo ln i fogja ezt a 

törekvést.

Pünkösd M.

Táj és csendélet
A táj és annak m inden részlete m eg

ragadja Az utazások, barangolások é l

ménye' immár háromszáz olajfestményen 

„koszon" vissza. Aprólékos munkával, 

nagyon sok ecsetvonással készülnek ola j

képei; tájképek és csendéletek. S mára 

már nem öncélú, amit csinál. Festménye

inek tárházából válogatva két éve kapos- 
ván ónálló kiállításra is futotta. És az ama

tőr dr. Kovács Jánosné képeiből eddig 

nyolc kiállításon láthattunk igazán szép, 

é lm ényadó munkát.

Lelkesedéssel beszél a most be fe je 

ződött barcsi N em zetköz i A lko tó te le j) 

m unká já ró l. M ásod ik a lka lom m al vett 

reszt a 1 3 napos kurzuson -  ö röm m el. 

Az ország k ü lö n b ö ző  tá já ró l és k ü l

fö ld rő l érkezett vendégek kölcsönösen 

igyekeznek á tadn i tapaszta la ta ika t, 

segíteni megismertetni a kü lönböző fes

tés-technikák legapróbb részleteit; m i

közben fő isko la i tanár, festőművész és 

grafikus segítette a szakm ai m unkát. 

D ip lo m á va l ism erték el a term ékeny 

részvételt. Szép gesztus, hogy az A l

ko tó te lep  lakó i egy-egy saját m u n ká 

val a jándékozták meg a várost, am e

lyek aztán a Dráva M úzeum  gyű jtem é

nyé t gazdag ítják . Zsuzsa asszony 

Pécsvárad látképe cím ű olajfestményét 

ju tta tta  el.

H.S.

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



VII. évfolyam 1997. Július-A ugusztusN agyatádi H írlap

„Mindaz, amit tudunk, a múlthoz tartozik."
(I. M. Wasik.)

MESÉLŐ KÉPEK
A Práter

Közismert, hogy a bécsi városligetet, 
-  ligetes erdőséget, a „Prátert" II. József 
Császár 1776-ban adta át a nyilvános
ságnak.

A századforduló idején az atádi pat
rióta polgároknak is volt erre igényük. Dr. 
Kiszely László járásbíró kezdeményezé
sére találtak egy kedves helyet a Rinya 
partjához közel, amit elneveztek 
Práternak. Rövid úton el lehetett indul
ni az egykor mr^gszokott, mondhatni 
klasszikussá vált kiránduló útvonalon a 
Zrínyi utcából. A tájképi varázs: a virá-

AZ ÖTVÖSKÓNYI VÁRKASTÉLY 
RÉGÉSZETI ANYAGÁNAK KIÁLLÍTÁSÁHOZ

A mai Nagyatád központjától észa
ki irányban 6 km-re talá ljuk Ötvos- 
kónyi várkastélyának a helyét, amelyet 
1970-1974 között tártunk fel.

Régészeti kutatásaink Ö tvös- 
kónyiban, a falun ED-i irányban átve
zető 68-as közlekedési út nyugati o l
dalán lévő, 180 m magas szőlőhegyen, 
az ún. Kistanárok mélyút közelében 
hozták felszínre a Batthyány-Báthori 
reneszánsz várkastély alapfalait.

Az Árpád-korban királynői szolgál
tató faluként szereplő területen a so
mogyi reneszánsz eddigi legjelentő
sebb emlékei kerültek elő.

A téglalap alakú, 42x31 méteres 
alapterületű, sáncokkal megerősített 
kastélyt a XV. század második felében 
kezdték építeni. A XVI. század első év
tizedeiben fejeződött be a díszes re
neszánsz kiépítése, de a XVI. század 
első felében még végeztek rajta védel
mi szempontú átalakítást. Végül a 
négy-sarokbástyás építmény valószí
nűleg a XVII. század vége felé szinte 
teljesen elpusztult.

Vajon milyen lehetett ez a kastély? 

gos, illatos rét, a Malomárok és a patak 
csillogó vize, a dús parti növényzet, a fűz, 
az égerfák szegélysora, a kedves nádas, 
a jó levegő', a madárdal vonzotta sétá
ra, kiruccanásra a három évszakban: ta
vasszal, nyáron, ősszel az embereket. Át
kelve a két pallón, (Malomárok, Rinya 

patak), amit láthattunk Babay Rózsafabot 
c. filmjében is, az egyre emelkedő, ka
nyargós, fasoros sétauton, ösvényen el 
lehetett jutni jobbról a viharmenedéket 
is nyújtó épülethez, melynek építtetője 
nem ismeretes.

A tószélgetésre és pihenésre vágyó 
jjolgárok pontosan tudták, hogy a meg
jelölt időben ekkor és ekkor itt találkoz-

A régészeti feltárás erre igyekszik vá
laszt adni.

A délkeleti részen felvonóhidas gya
logkapuval, a déli részen nagyobb kocsi
bejáróval ellátott várkastély északnyuga
ti és délnyugati részét félkör alakú ron
della erősítette. Északkeleti részén egy ki
ugró, ferde fallal megerősített, emeletes 
négyzetes alapú torony állhatott.

A gyalogkapuval szemben a vártalak 
által korbezárt árkádos udvari a szeré
nyebb díszű kályhákkal ellátott MII. föld
szinti helyiségek zárták le.

Az emeleti helyiségek falát piros, bar
násvörös szürke és fehér vakolatfestés dí
szítette. Ugyanitt párhuzamos és egymást 
metsző vonalakkal, vonalkőtegekkel, 
geometrikus mintával díszített falburko
ló mészkőlapok, püspokfejes és Szent 
Kristófot ábrázoló zőldmázas kályhasze
mek kerültek elő. Mindez a leletanyag az 
építtető rangos voltát jelzi.

Az udvar és a földszinti l- lll. helyi
ségek alatt nagyobb nyugat-keleti irányú 
boltozatos pincék húzódtak.

A kastély nyugati felében a sütőház 
kályháskemencéi, míg délebbre a lépcső
zetesen lejtő udvar kocsifordulóval és kút
tá! rendelkező részei kerültek feltárásra.

A vadászkastélyt a XVI. században a 
törők ellen újabb, döngölt agyagsánccal, 
illetőleg többnyire cölöpos agyag- és föld- 
tomessel erősítették meg. A több ostro
mot is elszenvedett épületet a sáncon kí
vül külső palánkkerités is védte.

A nagyszámú kőlelet sorából két 
oszlop lábazati része, valamint a réte
gesen szélesedő lábazati töredék, egy 
félgömb alakú kocsikerékvető kő és a 
puha, töm ör kőből készült élszedett, 
persely-lyukkal e llá to tt ajtókeretkő 
emelhető ki.

A várkastély gazdag faragással díszí
tett építészeti emlékeinek további rangos 
XV. századvégi és XVI. század eleji b i
zonyítékait a finom élekkel tagolt homok
kő bordák, a lemezeit, gömbölyített és 
hornyolt tagolással díszített ajtó és ablak

nak. Megtervezni valamit és készülni rá, 
aztán részt venni benne: esemény, 
amelyre készültek testben és lélekben. 
Esemény, amelynek megadták a módját, 
még akkor is, ha csak a szabadban el
helyezett asztalok melletti padokon ül
tek le szomjasan egy pohár sörre.

A terület nem volt bekerítve, kitapo
sott ösvényén szabad átjárása volt m in
denkinek. Igaz akkoriban nem volt ka
land balról felmenni és a szép k.látást él
vezni a henészi dombra sem, amelynek 
tengerszint feletti magassága 142 m. Kug
li- és teniszpálya, mulatókért, kaszinó 
nem állt rendelkezésre és mégis szeret
tek idejárni az atádiak. A kispénzű, 
messzebbre elutazni nem képes embe
rek állandó törzshelye is itt volt. A 20- 
as években csökkent a látogatottsága az 
első világháború után. A 30-as években 
a Mándy uradalom borpincéjeként volt 
ismert. Mándy Klára esküvőjén, itt nagy 
vigalom volt az alkalmazottak részvéte
lével.

1944-ben a frontharcok idején az ak
nazáporban a pince menedéket adott a 
henészi lakosoknak. 1945-ben az épít
ményt széthordták, romjai sem láthatót:, 
csak egy nagy gödör tátong e helyen. Az 
egykori forgalmas sétány, teljesen elva
dult, a gondozatlan ösvényen gyalogo
sok közlekednek, megrettenve a szemét
halomtól. A hely romantikája megihlet
te Kraumann Erik festőművészt is, aki szí
vesen alkotott itt.

Az idős emberek, egykori diákok em
lékezetében álomként felidéződik a 
gondozott Rinya-part, a Práter, amely 
annyi szép élményt adott mindenkinek. 
„Ó h  természet, óh dicső termeszei 1 
M ely nyelv merne versenyezni véled f ”

{Petőfi Sándor)

Győré Béláné Sípos Ilona

keretek, valamint a párkányok mészkő
töredékei adják.

Az őtvoskónyi boltozati vállkő a Ma
gyar Nemzeti Galéria állandó kiállításán 
szerepel, mert „ezek a kitűnőkőfaragvá- 
nyok nemcsak Somogy megyének, még 
csak nem is a Dunántúlnak, hanem egész 
Magyarországnak kiemelkedően fontos 
korai reneszánsz kőemlékei; olyan kva
litású darabok, amelyek bízvást szerepel
hetnének a firenzei Muzeo Nazionále 
(Bargello) termeiben is.”

Ezen építészeti emlékeinket valószí
nűleg a főúri műhelyekben dolgozó ki
váló olasz kőfaragók vagy azok tanítvá
nyai készíthették.

A különböző formájú, méretű és ki
képzésű egyszerű, illetőleg bonyolultabb 
idomtéglák között patkó (félhold) jelzés
sel ellátott darabok is találhatók.

A díszes kőkerettel ellátott ablakokat 
korkeretes, kis kúpalakú üvegszemekkel 
látták el. Az egykori tetőt lapos illetőleg 
kúpcserép fedte. A nagyobb mennyiség
ben felszínre került paticsdarabok a ke
mencék és egyszerűbb épületek marad
ványaihoz tartoztak.

A nagyszámban előkerült szürke, fe
kete, mázatlan kályhaszemek az egysze
rűbb szobák XVI-XVII. századi jellegze
tes tüzelőberendezéseinek darabjai.

A nagyatádi időszaki kiállításra vá
logatott régészeti leletek és az ásatásról 
készült fotók, rajzok, a XV-XVI. száza
di jelentős főúri birtokosok: Batthyány és 
Báthori család várkastélyának az életét 
illusztrálják. A főúri rezidenciák, az un. 
pihenő- és vadászkastélyok életét külön
böző források és ábrázolások is jól fel
idézik. A torok történetírók ugyan em
lítik az őtvosi végvárat is, de jelentősé
ge nem igazán ebben rejlett. Kiemelke
dő értékét a korai somogyi reneszánsz 
várkastély-építészeti emlékei adják.

dr. Magyar Kálmán 
régész-főtanácsos

HÍREK

Szép sikert értek el a nagyatádi résztvevők a Nagyszakácsiban rendezett orszá
gos szakácsversenyen. A Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség és a Királyi Sza
kácsok nyomdokán hagyományőrző egyesület díszes oklevelét Peti Ferenc a spizek 
királyi mestere, valamint Tokaji Ferenc és Faragó Tibor udvari kiskukták és udvar
hölgyeik vehették át. Remekművük elkészítésében, amelyet az országos második 
helyezés is igazol, a nagyatádi szakácsokat családtagjaik segítették. A díjnyertes me
nü: 6 szárnyas királyi tálon és „királyi tál ha ltó l az kemencében, sajátul".

Az AMERIKAI HADERŐ PARANCSNOKSMÁ

NAK tájékoztatása alapján augusztus 15- 
étől kezdődően ismét várható az SFOR 
konvojok áthaladása yárosunktón. A pa
rancsnokság kéri a lakosság megértését 
és türelmét. • • •

A Zeneiskola értesíti a kedves Szülő 
ket, hogy szeptembertón a Zeneisko
la Hirdetőtábláján közzétett idójxjntban 
-  szeretettel várja azok jelentkezesét, akik 
az idei tanéviül kezdve zenei tanulmá
nyokat kívánnak folytatni. A jelentkezés
re vonatkozó részletesei)!) tudnivalókkal 
kajKSolattón rendelkezésre állunk a 351 - 
894-es telefonon vagy személyesen

• • •
A Z  ÜZLETEK MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYÉNEK 

megújítására megadott határidő 1997. au
gusztus 21 -én lejár. A törvényijén előírt

E L Ő D E IN K
Jámbor Péter (1889-1954)

V

Kaposvárott született, iskoláit is ott vé
gezte el. Iparát tekintve szobafestő-mázo- 
ló és üveges mesterként dolgozott. Fiata
lon nősült, Skorbák Máriát vette feleségül.

1914-ben katonai tóhívót kajxxt a csa
ládapa és a frontra került a gyalogezred
hez. Sebesülten 50 %-os hadirokkantként 
került ki a kórháztól, iparát nem tudta foly
tatni. így 1918-ban Rinyaszentkirályra köl
tözött családjával, munkalehetőséget ta
lálva és vállalva. Ekkoriban már négy gyer
meke volt: Mária, Ferenc, Ilona és László. 
AMándy-birtok bérlőjénél elvállalta a ha
lastó és kisvasút építésének irányítását. 
Majd 1930-ban Nagyatádra költözött a 
Znnyi utcai Czmdery kastély egyik bérla
kásába. Gyermekeit taníttatta, két fia az 
édesapa iparát folytatta. Hamarosan elis
mert lett a jól dolgozó vállalat és műhely 
a Kossuth utcában, ahol segédeket és ina- 

határnapot követeién csak az új tijxisii en
gedély birtokában jogosultak a telephely
hez kötött vállalkozások kis- és nagyke
reskedelmi tevékenység folytatására.

A városi strand 1997. augusztus 18- 
át kővetően naponta 6 órától 19 óráig 
várja vendegeit. Szeptember 1 -15 között 
(> 18 óráig tart nyitva az intézmény. Ked
vező időjárás esetén a szezon meg
hosszabbítása is szóba kerülhet.

f f

Nagyatád Ifjú Polgárai
Szentkirályi Kinga,

H em n János Manó, Bognár Gergő, 
Gazáig Kitti Zsanett,

Balogh Krisztina
-  --------------------  -

sokat is alkalmaztak. A fiatal iparosjelölt, 
aki itt tanulta a szakmát, rangot is szerzett.

A jeles vállalkozó 1944-ben a honvéd
ség által felajánlott nagy megbízatást is el
vállalta. A MÁV ál lomások épületét tették 
rendbe Gyékényesen, Barcson, Keszthe
lyen és a kornyéken. A sok ezer pengős 
munkabért sohasem kapta meg a szorgal
mas vállalkozó, mert közeledett a front
harc. 1944 nyarán tómbatalálatot szen
vedett a műhely is. A Babay József által 
szeretettel emlegetett „angyaltenyér: Na
gyatád " romokban hevert, megállt az élet.

1945 tavaszán a lelkes, életben maradt 
atádi jxjlgárok hozzáfogtak az újjáépítés
hez erűt, időt nem kímélve. Jámbor Péter 
és családtagjai ekkor is példát mutattak, tár
sadalmi munkában végezték el a romai 
katolikus templom festését. Mindenkor te
vékeny társadalmi életet élt, több funkci
ót is elvállalt: a Frontharcos Szövetségben, 
az Ijjartestületben és K)OSZ-ban. Minde
nütt ott volt, ahol kellett és felkérés nélkül 
is segített. A református egyház presbité
riumának is gondnoka volt. A templom
építés előtt 1939. július 2-án elhelyezett 
alapkő okmányon olvasható a mester né
vre is. Becsület, önzetlenség, szeretet, szor
galom, nemes tettek jellemezték a mes
tert, a családfőt. Ezt őrzi róla a családtagok 
a sok-sok utód, a polgárok emlékezete már
ványtábla nélkül is.

„Az állhatatos, jellemszilárd ember 
nemzedékek és évezredek mintaképe. ”

Győré Béláné Sípos Ilona
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Teltház a nagyatádi kempingben FUJI IRONMAN NAGYATÁD 1997
Holland, német, svájci és magyar ven

dégek népes tábora tölti nyári vakáció
ját a nagyatádi kempingben. Somogy 
megye egyik legszebb strandra és kem
pingje egyre ismertebb a turisták köré
ben. A 6 hektáros, gondosan ápolt zöld
terület, a régió legnagyobb feszített víz
tükrű úszómedencéje, a tágas sportpá
lyák komoly vonzerőt jelentenek. A kö
zelmúltban a Megyei Területfejlesztési Ta
nács támogatásával létesített termálme
dence átadását követően érzékelhetően 
megnőtt a létesítmény forgalma. A 225 
m ; alapterületű, részben tedett, feszített 
víztükrű új medence igazi kuriózum a 
maga műfajában, s így nem csoda, hogy 
még a szeszélyes időjárás sem riasztja 
el a kellemesen meleg vízben íürdőző- 
ket. A fedett rész alatt kialakított légtó- 
fúvásos pezsgőfürdőhöz és a zuhataghoz

-

Vízimalmok a Rinyán
Nagyatád-Kiserdő Gánosmajor). A ví

zimalom éprtési ideje a XIX. század ele
jére tehető. Építtetői a Czinderyek le
hettek. Dokum entum ok igazolják, 
hogy egy régebben működő vízimalom 
nem az általunk ismert kiserdői malom 
volt. Nagyapáik, apáik nyomán el
mondják ezt a még élő időskorú em
berek mint Koósz József bodvicai la
kos, ma túl a nyolcvanon és Szolár 
Gyula 76 éves nyugdíjas, akinek ősei 
-  m ipt molnárok -  e malmokban do l
goztak. Ezek szerint a régi vízimalom 
Bélaházánál volt a Rinyán. Ma már sem 
Bélaházának, sem az ott lévő m alom 
nak nyomai sem találhatók. Csak 
szájhagyomány alapján, netán korabe
li térkép jelzi Bélaházát.

Minthogy arra is csak szájhagyo
mány utal, hogy már a Czinderyek is 
birtokolták e vízimalmot. Ennek való
színűség tartalma az lehet, hogy e föld
birtokosok generációkon keresztül vol
tak Nagyatád fóldesurai. így a vízima
lom építtetői tulajdonosai is. Egy 
Czindery kúria még létezett a második 
világháború előtt Nagyatádon a Zrínyi

Az 1997/98-as tanév kezdésének 
fontosabb időpontjai

ADY ENDRE G IM N ÁZIU M
Szecskatábor a Sziágyi Erdei Iskolában 1997. augusztus 25 -27 kozott. 
Indulás: 1997. augusztus 25.

8.00 a gimnázium elől kerékpárral, 8.30 igény szerint autóbusszal. 
Érkezés: 1997. augusztus 27. kb 1 7.(X)

Pótvizsgák: 1997. augusztus 27. 8.00

Tankönyvek vásárlása osztályonként a következő időpontokban:
7., 8., 9., augusztus 28. (csütörtök) 8-1 2 és 13-18-ig,
10., 1. gimn., 2. gimn. augusztus 29. (péntek) 8-12 és 13-18-ig,
3.a., 3.b. 4.a., 4 b augusztus 30. (szombat) 8 12 és 1 3 -18-ig, 
egészségügyi osztályok augusztus 31. (vasarnap) 8-14.30 és 16-18-ig, 

Ünnepélyes tanévnyitó: 1997. augusztus 31. 15.00 óra

SZAKKÉPZŐ ISKOLA:
Ünnepélyes tanévnyitó: szeptember 1. 7.45 óra

A nagyatádi általános iskolák ünnepélyes tanévnyitójának ideje 
egységesen augusztus 31. 17. óra

egy-egy napsütéses hétvégén bizony nem 
egyszerű hozzáférni. A strand egyre is
mertebb, a kemping teltházzal működik. 
A teljes kapacitás lekötöttsége felhívja a 
turisztikai szakemberek és a város veze
tőinek figyelmét a további teendőkre. A 
közelmúltban készült idegenforgalmi ta
nulmány is az egyik lehetséges fejlesz
tési irányként a strand bővítését jelölte 
meg, ennek egyik lépcsője lehet a kem
ping bővítése is. Az Önkormányzat meg
rendelésére ennek a terve már elkészült. 
A strand közvetlen szomszédságában lé
vő 2 hektáros területen közösségi helyi
ségek, faházak, büfé biciklitároló és 
újabb lakókocsi beállók kapnának he
lyet. A terület fekvése és nagysága alkal
mas a megjelölt célokra, csupán a finan
szírozás korántsem könnyű kérdésére kell 
megoldást találni. PM.

utcában, melyet bérlakásokként hasz
nosítottak. De ott kezdett üzemelni a 
Matán féle lekvárgyár is. mely a mai 
konzervgyár bölcsője volt.

Amikor a múlt század második fe
lében megásták a malomárkot -  Kis
erdőtől Goröndig -  a malom, de még 
inkább a halastavak vízszabályozása ér
dekében. A vízimalmot is erre telepí
tették. Korabeli okmány erről tanúsko
dik. (Lásd: 4257/1889. számú ügyirat. 
Nagyatádi Múzeum)

Ez szerint a vízimalom tulajdonos 
Meller Manó nagyatádi foldbirtokos. 
Úgyszintén egy 545/1905. számú ok
irat duzzasztózsilij) átalakítás tárgyában, 
ugyancsak ezen urasagot jelöli malom
tulajdonosként.

Egy néhány évvel későbbi 
5875/1911. számú engedélyokirat már 
K. Lelbach Keresztély nagyatádi föld
birtokos személyében jelöli meg a tu
lajdonost. Valószínű a közben eltelt né
hány esztendő alatt a földbirtokra is, a 
vízimalomra is tulajdonos váltás történt. 
Ennek vélhető okát nem kutattam.

Horváth Ferenc

A triatlon példátlan karrierjének va
gyunk szemtanúi a világban és Magyar
országon is. A világ első triatlonversenyét 
1978-ban, Magyarország első triatlon
versenyét 1984-ben rendezték meg, s ki
gondolta volna akkor, hogy alig több, 
mint húsz év múlva az ezredforduló 
olimpiájának műsorán is szerepelni fog 
ez a sportág.

Nagyatád városa „ősidők" óta megha
tározó szereltet vállalt a hazai triatlonélet 
szervezésében, 1990-ben 39 bátor indu
lóval indult útjára az Ironman Nagyatád 
versenye... a Fuji Film Magyarország se
gítségével pedig 1992 óta Fuji Ironman 
Nagyatád néven fut a rendezvény.

Példa nélküli a hazai triatlon berkek
ben, hogy egy' (kis)város megszakítás nél
kül nyolcadik éve várja minden év au
gusztus harmadik hétvégéjét a legelszán- 
tabbakat egy olyan versenyre, ahol 
3800 m úszás, 180 km kerékpározás és 
42 km futás folyamatos teljesítése vár az 
indulókra. *

A versenyre három héttel a rajt előtt 
három ország 124 versenyzője adta le 
nevezését, az egyéni versenyzők mellett 
közel 20 váltó küzdelme színesíti a prog
ramot.

A verseny pályája olyan, hogy a né
zők a csodálatos környezetű versenyköz
pontban -  a Városi Strandon tudják vé
gigszurkolni az eseményeket, a verseny
zőknek a kerékpározás közben négy kort, 
a futás során pedig hat kört kell teljesí

A HÍRNÉV IS KÖTELEZ
A térség érdeke a társaság érdeke

Nagyatád gazdasági életét je lentő
sen meghatározó ágazata egykoron a 
fejlődő ipar, melynek legnagyobb lé
tesítménye: a Konzervgyár. Több év
tizedes múltra visszatekintő gyár, amely 
hosszú éveken át megélhetési lehető
séget biztosítva a lakosság foglalkoz
tatottságát jelentette. Termékei széles 
kínálata nemcsak e hazában, hanem 
országhatáron túlra is elvitték hírnevét.

A társadalom jjolitikai-gazdasági 
átalakulása úgy a hazai, m int nemzet
közi vonatkozásban kedvezőtlen for
mában -  negatív kihatással -  elérve vá
rosunkat itt is éreztette hatását.

Az utóbbi évek gazdaságában kiala
kult állapotnak megfelelően hogyan le
hetséges „kézben tartani" és tovább irá
nyítani a nagyhírű létesítményt?

M ilyen vélemény alapján lehetséges 
helyzetképet adni a konzervgyár mai 
tevékenységét illetően?

Termelés -  hatékonyság -  érdekelt
ség -  exjjort - foglalkoztatottság: fon
tos tényezők - külön-külön, de összes
ségében is -  az irányítás koordinálá
sát végző szakember számára. M in d 
ezen témát illetően érdeklődésemre

Az N VSE m egyei I. osztá lyú  lab darú gó-m érkőzései

1. forduló
Augusztus I 0.,vasárnaj) ( 16 30 óra) 

Nagyatad -Szülök

2. forduló
Augusztus 1 7., vasárna|> (16.30 óra) 

Juta-Nagyatád

3. forduló
Augusztus 23., szombat (11.30 óra) 

Nagyalád-Andocs

4. forduló
Augusztus 31., vasárnaj) (16.30 óra) 

Kajxjsvári Gazdász- Nagyatád

5. forduló
Szeptemtór 6., szombat (11.30 óra) 

Nagyatád-Fonyód

t i
HONNAN

teniük, s valamennyi korben érintik a ver
senyközpontot.

Érdemes fényképezőgéppel érkezni a 
Fuji Ironman Nagyatád 1997. évi verse
nyére. Az első száz néző, aki a verseny- 
kozpont területére fényképezőgépjael ér
kezik, 1 tekercs Fuji Filmet kap ajándék
ba és ezzel egyben tókajacsolodhat a ver
senynapján megrendezésre kerülő ama
tőr fotópályázatba. A versenyről készült 
fotóit ugyanis még aznap -  díjmentesen 
-  elkészítik, s abból a nevező által leg
jobbnak kiválasztott képet az ered
ményhirdetés előtt egy kiállítás kereté
ben a közönségnek bemutatják. A közön

szíves tájékoztatót adott a LIMPEX Kon
zervgyár Kft. nagyatádi gyárának ügy
vezető igazgatója: Mészáros László.

A LIMPEX RT -  m int banki Rt (KHB)
-  budapesti székhellyel a tulajdonosi 
jogokkal felruházva, 4 gyártól álló cso- 
jjort (Nyíregyháza, Hatvan, Szeged, 
Nagyatád) gazdasági irányítását gya
korolja. 1996. január 1. óta ezen for
mában működő csojaort tevékenységét 
egyrészt egy racionalizálási program 
keretében történt gépátcsoportosítás, 
másrészt új termékek kifejlesztése és 
gyártási programba vétele határozza 
meg. Ezen gazdasági évben mintegy 
200.000 tonna termék gyártását je len
ti több mint 20 milliárd forint értékben. 
Ami a helyilegelő irányzott terveket i l
leti, Nagyatádon 20.000 tonna termék 
előállítását céloztuk meg. A nyersanyag 
beszerzési piac gazdaságossága, a 
közeli területek bevonásával tovább 
növelheti a hatékonyságot is. M unka
erő foglalkoztatottság tekintetében ál
landó létszám 350 fő, melyet közel 150 
fő szezonális időszakban egészít ki. A 
60 féle késztermék több mint 300 be l
földi kereskedelmi partner, illetve ex

6. forduló
Szejttember 14., vasárnaj) (15.30 óra) 

Nagyatád -Somogybabod

7. forduló
Szeptember 2 1., vasárnaj) (1 5 óra) 

Balatonkeresztúr Nagyatád

8. forduló
Szeptember 28., vasárnaj) (15 óra) 

Nagyatád-Balatonszárszó

9. forduló
O któ tó r 5., vasárnaj) (14 óra) 

Tab Nagyatád

10. forduló
O któ tó r 12., vasárnaj) (14 óra) 

Nagyatád-Tarany 

ség által legjobbnak szavazott munkák
kal értékes fényképezőgépeket lehet 
nyerni...

A verseny és kapcsolt rendezvényei
nek pontos időrendje a következő:

augusztus 21. csütörtök
Művelődési Ház
18.00 Az Ironman egy kis tudomány 

-  kerekasztal-beszélgetés (résztvevők: 
Baranyai László, Kmdl Gábor, Péter At
tila. Zakariás Géza és dr. Herr Gyula)

augusztus 22. péntek
18.00 Kerékpáros felvonulás, resztve

vők a versenyzők, a szurkolók, és a vá
ros sjaortszerető közönsége -  gyülekező: 
Széchenyi téri nagyparkoló

augusztus 23. szombat
Városi Strand -  Fuji Ironman Nagya

tád 1997. versenye
6.00 rajt I. futam -  amatőrök
8.00 rajt II. futam -  profik

12.00 Cet-rend 10 km-es úszóverseny 
országos döntőjének rajtja

16.00-tól Célbaérkezés
kb. 24.00 a verseny ünnepélyes ered

ményhirdetése
A verseny szervezőbizottság ezúton ér

tesíti a lakosságot, hogy augusztus 23- 
án szombaton 6.00-tól este 20.00-ig rész
leges forgalomkorlátozásra lehet számí
tani a Kápolna u. és a Zrínyi u-nak az 
Alkotmány u-ig terjedő szakaszán. A ver
senyzők nevében köszönjük a lakosság 
türelmét.

ifj. dr. Herr Gyula

port formájában kerül a kü lfö ld i fo
gyasztók asztalára. Ily módon az érté
kesítés területén Németország, Dánia, 
Ausztria, Hollandia, Csehország, Szlo
vákia, Horvátország, 1996. után pedig 
a FÁK utódállam ok is megrendelőink 
közé soroltatnak. Gazdálkodásunk rö
vid lejáratú hitelek felvétele mellett is 
forráshiánnyal történik. A Területfejlesz
tési Tanács kezében lévő pénzeszkö
zök pályázaton való elnyerésével ke
rülhetnénk olyan helyzetbe, hogy to
vábbi partnerekre találjunk. Bizony elő
fordul, hogy olyan helyre kerül a tá
mogatás eszközét jelentő jaénzösszeg, 
ahol azt alacsonyabb hatékonysággal 
működtetik.

Természeti jelenségek okozta kedve
zőtlen hatások nagy-nagy mértékben 
befolyásolják a nyersanyag megfelelő, 
zökkenőmentes, folyamatos ellátását. 
1997 év első félévében a terv szerin
ti gazdálkodás ütemében fo ly ik  a 
munka, a termelés mennyiségét tekint
ve a terv fölött je len ik meg.

Ily módon a nagy hagyományokkal 
rendelkező konzervipari termékek to 
vábbra is biztosítva láttatják e dunán
túli kisváros hírnevét itthon és határo
kon túl is.

Mészáros Ágnes

11. foduló
O któ tó r 19., vasárnap (13.30 óra) 

Tab-Nagyatád

12. forduló
O któ tó r 26., vasárnaj) (1 3.30 óra) 

Nagyatád-Lengyeltóti

13. forduló
November 2., vasárnap (13 óra) 

Nagyberki Nagyatád

14. forduló
Novem tór 9., vasárnaj) (1 3 óra) 

Nagyatád-Somogytarnóca

15. forduló
Novem tór 16., vasárnaj) (1 3 óra) 
RKFC ll.-Kajaosmérő-Nagyatád

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



VII. évfolyam 1997. Jüliu.s- / \ ugu.sztu.sN agyatádi H írlap

1W7.

9,fX> ómkor 
a Honfoglalás terén 

M egemlékezés és az 
oltárkő felavatása

10.00 órától 
a művelődési házban

A kertbarátkor 
termény bem u tatója 

/ !.00 ómkor
a városi múzeumban

„Az Ö tvöskónyi várkastély régészeti leletei” 
című kiállítás megnyitója 

és Ormai István polgármester ünnepi köszöntője
A Szent István parkban: 

is o o ó rn k o r  A Balaton Big Banil koncertje 
19.30órakor A Rock and Roll Rádió Bánd koncertje 
21 .(X) órakor Tűzijáték
21.30órakor Stá-Rock koncert

22.30 órától 03 óráig DÍSCO
Rossz idő esetén a koncerteket és a discot n művelődési házban rendeztük meg. 

A Szent István napi programokra 
minden érdeklődőt szeretettel vár a Xugvatád Város Önkormányzata

\  tazijálrk támogatói:
A IU m i  Hutiwitn ] | l>’ D

ct 1 araa 1 M n tr r  H í m  I
k<w aa«pH « k fi k e rn k  ct Sault H < ] „> -■«

FELHÍVÁS
Nagyatád Város Ö nkorm ányzata  

a tulajdonában álló 
N agyatád-K ivad ári 
városrészben fekvő,

az 1996 -o s  strandszezoni 
term álfürdőként üzem eltetett

INGATLANÁT
az azon lévő üzemképes, érvényes 

vízjogi egedélyes term álkúttó l, 
fürdőépülettel és strandm e

dencékkel

ÉRTÉKESÍTÉSRE 
MEGHIRDETI

Ajánlattételi határidő: 
1 9 9 7 . szeptember 15. 9 óráig

Részletes felvilágosítás:
Nagyatád Város 

Polgármesteri Hivatala 
7 5 0 0  Nagyatád, Baross u. 9. 

Tel.: 8 2 /3 5 2 -6 6 6

1 2 3 4 1 5  6 7 8 9 10 11 12
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Beküldendő: a vízsz. 1. alatti gondolat.

„Van mááásik, 
amiből nincs másik!”

Rég múlt idők ősi kultúrtörténetében 
a művészetek fejlődése a kor hal adtával 
megőrizték eredetében mindazokat a jel
legzetességeiket, melyek a mai napig 
fennmaradásukat jelzik.

Ezek egyike a hagyományozódás 
nemzedékről-nemzedékre, mely időről- 
időre megőrizve jó hírnevet biztosított az 
utókornak.

A művészetek egyik ága a szórakoz
tatás világában a cirkusz. A több mint 200 
éves múltra visszatekintő EÖTVÖS csa
lád tradicionális formában, mindmáig tisz
telve elődeik emlékezetét, életük folyto
nosságában a név továbbvitel az, mely 
örök időkre kötelez.

EÖTVÖS Gábor és felesege, kinek ősei 
francia földön szereztek maguknak elő
ször hírnevet (Picard), illetve gyermekük 
Tibor rendkívüli humanitása olyan szép 
hitvallás a mai világban, amely elgondol
kodtató. Gyakorlások fáradságos óráit a 
függöny szétnyílását követően feledni tud
ják, hiszen kilépve a porondra várja őket 
a közönség. Tudásuk legjavát adva csat
tan fel a taps, mert amit adtak magas szín
vonalon, viszonzásul visszakapják azt. 
Nap-nap után életük ezáltal teljesedik ki,

ahogy Ó k vallják: „az ember azt csinál, 
amit szeret, hiszen csak azt lehet öröm
mel csinálni; nyugdíjba ugyan lehet men
ni, de abbahagyni ezt nem lehet."

Fontosnak érzik, hogy az emberek a 
kisebb helységekben is elégedettséggel 
mondják el véleményeiket az előadása
ikról. Továltoi eleiben maradásuk nem ké
vés lemondással járó befektetéseket igé
nyelnek, mely családi és baráti támoga
tás, illetve német, amerikai, továbbá ma
guk mellett érezve az UNICEF által nyúj
tott segítséget.

Műsoraikat kétévente változtatva lép
nek a nagyérdemű közönség elé. Produk
cióikat megtekintő emberek tapsolhatnak 
nekik szerte Európában, Észak- és Dél- 
Amerikában, a felkelő nap országában, 
Japánlxin. Magyar földön az ötvenes évek 
közepén leptek fel utoljára. 1993-tól is
mét országunk városai és települései szó
rakoztatására indultak el turnéra, hogy él
tesse őket a rivalda fénye, a gyermekar
cok víg kedélye, az emberek szeretete. 
Városunkban a nyár esti éjszakában dí
szes sátruk csillogó-villogó fényében 
messziről vonzza az emliereket a piros- 
fehér-zold zászló.

» I  1 1  
tITV C I

Szerkesztőbizottság: Pünkösd Márton, Hubay Sándor, Szőke József 
Fotók: Durgó Tibor, Pünkösd Márton, Nyerlucz Károly 

Felelős kiadó Ormai István
Készült Nagyatádi Nyomda Kft. üzemében • Felelős vezető: Takács Ferenc ügyv. ig. 

271906 N. Ny. Kft.
ISSN 1416-0048

KÉZIRATOKAT NEM ŐRZŐNK MEG ÉS NEM KÜLDÜNK VISSZA!

EÖTVÖS Gábor, Jászai Mari díjas Ér
demes Művész, a Magyar Köztársaság 
Csillagrend Kitüntetettje - mindez a ma
gas színvonalú művészmunka elismeré
se. Személye és családja élete és hírne
ve legyen még hosszú-hosszú időkre 
arany betűkkel beírva a cirkuszművészet 
kézikönyvébe.

Mészáros Áencs

VÍZSZINTES

1. A beküldendő gondolat. 1 3..... our souls (SOS). 14. Az egyik mondatrész.
15. Kést fen. 16. Idegen előtagként: távol-. 18. Latin főnévképző. 19. Ennivalója. 
21. Vakbuzgó, türelmetlen ember. 23. Állatokat betanító személy. 24. 
Klasszikus kötőszó. 26. Munkabérek. 28. Marad. 29 Az egyik térítő. 31. Fogával 
tép. 32. A hét vezer egyike. 34. Élő. J6. Melyik helyen? 37. Román, régiesen. 
39. Makó folyója. 40. Doktrína 41 A mahagónihoz hasonló nemes fa (ékezet 
nélkül). 42. Pecunia non .. . 43. Pest megyei város. 44. Formál. 45......missa
est. 46. Angol világos sör. 47. Varróeszkoz (névelővel). 48. Szintén. 50. A szoká
sos szórend megváltoztatása (nyelvtan). 53. Az oxigén és a nitrogén vegyjele. 
54. Telit. 56. Olasz fürdőváros. 58. Lihegve siet. 59. Vezetőhangos ógörög hang
sor. 60. Színes televíziós rendszer. 62. Láncfonalat erősít. 64. Erdei rágcsáló. 66. 
Vél, gondol. 68. A Pápai Szentszék.

FÜGGŐLEGES
1. Az einsteinum vegyjele. 2. Tanács, németül. 3. Korulvesz. 4. Házhely. 5. 

Fasiszta rohamosztag volt. 6. Másképpen, latinul. 7. A tyúkfélék hímje. 8. Spanyol 
exkirályné. 9. Páros árny! 10. Megsemmisítő hatályú tiltakozások. 11. 
Alkotórész. 12. Alacsonyabban lévő helyre tud nézni. 17. Bútor jelzője. 19. 
Mézízű. 20. Ünneftélyes, szertartásos. 22. Algériai kikötőváros. 23. Szomjoltó. 
25. Szervíroz. 27. Van ilyen frizura is. 30. Kutat. 33. Becézett Ilona. 35. íme, 
oroszul. 36. Sereg. 37. Kaluga folyója. 38. Bolondító. 40..... faciunt collegium
(hárman alkotnak gyűlést). 41. Alifás telítetlen szénhidrogén. 43. Állam franciául. 
44. Állati fekhely. 45. Menekúlésszerűen fut. 46. Száraz, latinul. 49. Bolt, angolul. 
50. Dél-amerikai ital. 51. Gépi kötéssel készült selyem, pamut vagy vékony gyapjú 
textilanyag. 52. Férlinév. 55. Az olasz és a magyar autójel. 57. Van ilyen fánk. 
59. Enyves a keze. 61. Az USA kémelhárító szervezete. 63. Rövid angol férfinév. 
64. Jelenleg. 65. Est!

A júniusi rejtvény szerencsés nyertesei: Czár János, Nagyatád, Aradi u. 
9. 11/1. (1500 Ft-os könyvutalvány), Szafxj Lajosné Nagyatád, Aradi u. 7. 
IV/1. (1000 Ft-os könyvutalvány), Patai Zsolt, Nagyatád H unyadi u. 3. 1/5. 
(500 Ft-os könyvutalvány).

A megfejtéseket levéllaen vagy nyílt levelezőlapon a Nagyatádi Hírlap 
Szerkesztősége, 7500 Nagyatád, Baross C. u. 9. címre kérjük beküldeni. 
Beküldési határidő: 1997. augusztus 11.

KAROS VOLÁN
Állunk, szállítunk rendelkezésükre!

Várjuk Tisztelt Utasainkat
a lassan 6 hónapja közlekedő helyijáratainkon.

Menetrenddel kapcsolatos felvilágosítást a nagyatádi 
autóbuszállomás forgalmi szolgálattevői adnak.

KAPÓS VOLÁN RT. TERÜLETI IGAZGATÓSÁGA
Nagyatád, Szabadság u. 23. • Tel.: 82/351-255, Telefax: 82/351-027, Telex: 13310
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„...élet zengi be az iskolát... ”

Megkezdődött az új tanév
Nyári hónapok múltidéző pillana

tokká válva bennünk élnek tovább... 
Szeptember havának eljövetele a pe
dagógusok és a gyermekek számá
ra egy új tanév kezdetét jelenti. 1498. 
őszétől kezdődően pedig a Nemze
ti Alaptanter. bevezetése lesz a mér
fö ldkő az oktatási intézmények éle
tében. Ezt megelőzően kidolgozásu
kon már ezen évben szorgalmasan 
munkálkodtak az iskolák, továbbá a 
pedagógia' program összeállítása is 
a feladataik közé soroltatik.

M ilyen érdemleges változások ta
pasztalhatók az ez évi tanévben is 
kóláink „háza táján" varosunkban? 
Körkérdésem válaszadói a város 
alapfokú oktatási intézményeinek ve
zetői: Fellegi Bálint -  Bárdos Lajos 
Általános Iskola; Kunics Józsefné 
2. Sz. Általános Iskola; Boros Bálint 
-  Babay József Általános Iskola.

A Bárdos Lajos Általános Iskolában 
húsz tanulócsoportban kezdték meg 
tanulm ányaikat a gyermekek: 9 a l
só és 11 felső osztály. Az előző tan
évhez viszonyítva a tanuló i összlét- 
szám nem változott ugyan, de em el
kedett a vidékrő l bejárók -  így Bol
hásról 30, Ö tvöskónyibó l 36 gyer
mek került városunk általános isko
lájába. Az ének-zene tagozatos isko
lában a tanuló ifjúság osztályfőnöki 
óra keretén belü l hasznos útravaló 
birtokába jut az „Embernevelés" is
meretek által. A felkészüléshez rend
kívül tetszetős és sok érdekességet 
bemutató segédanyag az "Egészséget 
testben, lé lekben" tanári kézikönyv. 
Nagy öröm m el és bizakodva a sike
rében, a város csak ezen alapfokú 
tanintézményében vezetik be e tan
évtől kezdődően, a tűzvédelmi isme
reteket. A „Tűzre, vízre vigyázzatok!" 
cím ű illusztrációs munkafüzetet a 
BM Tűzoltóság Országos Parancs
noksága készítette. Az alsó tagozat 
környezetismeret, a felső osztályok 
technika és osztályfőnoki óra anya
gaként sajátítják el ezen fontos tud
nivalókat. Továbbá a technika tan
tárgy tanmenetébe beépftve 5-8. osz
tályban a fiúk részére a faragás, a le
ányoknak pedig a háztartási ismere
tek gyakorlati foglalkozásai valósul
nak meg. Az idegen nyelvi képzést 
már az első osztályban fakultációban 
indítják el, kapcsolódva a NAT tér 
vezetéhez Fontosnak tartják, hogy 
játékos form ában ism erkedjenek 
már a kisiskolások a számítástechni
kai alapismeretekkel.

A tanév első félevében két ju b ile 
umi évfordulóra is készülnek O któ 
ber 1. Zenei Világnap, egyben az 
iskola névadója, Bárdos Lajos szü
letésének napja, 5 évvel ezelőtt vet
ték fel a nevét. December hónapban 
a magyar és a v ilág zenei életének 
géniusza, Kodály Zoltán születést 
nek 115. és halálának Í0  évfordu
lójára szintén rendezvény-sorozattal 
emlékezve tisztelegnek. A „Fák és Va
dak" országos kiállítás m egnyitóján 
együttesen vett részt.

A város 2 sz. Általános Iskolája a 
rajztagozatos diákok tehetsegének ki
bontakoztatásában. fejlesztésében 
eredményesen m űködő oktatási in 
tézmény. Ezen tanévben 21 tanuló
csoport indulásakor a tanulói létszám 
mindössze 11 fővel csökkent az elő
ző évhez képest.

Az iskolában m űködő gazda
asszonyképző első alkalommal indí
totta útjára a már végzett gyermekek 
részére egy éves időtartamra fa
lusi vendéglátó szakismeretek okta
tását, ahová fiúk és leányok je lent
kezései egyaránt várják. Az iskola a 
számítástechnikai alapismeretek ok
tatását szakköri formában, a 7-8. osz
tályban fakultációs keretek kozott kí
vánja megoldani.

A sport tagozatos iskola névadó
ja Babay József, városunk szülötte. 
Tanulói létszámot tekintve: ebben a 
tanévben 18 fővel emelkedett a gyer
mekek száma, első a lkalom m al 
Ötvöskónyiból is érkeztek diákok. 16 
tanulócsoport kezdte meg tanulm á
nyait: 8 alsó és 8 felső osztály, ö r 

vendetes tény számukra, hogy szer
dai napokon a délelőtti órákban 
Kaszóban a lovaglás szépségeivel is
merkedhetnek meg a tanulók. így a 
szaktantárgyi oktatás keretén fjeiül a 
bio lógia i órák foglalkozásainak is 
helyszíne ez a csodálatos környezet.

További terveik szerint ápolni kí
vánják a jó kapcsolatot a német test
vér iskolával. Fő támogatójuk a 
COATS HUNGARY KFT nagyatádi 
gyára. Hagyományként tisztelve az 
iskola névadóját októberben rendez
vények formájában kívánják ápolni.

Számítógépeket vásároltak, ame
lyek segítségével kívánják elérni 
azt, hogy m inél több gyermek sajá
títsa el ezen ismereteket.

További céljaik: egyrészt, hogy 
nyaranta sporttábort is szerveznek az 
érdeklődők részére, másrészt pedig, 
hogy valamennyi tanulócsoport ré
szére az úszás-oktatást bevezessék. 
Tanulóik távolabbi utcákból is érkez
nek ide, ezért a helyi közlekedést biz
tosító buszjárat útvonalát (É--D irány
ban) és a menetidejét célszerű len
ne ennek megfelelően módosítani 
(reggeli és délutáni órák). Ezen ké
rés hangzott el az iskola igazgatója 
részéről: indokolttá tenni a m ie lőb
bi gyakorlati alkalmazást, a gyerme
kek biztonságos közlekedésének 
megvalósítása érdekében is

Általános Iskoláinkban így kezdő
dött meg az 1997/98-as tanév. „N e 
héz az iskolatáska" -  igaz a tudást 
nem súlyra mérik, de a gyermekek 
beiskolázásához évről-évre szüksé
ges tárgyi eszkozok értéké emelke
dő tendenciát mutat. Sajnos!

Tanulóifjúságunk emlékezetébe 
ezen tanévre Makszim G orkij gon
dolatát idézem: „A  tudás: hatalom!"

Emlékkönyv megsárgult lapjainak 
gyöngybetűi: „Tanulj, hogy bo ldo
gu lj!"  így legyen!

Mészáros Ágnes

A magyar konnány 1946. kora tava
szán kötötte meg a Cseh- és Szlovák köz
társaság vezetőivel azt a látszatszerző- 
dest, amely alapján a Magyar anyanyel
vű lakosság önkéntes alapon részt vesz 
a két állam közt: lakosság cseréljen. Az

FGY KIÁLLÍTÁS KÉPEIBŐL ...

Az erdő ajándékai városunkban
A vasárnapi borús idő ellenére is több mint hatezren látogatták a három napig nyitva tartó rendezvényt Az első alkalom

mal szervezett erdészeti vadászati, természetvédelmi es művészeti kiálIrtás és vásár osztatlan közönségsikert aratott. A szak
mai és a szélesebb wzonseg érdeklődése egyertelműen bebizonyította a tematikus kiállítás létjogosultságát. A hagyomány
teremtő szándékot mi sem igazolhatja jobban annál, hogy a szervezők már most megkezdték . jovo esi program előkészíté
sét. A rendezvényen 48 kiállító mutatta be termékeit, több mint hatszáz négyzetmétert megtöltve az épületben és a szabadté
ren. Az itt bemutatkozó cégek közül többen már az idei vásár mérlegének elkészítésekor jelezték részvételi szándékukat ' 998- 
ban. PM.

A kiállítás egyik legszebb standja

b * kua /  v- -

A kézművesek kiállítása és bemutatója

A kiállítóépület bejárata Érdeklődők a SEFAG Rt. standjánál

Találkozás a szülőfölddel
áttelepítés erőszakkal törtért, szétszakít 
va egymástól testvéreket, szülőket, roko
nokat, ismerősöket. Az ártelepítettek 14
1 5 megyébe kerültek

Hosszú ideig még a látogatást is mel
lőzni kellett, mind két ország részéről 

ilyen- olyan akadályok nehezítenek a 
kapcsolatok k  ivételét.

A politikai feszültségek a hatvanas 
evekben mérséklődték. Csak a különle
ges családi események -  hosszabb 
ut fnjárás után tettek lehetőve a szemé
lyes találkozásokat. A szétszakított csa
ládok mind tof>b eseményre utaztak köl
csönösen egymáshoz Ilyenek voltak az 
esküvők keresztelők, vagy tejnetesek.

Az 50 éve kezdődőt! szomorú est 
meny a dejx>rtálás, a kitelepítés tfifjfj mint 
400 csaladot érintett csak a szül falum
ban, Tardoskedd községijén. Adeportá- 
lások Csehországba es M ór, aországba 
történték, a kitelepítések (Jetiig Magya
rországra Községünk lakossága a 2. v i
lágháború előtt 95 *K>-ban magyar nem
zetiségű es anyanyelvű volt. A Kisalföld 
legnagyobb magyar a|kú községé m int
egy 7000--8000 lakossal. Az evek m ú
lásával a sebek gvógvultak. A uatalsag 
többségé már itt született tt járt iskolá
ba, itt alapított családot es illeszketiett be 
az itteni életvitelije a közösségije 

(Folytatás i i. oldalon)

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V II. évfolyam 1997. SzeptemberN agyatádi H írlap

„Mindaz, amit tudunk, a múlthoz tartozik."
(j. M. Wasikl)

MESÉLŐ KÉPEK
\  ró m ai 

k a to lik u s  tem p jiu n
A barokk templom sorsa városunk két 

és fél évszázadának történetét hordoz
za.

A torok hódoltság alatt Nagyatád mai 
északi hataránál, a Prokop dűlőben ál
lott egy kis templom, melyet Szent M i- 
hályról neveztek el. A Rákóczi felkelés 
hullám zó harcai alatt elpusztult, szer
zetesei elmenekültek.

Atád mai központjában a pap nélkül 
maradt hívek egy kis tölgyfa templomot 
építettek az 1 700-as évek elején, mely
nek kicsi tornya volt két haranggal. 
1738-ban a prokopi romos tem plom 
ból elhozott - Szent Keresztről elneve
zett - vászonra festett kép volt a főoltá
ron, a leírások szerint sok csoda történt 
előtte. Hordozható oltárkő csak a tőo l
táron volt, itt misézett időnként a 
csókolyi plébános.

M ikor Czinderi Ignácz 1 722-ben e l
nyerte az uradalmat, Zágrábból hívott 
papokat: D obranich András, majd 
Tomasich Márk plébánosokat. (1722-29) 
A földesúr látva, hogy a lakosság m ind 
a magyar, m ind horvát létszámban nö
vekszik, Nagykanizsáról magyarul is be
szélő ferences szc,<. ' ‘ ’ i leoített le, 
hogy prédikációikat minden hívő meg
érthesse. (1 731.)

Czindery Ignácz adományozó leve
lében rögzítette, hogy a „csodákkal 
ékeskedő" Szent Kereszt építendő 
tem plom ára kötelezettséget válla l. 
Anyagi okok miatt az éprtkezés jóval ké
sőbb kezdődött: 1 761-ben alapozták a 
szentélyt. A szerzetesek m indent meg
tettek: ’obb ezer téglát égettek adomá
nyokat gyűjtöttek. A szentélyben 1767- 
ben misézték először.

Vegleges befedesenek dátuma: 1775. 
A belső burkolások melyeket a laikus 
ferences testvérek végeztek 1 768-ban 
kezdődtek, ekkor emelték a kórust is. 
Czindery' Pál (1 798) végül nem hagy
ta magukra a küszködő atyákat. Az ő 

A háborúban elpusztult főoltár

érdeme hogy a tizenkilenc évig tartó 
építkezés befejeződött

A templomnak hét oltára volt. Krip
tájában szerzetesek, a kegyúr és azok 
a hívek temetkeztek, akik a sírhely árát 
(32 Ft) megfizették.

1 785-ben a rendi testvérek elkészí
tették a Szent Kereszt főoltárát. M ivel 
a torony később épült, az északi olda
lon haranglábat állítottak, melyre 1800- 
ban négy harangot húztak fel, közülük 
a legnagyobb 625 fontos volt és Graz
ban készült

Csuzy Pál toldesúr jóvoltából 1844- 
ben új, téglából épült torony került a 

templomra, melynek keresztjét Felder 
János kaposvári építész alkotta. 1862- 
ben új orgonát hozattak Grazból a ré
gi helyett. (A későbbi, 212 változatú o r
gonát 1937-ben álIflották fel, mely a há
borúban elpusztult.) Közben 1802 
ben és 1880-ban két erős földrengés ráz
ta meg az epuietet, sok kárt okozva. A 
regi prokopi oltárképet is ki kellett cse
rélni, helyette Somssich József gróf fes
tett újat 1871-ben.

A természet rombolását fölü lm últa a 
második világháborús ostrom, melynek 
végén a visszavonuló németek felrob 
bántották a tornyot. Döbbenetes volt a 
hatalmas romhalmaz.

Nagyatád lakossága ekkor megmutat
ta, hogy mire képes. Az újjáépítésben, 
romeltakarításban szinte mindenki reszt 
vett. P. Ambrus Máté rendfőnok lelke
sen szervezett. Hívására több százan 
hordták az anyagot. A gerendák faragá
sát ingyen végezték az atádi ácsok, a 
legényegylet és a labdarugók segítségé
vel. De segített a rendőrség kapitányos- 
tól, a gyárak, üzemek, hivatalok, egye
sületek, politikai pártok vetélkedtek a 
munkában.

Bergovecz György lakatos mester in 
gyen készítette a szentély vasablakát. 
Jámbor Péter festő protestáns létére 
negyedmagával ugyancsak ingyen fes
tette ki a templomot. Dr. Antall József 
újjáépítési miniszter pedig a költségek
re államsegélyt biztosított.

M inden templomnak van egy jeles 
napja: a búcsú. Nagyatád a főoltár tisz
teletére a Szent Kereszt felmagasztalá- 
sának napján: szeptember 14-en tartja 
az ünnepet.

A búcsújárás a középkortól ismert, 
amikor is zarándoklás útján bűnbocsá
natot engedélyezhetett az egyház feje, 
a pápa. A nagy tömegben templomi 
zászlókkal, énekelve érkező zarándo
kok egyúttal a település ünnepének ré
szesei voltak, hagyományt teremtve a 
vallásos tiszteletadás mellett rokoni és 
baráti találkozásokra.

Nagyné Gyánó Ágota

HÍREK
Tavaszt idözöen bontották virágszirma

ikat a közelmúlt napokban a Somssich 
utcai aranyeső-bokrok.

• • •

Sokas, egyre többen nem várták meg 
portáik környezetük takarításával, rend
betételévek szeptember 23-át a takarítás 
világnapját. M indnyájunk örömére tet
ték.

• * *

A Somogyszobi utcai volt téglagyár 
után felhagyott bányagödör területének 
rekultivációjára -  pályázaton elnyert pén
zekből készült tervek alapján, újabb pá
lyázaton önkormányzatunk 49 m illió 280 
ezer Ft vissza nem térítendő támogatást 
kapott a Központi Környezetvédelmi 
Alaptól. Ezzel lehetőség nyílott arra, hogy 
a jövő év októberéig az elvadult terület 
rekultiválásával, a szabadidő eltöltése
re alkalmas parkká alakuljon.

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY
Nagyatád Városi O nte irir.m yzat Városgondnoksága az önkormányzat tulajdonában lévő 
feleslegessé vált gépeket, eszközöket nyílt árverés utján értékesíti.

Gép, eszköz megnevezése Évjárat Induló licitár
Kombi kalapacs 1993. 40 000 Ft -»- 25 % ÁFA
Habarcskevero + szivattyú 1985. 7 0 000 Ft + 25 %  ÁFA
Ablakdaru AD-2(X) 1986. 30 000 Ft + 25 %  AFA
Döngölő SL-2 1987. 30 000 Ft + 25 %  ÁFA
Polski Fiat A |W 1989. 50 000 Ft + 25 %  ÁFA
Görgős habarcskevero 1988. 30 000 Ft + 25 %  ÁFA

Az árverés helye: Városgondnokság telephelye Nagyatád, Szabadság u 17 
Időpontja: 1997 október 7. (kedd) 8 óra
Az október 7-ei árveres után megmaradó eszkozok folyamatosan értékesítésre kerülnek 
minden kedden 8 órakor, 1997 Decemtx'r 11 ig a városgondnokság telephelyén.

Árverési feltételek:
- árverési ajánlatot csak az árveres kezdő időpontjában megjelentek tehetnek, 

az árverés gépenként kulon-külön történik
- a gépek tulajdonjogát a legmagasabb vételár megfizetését vállaló ajánlattevő nyeri el,

-  a vételárat az árverés helyszínén, készpénzben, egy összegben kell megfizetni, 
a vásárló a gép elszállításáról az árveres nap|án 16 óráig köteles gondoskodn

Árveréssel kapcsolatos információ: Városgondnokság Nagyatád, Szabadság u. 17.

Tel.: 82/351-477, Zavagyil Attila

Zöldi Aurélia igazgató

Eseménynaptár

Október elsején lesz az idősek világ
napja es ekkor ünnepeljük a zene világ
napját. Ez utóbbiról következő lapszá
munkban avatott helyi szerző osztja meg 
velünk gondolatait

Nagyatád Ifjú Polgárai
Kruc/i Melánia, Vas Gábor

Örök hűséget fogadott
Balogh Andrea és Bogdán Zoltán 

Csabi Rita 
és Mészáros Zsolt Gyula 

L S ja la i Brigitta és Nemeth A ttila .

„Szól a rádió... Naponta halljuk a slá
gert melv a rádió világhódftását idézi.

Soha azelőtt nem váltott ki találmány 
hasonló érdeklődést. A húszas években 
rabul ejtette az embereket a varázs, hogy 
távoli országok hangját szobájukban ül
ve hallgathatják.

Nagyatádon Bárány Károly műszerész 
volt az első, aki saját készítésű hangszó
rós készülékkel lepte meg ismerőseit. La
kásában estenként összegyűltek a mo
dem kor csodálói és ámulva hallgattak 
mindent: a kissé recsegő hangot, zenét, 
híreket, sportot.

A rádiózás évtizedek múlva sem vált 
magányos szórakozássá, a dicsőséges 
6:3-as labdarúgó mérkőzés londoni 
közvetítését a lelkes atádi szurkolók kö
zül sokan Báránvéknál izgulták végig.

Bárány Gáspár nagyatádi cukrász öt 
gyermeke közül Károly kitűnő tanuló volt 
-  a család anyagi helyzetén múlott hogy 
nem lehetett mérnök. A MEZ Cernagyár 
villanyszerelőjeként szabadult Senkár 
mester mellett Már ott kísérletezett a hír
adástechnikával. A helybeli Takács Má
riával kötött házassága után önállósítot
ta magát, mint műszerész. Saját erőből, 
tanulással és sok munkával indult eletuk. 
Kölcsönöket vettek fel és a Kossuth ut
cai Mather házban üzletet nyitottak. A

E L Ő D E IN K
■- ________ ._______ _ J

Báránv Károly (1902—1963)
sikerek ösztönzést adtak; mai szemmel 
is ragyogóan felszerelt új üzletet hoztak 
létre a régi Turul patika mellett, 
’ asdényey Elemér gyógyszerész házá
nak egyik szárnyában, városunk központ
jában.

A Postától kapott engedéllyel saját 
gyártású rádiókat is árusíthattak. Termé
szetesen világmárkák is jelen voltak a 
boltban: Philips, Orion és Standard ké
szülékek. A különböző elektromos cik
kek (csillárok, villanyvasalók, rezsók, ká
véfőzők, hajszárítók és különböző sze
relvények) mellett árultak és javítottak 
egyéb műszaki cikkeket is (kerékpár, mo
tor, varrógép stb.). A feleség nagyszerű 
üzletasszony volt, férje sokirányú tevé
kenysége mellett szükség is lett a mun
kájára.

Bárány Károly mozigépész üzemve
zetői képesítést szerzett 1938-ban és az 
atádi moziban 1938--43-ig vetítést vál
lait.

Előbb motorkerékpárt, majd egy Opel 
gépkocsit vásárolt, hogy üzletfeleit idő
ben kiszolgálhassa. (A Mándy kastély vil- 
lamosftását is ő végezte.) A gyorsabb köz
lekedés lehetővé tette, hogy saját mozit 
üzemeltessen Lábodon. Állandóan új 
szakkonyveket vásárolt, tanult és a 
szükséges vizsgákat megszerezte. Egész 
életében ónálló volt, még akkor is, m i
kor a vállalkozó szellem nem számított 
dicsőségnek.

1945-ben a Hunyadi utcai -  igénye
sen berendezett - lakásuk teljesen tönk
rement a háború alatt az üzletet kifosz

tották, az autó pedig gazdája nélkül ..be
vonult' katonai szolgálatra, soha nem lát
ták viszont. Mindent élőről kellett kez
dem.

Szerencsére nem sok vetélytársa akadt 
a szakmában, újra gyarapodtak. Aztán 
bekövetkezett az államosítás: az üzletet 
meg kellett szüntetni. A Kossuth utca má
sik oldalára költöztek 1951-ben és utá
na már csak javítással, szereléssel fog
lalkoztak a fiával: Lászlóval, aki érettsé
gi után apja mellett tanulta meg a szak
mát.

Az első televíziós készüléket ők sze
rezték be Atádon és megismétlődött a 
csoda. Lakásukban újra összegyűltek az 
emberek, hogy lássák a hihetetlent: a mo
zi házhoz jön!

Az új kihívás megérintette a mestert, 
az első antennákat ők szerelték, sőt a 
graz-i és zágrábi adás befogását is sike
rült megoldani. Eljártak Barcsra, Marca
liba, sőt Pécsre is antennát szerelni. A szí
nes fényjátékok, hangulatvilágítás töké
letes mesterei voltak színházi előadáso
kon és táncmulatságokon.

Hatvanegy éves korában tevékeny éle
te lángja kialudt.

Felesége özvegyi jogán még folytatta 
az ipart fiával, aki átvette apja örökét: 
ónálló, nincs szüksége külön privatizá
cióra.

A híradástechnika terjedésével pedig 
-  amíg dolgozni tud és ismereteit átad
ni a fiataloknak - m indig akad tenniva
lója.

Nagyné Gyánó Ágota

A Nagyatádi Diákokért Alapítvány az i9 9 7 *98-as tanév i félévére 

PÁLYÁZATOT HIRDET
azon tehetséges nagyatádi egyetemi, főiskolai hallgatok részére, akiknek a tovább
tanulása szociális helyzetük miatt akadályoztatva van.

A pályázathoz csatolni kell: az I. évfolyamos hallgatók érettségi bizonyítvány 
másolatát, a felsőbb évfolyamos hallgatok 90*17. II. félévről szóló lezárt lecke
könyv másolatát, továbbá a hallgatói jogviszony igazolását, valamint a család 
1 főre eső jovedelem-igazolását.
A jovedelem-igazoláshoz szükséges nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal 209. 
számú irodájában vehető át.

A pályázatot a Nagyatádi Diákokért Kuratóriuma címére
(Nagyatád, Baross G u. 9 Szám) 1997. október 15-ig lehet benyújtani.

Pályázatok elbírálásának határideje: 1997. október 31.

A SAUBERMACHER-RYNO HULLADÉKGYŰJTŐ KFT.
értesíti Nagyatád város lakosságát, hogy 1997. október 4-én (szombaton)

LAKOSSÁGI 
VESZÉLYESHULLADÉK-GYŰJTÉST SZERVEZ

a következő helyszínen és időben:

HELYSZÍN IDŐPONT

1. Kivadár Italbolt előtti parkoló 08.00-08.15
2. Rákóczi u. ABC előtti parkoló 08.30-09.00
3. Jókai u. -  Árpád u. sarok 09.15-09.45
4. Szabadság u. -  Honvéd u. sarok 10.00-10.30
5. Varjas Autóház előtti parkoló 10.45-11.15
6. Kórház előtti parkoló 11.30-12.00
7. Alkotmány u. -  Dózsa Gy. U. sarok 12.15-12.45
8. Somogyszobi u. - Lőcsei u. sarok 13.00-13.30
9. Szabó D. u. -  Kolozsvári u. sarok 13.45-14.15

10. Somogyi B. u. Ungvári u. sarok 14.30-15.00

Kéri a lakosságot, hogy a fent megjelölt helyen és időben a mobil gyűjtő
kocsinál -  szíveskedjenek leadni a háztartásokban keletkezett veszélyes hul
ladékokat (akkumulátor, vegyszermaradványok, gyógyszerek, szárazelemek, 
fáradt olaj elhasznált étolaj, festékmaradványok és festékdobozok, stb ‘
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IDEI KITÜNTETETTJEINK
A VÍZ ELTEK ) ERE/E

Komfortossá lett a város
Nagyatád Város Kepviselő-testülete 

a város kitüntető díja iró l szóló rende
leté értelmében ez évben is kitünteté
seket adományozott azon személyek es 
kollektívák részére, akik tevékenységük
kel a város fejlődését, hírnevének nö
velését szolgálták, munkásságuk során 
kimagasló szakmai és hivatásbeli érde
meket szereztek.

A Város Napja a lka lm átó l Nagyatád 
Városért ki'üntetésben részesült néhai 
Dr. Naményi M iklós, a tüdőgondozó 
főorvosa, Hubay Sándor, a Polgármes
teri Hivatal nyugalmazott főépítésze.

Közszolgálati Érdemérem kitüntetést 
kapott Kovács Géza, a Művelődési Ház 
népművelője.

Nagyatád Város Kulturális Dija kitün
tetésben részesült Mayer Károlyné, a 
Bárdos Lajos Általános Iskola tanítónő
je. a „Fürjecske" gyermek néptánccso
port vezetője és a Nagyatádi Vegyeskar.

Nagyatád Város Sport Díja kitünte
tést adományozta a Képviselő-testület 
Kajdy Gusztávné nyugalmazott testne
ve lő  tanárnőnek és a Nagyatádi 
Triatlon és Szabadidősport Sjjortegye- 
sület részére.

A Város üz le ti -Gazdasági Dea k i
tüntetésben részesült Gócza József, a 
„Fehér G alam b" Étterem vezetője,

Valószínűleg a negyvenesek sem tud
ják, hogy valam ikor volt kosárlabda 
sport Nagyatádon. így voltam ezzel a 
közelmúltig en is. A najjokban egyik is
merősöm megkérdezte, emlékszem-e 
a dohánybeváltó kosárlabda csapata
ra. Nem emlékszem, nem is em lékez
hetek, ezért utána jártam a dolognak.

Kiderült, hogy a városban három női 
kosárlabda csapat is m űködött sok év
vel ezelőtt. 1948-ban alakult meg az 
első a dohánybeváltóban. Akkoriban ott 
dolgozott egy tehetséges es lelkes fia
talember, Józsa György, aki összehozott 
egy lány csapatot. Ő  a kosárlabda tu 
dást a csurgói g im názium tól hozta ma
gával és így tanította a csapatot a já
tékra. Képünkön az alapító tagokat lát
juk az á lló sorban balról jobbra halad
va; Gál Mária, Hidasi Irén, Szenyéri 
Magdolna, Csonka Rózsi, Tóth Mária 
Marton Teréz, Vendég Ilona, Bicsáki 
Mária, Helyes Erzsébet, Józsa György.

Egy évvel később a Cernagyar majd 
a Konzervgyár csapata is létrejött. A 
Cérnagyár csapatát Kutor József irányí
tottá. A csapat: Landi Erzsi ( I I ) ,  
Madován Marika (7), Csonka Edit 
(1 7) Kutasi Erzsi (1 3), hátul Pacsi Mag
dolna, Antal Magdolna es Szabó Mag
dolna, rajtuk kívül játszottak meg, Bódis 
Ilona, Antal Mária, Gazler Erzsi és So
mogyi Aranka.

Abban az időtón a lányok csak mun
ka után tudtak gyakorolni. Többen há
rom műszakban dolgoztak, viszont a lel - 
xesedésuk határtalan volt. A játékok sa-

Találkozás a szülőfölddel
(Folytatás az 1. oldalról)

Az idősebb generáció tagjai pedig az 
élet rendje szerint fogynak, eltávoznak 
az élők sorától és nagyon sok temető
ben kapták meg az embernek megjáró 
vegtisztességét: „Nyugodjanak béké
ben".

E gondolatok késztettek arra, hogy a 
még élő kitelepítettek és hozzátartozó
ik részvételével szervezzük meg a haza
látogatást: „Találkozás a szülőfölddel" 
címmel.

Hosszú előkészület és szervezés a meg 
élők felkutatása kb. 20 községből A mun
kánk eredményes volt és 1 50-en haza
látogattunk Az ottani szervezésben és le
bonyolításban nagy segítségünkre volt 

Torma István, az „Atád Áruház" igaz

gatója és a Nagyatádi Nyomda Kft. kol
lektívája.

A Pedagógus Napi ünnepségen az is
kolai és iskolán kívüli nevelés oktatás 
területén tartósan kiemelkedő pedagó
giai tevékenységük elismeréstől Nagya
tád Város Pedagógiai D ija kitüntetést 
kapott Dr. Vargáné Zag Ágota, a Bár
dos Lajos Általános Iskola enek-zene 
tanára, Szabó Lajosné, a Babay József 
Általános Iskola igazgatóhelyettese és 
Gom bor Rozália, a Szakképző Iskola 
matematika-kémia szakos tanára

Az ünnepségen nyugdíjbavonulásuk 
alkalmából a Művelődési és Közokta
tási miniszter által adományozott „Pe
dagógus Szolgálati Emlékérem" kitün
tetésben részesült Bognár Imréné a Bár
dos Lajos Általános Iskola igazgató-he
lyettese, Fáncsy Józsefne és Czetói Dé
nes, a Bárdos Lajos Általános Iskola ta
nítói.

Takács Lajosné nyugalmazott óvó
nő 65 éves óvónői diplom ája alapján 
jub ileum i díszoklevelét, Váradi G yu
la nyugalmazott tanító 50 éves tanítói 
oklevele alapján arany oklevelét vehet
te át.

Semmelweis Ignác születésének 179. 
Évfordulója emlékére rendezett unnejj- 

Kosárlabda Nagyatádon
lakos pályákon folytak, ma már ez elkép
zelhetetlen, pedig az ízületeket megkí
mélte. A legjobb pályát akkoriban a Cér
nagyár mellett találjuk; piros, téglaporos 
pálya, jól karbantartott locsolt területtel. 
A három csapat később egyesült: meg

nyerte a megyei bajnokságot és fölkerült 
az NB ll-tó . A csapat irányítója Karpáti 
Jenő és Kutor József lett. Az első évtón 
jól szerepeltek, bár az akkori utazási v i
szonyok mellett nagyon nehéz volt jár
ni az országot. A második évben aztán 
kiestek, elsősorban anyagi nehézségek 
miatt.

Tardoskedd választott testületé és annak 
igen lelkes polgármestere Kele Lajos úr 
és Lenárt Károly esperes úr.

A találkozás felemelő, megható, soha 
meg nem ismételhető, ünnepélyes volt.

Közel 1000 tardoskeddi lakos várta az 
érkezést: testvérek, barátok olelese ha
rangzúgás tette felejthetetlenné az unnejj- 
séget.

Egész napos színes program várta a ha
zalátogatókat, Istentisztelet, hősok em
lékművének ünnepségén koszorúzás. 
Emléktábla avatás a régi iskolánál, 
amelynek a felirata: Az ember elmegy 
de a szülőföld orok"

A kegyelethelv, a temető látogatása, a 
község fejlődését bemutató korút, majd 

ségen a Kepviselő-testulet kitüntetést 
adományozott az egészségügy es a szo
ciális ellátás területén tartósan magas 
színvonalú, kiemelkedő tevékenységet 
végzők részére.

Nagyatád Város Egészségügyi Díja k i
tüntetésben részesült Dr Horváth Gi 
za nyugalmazott háziorvos

Szociális D | kitüntetést kapott 
Matusa Erzsébet, a GWdozási Kozixint 
családgondozója es Vugrintx z Istvanm 
osztályvezető fonőver. a Máltai Szere 
tetszolgálat városi vezetője.

Az államalapító királyunk Szent Ist 
ván tiszteletére rendezett unnejjsegek 
keretében Zadravecz Gyorgyne, a Pol
gármesteri Hivatal adóügyi csojjortve- 
zetője a Köztársaság Elnöke által ado
mányozott Magyar Koztarsasagi Bronz 
Erdemkereszt kitüntetésben részesült

Somogy Megye Közgyűlésé által ado
mányozott Somogy Megye Pedagógi
ai Dija kitüntetést kapott Dr. Vargáik 
Zag Ágota a Bárdos Lajos Általános Is
kola ének-zene tanára, Somogy Megvi 
Sportdíja kitüntetésit® részesült Tamás 
Lajos, a Babay József Általános Iskol í 
nyugalmazott igazgatója.

A kitüntetetteknek ezúton is gratulá
lunk, jó egészséget es további munka 
sikereket kívánunk!

A mérkőzéseket néha 300 em tór is 
megtekintette, annyian voltak, mint a fut
ball meccseken. Persze, ahogy a regi 
fényképeket elnezem, nem csak az 
ügyességük miatt nézték meg őket. Ne- 
hányukat személyesen is ismerem 

mondhatom jó karban lévő nagymamák. 
Elnézést kérek, ha valamit pontatlanul 
vagy hiányosan írtam le. Akikkel beszél
getni tudtam ma is kisimuló homlokkal, 
nagy lelkesedéssel mesélnek a régi 
időkről, az ifjúságukról. Jó lenne ebből 
egysmást nekünk is megszívlelni.

Czimmerman Béla

díszebéd, kultúnnűsor és zenés (magyar 
cigányzene) vacsora.

Ezen írást azért vállaltam, mert újabb 
meghívás érkezett a meghurcoltak és de
portálták emléknapjának megtartására: 
szeptember 14-ere.

Idézem a levél első sorát:
Levelem kezdeten tisztelettel köszön

tőm Ont és szeme (yen keresztül Nagya
tád Város minden lakosát."

Kele La/os 
Htrdoskedd Község Polgármestere 

Ezúton adom at Kele Lajos Polgármes
ter ur szívélyes üdvözletei es jókívánsá
gát a város minden polgárának, kiegé
szítve a saját jókívánságommal. 

Nagyatád, 1997. szeptember 15.
Kopecsni Vince 

Szlovákiától kitelepített 
nagyatádi lakos

Sebastian Kneipjj a múlt század ter
mészetgyógyásza szerint a tótegsegek 
gyógyításához a víz három tulajdonsá
ga révén jutunk: feloldó kejjessege ki
választó ereje es edző hatása tevén. Az 
úszással, a zuhanyzással, a legegysze- 
lűbb vízkúraval, m ind-mind elősegítjük 
hogy a vertón levő idegen anyagokat fel
oldjuk kiválasszuk és a legyengült sej
teket felfrissítsük. - A vrz hálás hiszen alj
ban kezdtük embriókon eleiünket is.

Nagyatad turdőkultúrajának a szakor
vos szemszögéből való minősítését 
megítélését a kórház osztályvezetője 
tol, dr. Novothny György főorvostól ki r- 
tuk.

A század legelején nyert hévízzel, 
a húszas evekben már fürdővárosként 
emlegették Nagyatádot, ahova megfele
lő gyakorisággal fürdővonatokat is köz
lekedtettek. Nem elhanyagolható jelen
ség, hogy ez a társasági életre is kihatott, 
hiszen a megye más részeiről érkező ven 
dégek nyugodt körülmények között cse
rélhették ki gondolataikat. Csak tisztelet
tel emlékezhetünk az első fürdőorvosra 
Biennenfeld Mórra vagy 1935-től a már
tírhalált halt burányi doktorra.

Az 1968-as évi bővítések alapozták 
meg a fizio- és balneoterápiás ellátás el
indítását. 1978-ban 30 ágyas reumato

Gondolatok egy új miséről
A Világ létezésétől orok időktől fog

va a születés és halál közötti mindennap 
ok árnyai és fényei emberi élet kísérői 
ezen a Földön.

A gyermek nyiladozó értelme korán 
felismeri az őt körülvevő világot. A tes
ti fejlődés látható tonnában történő nö
vekedése mellett a belső lelki világ so
kak számára bezárul. Ily módon kejjes 
megőnzm mindazt, amely az emberi szív 
titka.

Különös világ: amikor valaki megérez
ni képes olyan meghívást, ami ki nem 
mondott szavak áltál jut el hozzá. Meg
hívást olyan szolgálatra, amely alázatot 
és áldozatot, humanitást és lelknsmere- 
tesseget, odaadást es szerénységet kíván 
és követel egy teljes életre. Mindezek 
egyéni példamutatás formájában a kör
nyezetre is rendkívüli hatást gyakorolván 
az emberi gondolkodást is jó irányban 

A SAUBERMACHER-RYNO HULLADÉKGYŰJTŐ KFT.
értesíti Nagyatád város lakosságát, hogy 

AZ ŐSZI LIM LOM AKCIÓT 
1997. szeptember 30-án (kedden) 7-20 óráig hirdeti meg.

Az akció keretétón a veszélyes hulladékon és az építési törmeléken kívül 
minden olyan lomnak minősülő holmit (háztartási gép, bútor, autóalkatrész, 

vasanyag, műanyag göngyöleg, st.) elszállít, amelyek nagyságuk, súlyuk vagy 
terjedelmük miatt a szokásos hulladékgyűjtő edénybe nem helyezhetők el.

Kéri, hogy a háztartásokban feleslegessé vált holmikat
1997. SZEPTEMBER 30-ÁN (KEDD) 6 ÓRÁIG  HELYEZZÉK EL 

a lakóházuk előtti közterületen, mivel ennél későbbi időpontban kihelyezett 
dolgok elszállítását a kft. Nem tudja biztosítani.

lógiai kórházi osztály szerveződik, 
amellyel Somogybán megoldódik a fek- 
vőtóteg ellátás és lehetőség nyílik diag
nosztikai röntgen laboratóriumi háttér
rel helyben a mozgásszervi betegek ki
vizsgálására. A 80-as évek fejlesztései te
szik Kompiette a szolgáltatások teljes ko
rét. Gyógyvízzé minősítik a melyből fel
törő hévizét majd gyógyfürdővé a für
dőt. A gyógyszeres kezeles a fizio- es bal
neoterápiával együtt teszik komplexe a 
gyógyítási folyamatot. E betegségek ke
zelésében ugyanis elengedhetetlen a faj
dalmai csillapító, izomlazíto, a gyógy
ulást elősegítő, a vérbőségét serkentő für
dőzés es a vízi torna. Somogy megyen 
kívül Tolnától es Bárányától is fogadunk 
olykor-e.’ kor (jelegeket. A krónikus 
mozgásszervi (jelegek mintegy (0 %-a 
évről- évre v isszajár. Fontos mutató, hogy 
elegedetten nyilatkoznak a terápiás ke
zelések eredményéről. A fürdőben ter
mészetesen nagyobb gyakorisággal for
dulnak meg, leginkább regenerálódás 
szándékával Nagy lehetőség a gyógy- 
es termálvíz közelében élni'

És a gyógyforrás nem csak szomj o l
tásra de ivókúrára is hasznossá válhat, 
hiszen jo kiegészítője lehet a gyógysze
rt:, kezelésnek is. Úgy tudom, ennek fel
tételei is megteremtődnek a mos felújí
tás alatt álló gyógyfürdőben.

■ És .1 strana . ?

Korszerű és kultúrált kon,.menyek 
kozott kínaija szolgáltatásait a kikapcso
lódást, a vízi sportokat kedvelők számá
ra. Nagyon fontos a már évek óta tartó 
úszásoktatás. Bizony úszás nélkül itt ne 
hagyja el gyermek az általános iskolát. 
Jó érzés a méltán kierdemeíljelző: Na
gyatád a Triatlon fővárosa. A termál-rész
leg megnyitásával pedig megsokszoro
zódott a vendégforgalom és a külföldi fur- 
dőzők száma is megnőtt. Ez persze mind
járt feladatokat is eredményez, hiszen a 
kemping mára kicsi lett.

Azt hiszem nyugodt szívvel elmond
hatjuk: a városban ma már minden adott
ság megvan ahhoz, hogy méltóképpen 
fogadja a betegeket és vendégeket.

Hubay Sándor

befolyásolhatja. Mindezek által emberek 
cselekvése válhat olyanná, hogy életük 
napjai nem telnek el hiába.

Szolgálat, ahol a világi élet hívságai- 
nak lemondását Tel v altja egy olyan küz
delmekkel teli egveni életút, amely kí
vülálló számára maga a rejtelem

Ünnepi pillanatok a mindennapok hét- 
koznapiságától oly módon emelkednek 
ki. amelyek fenve beragyogja es végig
kíséri az egvént azon az úton, amely re 
meghívást kapott. A közösség pedig, aki 
mindennek együtt érző és meghitt szem
lélője, vegtelen tisztelettel és nagy-nagy 
szeretettel osztozik az örömteli esemeny 
tón

Egy fiatal szerénységben, egyszerűség
ben, nevtelensegtón kíván megmarad
ni, mert lelkenek nyugalma es szívének 
tókeje csendet kér to lunk...

Mészáros Ágnes
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Tanulás tanítása a nagyatádi
Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskolában

Harmadik kötet a menedékesekről
A tanév első hetében új d iák ja inknak 

bevezettük a tanulásmódszertan oktatá
sát. Ezzel a tantárggyal a cé lja ink  a kö
vetkezők voltak:

Lehetőséget ad junk a gyerekeknek 
az iskolához, a tanuláshoz és tanáraik
hoz való viszonyuk átgondolásához, s 
ha szükséges, átértékeléséhez.

Fejlesszünk m inden olvan képessé 
get, ami a tanulás sikeréhez szükséges.

- O lyan szokásokat alakítsunk ki, hogy 
tanulóink személyre szabottan, eredmé
nyesen sajátítsák el a tanulás módszere 
it. ‘

Ö nm aguk megismeresehez adjunk 
segítséget.

Ebben a húsz órában d iák ja ink meg 
ismerhettek azokat a módszereket, tech
nikákat, amelyek a ké ső b b ie ke n  nagy-

FRANCIAORSZÁG 1997.
Az 1996-9^-es tanévben néhány d l 

ák lehetőseget kapott arra, hogy egy 
m agyar-francia csereprogram  kereten 
belül nyáron Franciaországba utazzon.

Az egész utat tu la jdonképpen  az EU 
finanszírozta.

, r r áW V 1
j . V , -72 s X  *-

8 a  g '  i.t \  • 2 . 0 >

A "Fiatalok Európáért" Brüsszelben k i
írt pályázatát az iskola m egpályázta és 

ezálta l kapott 500  00 0  Ft-ot. Csérébe 

ezért az összegért az összes résztvevő 
d iáknak  készíteni ke lle tt egyénileg 

vagy m unkacsoportban  egy m iné l te l
jesebb d o k u m e n tá c ió t az e rd ő rő l. 
M inden  do lgozatnak kü lö n b özn ie  ke l

lett egym ástól, h iszen m in de n k i más 
szem pont szerint, más szem szogtxíl ír
ta le m utatta be az e rdő  és a válasz 

tott téma kapcsolatát

N éhány példa: Erdő a gasztronóm i
ában. Erdő a népm űvészetben, stb

Az egesz kurzus két hétig tartott, jú 
lius 27-tő l augusztus 10-ig. Az első he
ten családoknál szállásoltak el m inden

kit Besanconban, a m ásodik héten pe
dig egy szabadidokozpontban kaptunk 

helvet Rochejeanban
Ennek az útnak tu la jdonkeppen több 

célja is vo lt he lyi, ill. nemzeti mércével 
mérve. Egyrészt elősegítette nem zetkö
zi kapcsolatok kialakulását, hiszen ezen 
a pályázaton és az úton reszt vettek meg 
németek, spanyolok, olaszok, másreszt 
nyelvtanulási és nyelvgyakorlási lehető
seget biztosított számunkra, m ivel az ott 
to ltott idő  alatt 3x3 órán keresztül tanul
tuk a francia nyelvet, sőt még arra is le
hetőség adódott hogy gyakoro ljuk az 
angolt és a németet, ugyanis az e lőbb  
em lített kü lfö ld iekke l csak ezen a két 
nyelven tud tunk kom m un iká ln i, és vé
gül de nem utolsósorban k:kapcsolódást 
jelentett, természetesen a nyelvtanulás 
m elle tt a szórakozás is helyet kapott

Számos idegenfo rga lm i lá tványos

ságot te k in te ttü n k  meg, ezenk ívü l 

ban hozzájárulhatnak az ismeretek sike
res elsajátításához. Az egy hét során na
gyon sok elm életi és gyakorlati utmuta 
fást kajftak. Tolibek kozott hogy m ennyi
re tontos a tanuláshoz szükséges külső 
körülmény, a Ix ’ lső á lla jx it es a Ixtvésés 
szellemi segítése. Nagy hangsúlyt fektet
tünk arra hogy az elm életben ek ajatí- 
tottakat átültessük a m indennapok gya
korlatába: pl. emlekezetfejleszto, kon
centrá l iós es szókincsfejlesztő feladato
kat vegeitek továbbá gyakorolhattak egy 
adott ismeretanyagból a lényeg kiem e
lését, a jegyzetelést és a vázlatírást.

Az egy Iáét tapasztalataiból messzeme
nő következtetést nem lehet levonni, 
annyi azonban bizonyos, hogy tanuló
ink jobban megismerhették egymást, ta
naraikat és az iskola elvárásait. A  taná

két k u ltu rá lis  és egy reprezenta tív 
p rog ram on  is részt ve ttunk. A betáb- 

lázo ttsag  e lle n é re  sza b a d idő n k  is 
vo lt u n it rendsze rin t sporto lásra 

városnézésre, esetleg vásárlásra fo rd í

to ttun k . A  két hét során k irá nd u ltu n k  

az O sse lle -i ba rlanghoz , Nans-ba a 
sóbányához, egy á lla t- és novényre - 
zervá tum ba, a svájc i N euchate lbe , és 
egy sajtkészítő szövetkezetbe. Várost 
néztünk A rbo is-ban , Besanconban, 

P onta rlie rlx-n , O rnans-ban Részt ve t
tunk egy fogadáson, egy képzőm űve 
szeti k iá llításon , és néhányan egy 
h a n g v e ”  enyen . M e g te k in te ttü k

r * H pl

dfi i
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Besnconban a C itade llá t, s k ü lö n b ö 

ző tavakhoz, fo lyókhoz  látogattunk el, 

m in t pé ldáu l a b o n na li tóhoz  a ST. 
P o in t tóhoz , Rem oray tóhoz  és a 
D oubs  fo lyó h o z , ráadásul e lm e n 

tünk  a Herisson vízesésekhez is, ami 
fe le jthe te tlen  vo lt m inden  résztvevő 

számara.
A sportok térén a vízi sportokra es a 

b ic ik lizésre  vo lt lehetőség, am it m in 

denki ki is hasznait. Azt hiszem  m in d 

rok pedig attogo képét kaphattak a d ia 
kok képessegeiről.

A  szaktanári munka során továblr- 
fejlesztve a húsz órában elsajatítottakat 

hozzásegíthetjük diákja inkat ahhoz 
hogy jobban megismerjek önmagukat, 
joöb  tanulm ányi eredményeket érjenek 
el es magasabb szintű tudásra tegyenek 
szert

Egy tanulói ve lem eny a sok közül:
„Szerintem  Jó vo lt m e ll arra megta 

nitott bennünket, hogyan erdemes tanul
ni. Ezt a tanuiasmoaszertant m a/d később 
is a lka lm azhatjuk  M eg arra is jó  vo 't 
hogy van értelme tanulni, és akarni ke ll 
tanulni, mert kü lönben nem  lenne be 
lő lünk sem m i "

Bencze I aszlóné 
szakoktató

annyiunk neveben elm ondhatom , hogy 

nagy é lm env vo lt sz.lm unkra ez az it 
nagyon jó l ereztük m agunka ’ a vidék 
a táj magával ragadó vo lt es a vendég
lá tó ink  s nagyon kedvesek voltak. V é 
gül az összes d iák nevelten szeretnek 
köszöneté t m on d a n i e lsősorban 

Buttnerné Body Ágnes tanárnőnek, aki 

megszervezte az egész utat H orváth  
Andrea angol szakos tanárnőnek és 
H eiz ler Erika német szakos tanárnőnek 
köszön jük ezt a két hetet, és rem éljük, 
hogy csak poz itív  em lékük m arad az 
úttal és ve lünk kapcsolatban is.

Továbbá a csapat a következő em 
bereknek szeretné köszönetét kife jez 
ni: nagyon m egköszön jük a két busz 

Fotó: eM. Soós György

1991-ben m enekülők araóata talált menedéket a volt honvéd laktanyában. Hat év 
alatt bezartáig 1 5 ezren fordultak meg a menekülttáborban. M indenki jött, aki tehet
te: térti, nő, gyermek, idus es fiatal egészséges és IxCeg,' katolikus, muzulmán, orto
dox és ateista Óvoda iltalanos t>s kozejjiskola is működött itt. Tavaly 12 végzős bos- 
nyák diák tett sikeres érettségi vizsgát. Aztán a városban és a kornyék falvaiban ba
rátságok kötődtek; de a menedékesek nemcsak idegen nyelvet, de más kultúrát is hoz
tak magukkal. -  És eljött az idő, am ikor a táborlakók útra kelhettek. A  laktanya újra 
bezárt.

A  két, tavaly megjelent megrázó erejű dokumentum  a Menekültek Magyarorszá
gon c. könyv kiadását most a 3. kötet követi A hat év történéseit fényképezőgépével 
eM. Soós György figyelte töretlenül. A  szívszorító emlékeket idéző fotókkal készült 
album a legavatottal>bak: a ta lx jr orvosa Dr. Kovács Zoltán, a szociális gondozó M ikla 
Gabriella, az iskola igazgatója Peter Boian i s nemkülönben a tábor vezetője Hor
váth Lajos írásai teszik leginkább hitelessé Érdekes kordokumentum. Lezárult egy fe
jezet, amelyet örök tanulságaival nem szabad elfelejtem Hubay S.

Az „Őszi Napfény” szépen ragyogott
A Pécsi Najx>k 97 rendezvénysorozat keretében 21-en vasárnap a nyugdíjasok 

műsoros délutánján nagy sikerrel szerepeltek amatőr művészeti csoportjaink. Har
m inc perces kom plett műsort adtak: dal tánc, színjátszó, versm ondó és író, vala
m int szóló énekeseink. Területi ta lá lkozó volt: Baranya, Tolna, Somogy csoportjai 
iejítek fel. Somogy megyét mi képviseltük, nem kis sikerrel. A pécsi egyesületekkel 
nagyon jó  a kapcsolatunk, hiszen több alka lom m al látogattuk meg egymást. Leg

közelebb november 13-án fogadunk ismét egy busznyi nyugdíjast, akik szeretnék 
megismerni városunkat. Természetesen felkészülünk -  elsősorban a hagyományápo
ló kor a találkozóra. Gergó Sándorné

Az augusztusi rejtvény szerencsés nyertesei: Kámán Éva Nagyatád, Hunyadi 
u. 10/A  3/12. (1 500 Ft-os könyvutalvány), Pomozi István Nagyatád, Aradi u. 1 2/B. 
I 4. (1000 Ft-os könyv utalvány) Dr. M artin Valéria Nagyatád, Korányu u 4. (500 
Ft-os könyvutalvány).

sofőrnek a zavartalan utat C e line-nek 
azt a 10 km-es hegyi kerü lő t, am ellye l 

megajándékozott bennünket. Fisii Gvu- 
lának jókedvé t es aktív részvételét a 

spanyoloknak a verjjezsdíto  táncot a 

németeknek a foc izást és a csocsózást 
a franciáknak periig a szives vendég

látást, a sok konvhakulonlegességet a 

h ifit, a V ik inget és a türe lm et

Köszönjük.

Bátorka Krisztián 9. osztály

A SAUBERMACHER-RYNO HULLADÉKGYŰJTŐ KFT. 
értesíti Nagyatád város lakosságát, hogy

1997. szeptember 1-jétöl 1998. május 31-éig a hulladékszállítást 
HETENTE EGYSZER TELJESÍTI

A GYŰJTÉS ÚTVO NALA
A Szabadság u. Hunyadi u. Széchenyi tér déli o ld la - 

Baross G. u. Somogyi G. u. által határolt vonaltól 
délre elhelyezkedő utcákban HÉTFŐN, a többi érintett utcákban 
(az e lőbb határolt vona ltó l északra) CSÜTÖRTÖKÖN szállítja el 

a hulladékot a járat útvonalára kihelyezett gyűjtőedényből.

A  szállítást fa- 20 óra kozott végzi.
Ken a lakosságot, hogy a gyűjtőedényeket fa óráig szíveskedjenek kihelyezni.

Szerkesztőbizottság. Pünkösd Márton, Hubay Sándor, Szőke József 
Fotók: Durgó Tibor, Pünkösd Márton, Nyerlucz Károly 

Felelős kiadó: Ormai István
Készüli' Nagyatádi Nyomda Kft. üzemében •  Felelős vezető: Takács Ferenc ügyv. ig. 
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Nemzeti ünnepünk: október 23.
Téravatás és koszorúzás

Nagyatád város önkorm ányzata az 1956-os forradalom  és szabadságharc 
41. évfordulóján, a városi '56-os Szövetség kezdeményezésére, a mártír-m inisz
terelnök em lékére a H otel Solar m elletti teret Nagy Im re térnek nevezte el. 
A forradalom  és m ártír m iniszterelnöke em lékét az itt elhelyezett szikla őrzi. 
A városi ünnepségen a forradalom  emléke előtt tisztelegve dr. Kopácsi Sándor 
altábornagy a Nagy Imre Társaság alelnöke, O rm ai Istán polgármester és Gergő 
Sándor az 56-os Szövetség elnöke egy tölgyfát ü ltetett. A rendezvényen az 
em lékkőnél a város intézm ényei, politikai pártjai és szervezetei helyezték el 
a megemlékezés koszorúit. A rendezvény ünnepi szónoka dr. Kopácsi Sándor 
az alábbi szavakkal m éltatta a forradalom  jelentőségét:

EMLÉKEZET -  KEGYELET
Az ember napjai a fűhöz hasonlóak, virul, m int a m ező viraga, de eg\ kis szellőes már vege van: a hely is elfeledte, 

ahol addig állt. Ám az ur kegyelme mindörökre az igazakkal van. (Zsolt 103 15 17)

.Az őszi természet színvilága gondolatainkba az elmúlást hozza felénk...
November 2. Halottak Napja. Temetőkert. A végtelen csend birodalma, ahol a földi élet véget ér. Végső nyugvó

hely, ahová pihenni hazatérünk... -  hiszen ,Egy ajtó bezárul itt lenn a földön s egy ajtó kinyílik ott lenn az égben.”
Szeretteink -  felétek indulunk az emlékek útján. Emlékezünk ., itt éltetek közöttünk a Földön .. .  életetek, sor

sotok összefonódott a miénkkel -  életünk részei voltatok Gyertyák és mécsesek melegséget árasztó világító fényének 
meghitt pillanataiban ismét együtt vagyunk...

A szeretet nem szűnik meg soha, szívünkben éltek tovább! Tiétek a szerető emlékezet -  miénk az emlékező kegyelet!

Mészáros Ágnes

Hölgyeim  es Uraim !
Honfitársak! Bajtátsak!
Elöljáróban köszönetét szeretnék 

mondani a megtisztelő meghívásért O r
mai István polgármester úrnak, hogy 
Nagyatád városában Nagy Imre már
tír m iniszterelnökünk terének névadó- 
únnepsegén emlékezhetek meg az 
1956-os forradalom és szabadságharc 
41. évfordulójáról, m int Budapest 56- 
os rendőrfőkapitánya, a Nemzetőrség 
főparancsnok helyettese es a Nagy 
Imre per életfogytiglani börtönre ítélt 
vádlottja.

Hazánkban az emberek m illió i meg 
emlékeznek hogy ki volt Nagy Imre, 
aki az elmúlt évtizedekben sorsuk jobl> 
rafordulasát idezte elő, reményt adott 
a reménytelenség időszakában.

O  volt 1945-ben a földosztó m inisz
ter. Három m illió koldus a szabadon vá
lasztott foldosztó bizottságtól kapta a 
földet, s nem Vorosilov marsalltól, nem 

a Vörös Hadseregtől, ahogy az oroszok 
eredetileg tervezték.

Sztálin halála után a Moszkvától ka
pott mozgásteret felhasználva, kommu
nista politikusként, magyarságát meg
őrizve olyan enyhülési folyamatot in 
dított el, (internálás, kitelepítés, kulák- 
lista megszüntetése, börtönök kapuinak 
megnyitása, életszínvonal emelés), 
amely egyedülálló volt a szocialista tá
borban. Az ország tel lélegzett.

A recski poklot megjárt költő, Faludy 
György így emlékszik Nagy Imre szel
leméhez írt versében:

„Ezerszázan fekszünk a recski mesz- 
ben ha nem te jössz ötvenhárom nya 
ran s adsz m indnyájunknak eletet így 
lettél apám után apám. "

195?. júliusában a parlamentben 
hallgattam ízes magyarsággal e lm on
dott beszédét.

(Folytatás a ). oldalon)

NYERTES PÁLYÁZATOK
Újabb fejlesztési lehetőségek

A tervszerű és takarékos gazdálko
dás a stabil alapokat teremti meg, de 
komoly fejlesztések megvalósításához 
az önkormányzat anyagi forrásai kor
látozottak. Napjainkban elengedhetet
len a külső források felkutatása, amely
nek egyik legelterjedtebb formája a kü
lönböző pályázatokon való részvétel. 
A kiegészítő források megszerzéséért 
egyre több település száll versenybe. 
Nagyatádon több fejlesztés is egy-egy 
pályázaton nyert támogatás eredménye
ként valósult meg. Az önkormányzat 
helyzetéről és törekvéseiről Ormai Ist
ván polgármestert kérdeztük.

-  1997-ben a Somogy Megyei Terü
letfejlesztési Tanács 11,5 m illió  fo rin 
tos támogatásával építettük meg a Vá
rosi Strand új termálmedencéjét. A 
gyógyfürdő elodázhatatlan felújításához 
25,9 m illió  forintot nyertünk. Immár ez 
a munka is befejeződött. M indkét be
ruházás szorosan kapcsolódik a termál
víz, a gyógyvíz hasznosítás feltételei
nek javításához, az idegenforgalmi le
hetőségek jobb kihasználásához. A pá
lyázati forrást ezekhez a fejlesztések
hez tavalyi pályázatokon nyertük.

Az előbbiekhez szervesen kapcso
lód ik  a kem ping bővítése. Erre a c é l
ra az idén nyú jto ttunk be sikeres pá
lyázatot. A Területfejlesztési Tanács 
14 5 m illió  forintos támogatást ha
gyott jóvá, amelynek segítségével je 
lentős előrelépés történhet ezen a te
rületen is.

A Városi Strand új termálmedencé- 
jenek átadását követően érzékéi hető- 
en megnőtt a kemping forgalma. A jö 
vő ev elején megkezdődik a kemping 

bővítése, amelynek eredményeként, 
már a következő szezonban jobb kö
rülmények kozott fogadhatjuk a váro
sunkba látogató turistákat, közel egy 
hektárnyi közművesített területtel bő
vül a létesítmény, uj közösségi he lyi
ségeket, mosdókat alakítunk ki és a la
kókocsival érkező vendégek számara 
kiépített pihenőhelyek létesülnek.

M ilyen más területen és m ilyen si
kerrel pályázott városunk!

A szennyvízhálózat befejezesehez 
4,5 m illió  forintot kaptunk. Ez a m un
ka a napokban liefejeződik, s ezzel a 
varos teljes teru.ete csatornázott lesz. A 
város és a régió legnagyobb egeszseg 
ügyi intézménye a kórház technikai fej 
lesztéséhez 3,4 m illió  forintot nyertünk. 
A kórház gépek és műszerek beszerzé

sére fordíthatja ezt a pénzt. Bár pályáz
tunk, de nem nyertünk támogatást a 
közvilágítás fejlesztéséhez. Itt a je len
leginél korszerűbb izzókra cserélt! ik vol
na a meglévőket, amellyel jelentős költ
ségmegtakarítást érhettünk volna el.

Az Útalap Kezelő Igazgatósághoz 
nyújtottunk be pályázatot kerékpárút lé
tesítéséhez, de ennek az elbírálása még 
nem történt meg.

(Folytatás a 3. oldalon)

A Kossuth utcai polgári házak
Régi, maga az utca, mégis m ilyen re

ményt keltőén fiatal... Új, impozáns ha 
zak keltik fel az ember érdeklődését a 
keleti soron. A valam ikor a minőseget 
idéző itt-ott meg felbukkanó keramit- 
kocka helvet díszes burkolat váltotta fel, 
amelyet a meghagyott ták lombja árnyé
kol. Lombhullásig e kozott kutatjuk a 
tagoltan díszes, változó karakterű hom 
lokzatokat is. A hajdan volt Greller ka
lapos műhelye, a Somogyi köteles há
za, Bárányék fogalommá lett rádiómű
szerész üzlete es műhelye, Szabóék ve
gyeskereskedése, Krivaricsék angol úri 
szabósága, Maraiék mészárszéke, Sárdi 
József vegyeskereskedése, Farkasék 
szíjártó és Kovács Ferenc kötélgyártó 
műhelye, valamint - a teljesség igénye 
nélkül! - a Lehoczky pékség, meg a 
Placsek Manó vegyeskereskedese he
lyén ma is a kor igényé szerint, a vá

ros részbeni éltetői, az üzletek és la
kások települnek.

Merthogy a településhez kötődő pol
gárok hisznek saját erejükben, a ránk ha
gyott értékek őrzése mellett, újakkal gya
rapítják a várost is. Újabb és újabb rész
letek lesznek láthatók, folyamatosan vál
tozik es gazdagodik az utcakép. Az egy
más mellett álló emberi léptékű épüle
teknek, „kibontva" -  egyenként is -  kü
lön jellegük van. Az üzletek ajtajuk
ban egykor a boltos kalapolt - , a kira
katok, történelmi atmoszférát idéznek, 
amelyekben talán már most is vissza „kö
szön" a boltos figyelme, előzékenysé
ge, udvariassága - a szakma tradíciói. A 
kirakatok építészeti elrendezese a ben
nük kiállított tárgyak ízléses bemutatá
sa maga is fontos városképi elem És ma 
meg e harmóniát nem zavarja semmi! 
A feliratok, a reklámok maguk is a funk

cióra utalóan a homlokzatok velejárói. 
Egyelőre jó ízléssel megformált szép pél
dái láthatóak az utcasoron, amelyek így 
részei is az épületeknek Az utca elején, 
a mára közkedvelte vált pirogranit cso
bogó után megjelentek a „külső" tera 
szók is, sajátos hangulatot kölcsönözve 
az utca egy-egy részletének, ahol a le
vegőn, a napon fogyasztás közben le
het megpihenni, rendevut adni. M ind
ez élvezetet nyújt a szemlélő számára, 
ha nem is lesz külön nevezetessége az 
útikönyveknek. Amúgy pedig jól érzé
kelhető, ha átmeneti időre is, a súlyjxint 
eltolódás a Széchenyi térről a Kossuth 
utca irányába.

Bízvást reménykedhetünk a méltó 
folytatásban, amely szép keretét adja a 
már regen közművesített területnek. És 
reméljük egyre több lesz a klasszikus er 
telemben vett városi polgár es az álla 
luk épített polgarház Nagyatádon.

Hubay Sándor
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\  bo<h icai állortiás
A vasút a legjelentősebb szárazföl

di közlekedési eszközként 1830-tól volt 
ismert Európában. Magyarországon az 
első vonal Budapest es Aac kozott 
1846-ban nyílt meg. A kiegyezés 
(186’ ’) után meggyorsult a vasútépítés. 
1890. Augusztusában (107 éve) meg
indult a Somogyszob- Barcsi helyi ér
dekű vasút. Lábodra, Görgetegre, Kun
telepre, Csokonyavisontára, Barcsra 
nemcsak a nagyatádi állomásról, ha
nem a bodvk ai megállóhelyről is el ie- 
hetett jutni Az épület, vagy bakterház 
ma is látható. Helységei az iroda, vá
róterem és a szolgálati lakás. Az ud
varon építették tel a nyári konyhát ál- 
lattartasra jiedig az ólakat Jelenleg la
kóház a rendeltetése. Itt sorom jxike- 
zelo es jegykiadóként teljesített szol
gálatot Farkas Lajos F iló lm re. Kiss Fe
renc Páros György Vucskics lózsef. 
Május elsejéken orgonával telviragoz- 
va futott be a gőzös, a kívánt sí diakok 
örömére. Gyakran a bodvicai megál
lóhelyről utaztak tanulm ányi kirándu
lásra Lábodra és Barcsra az líko lák  ta
nulói.

1976. decemlxtr >1 -én indult uto ljá
ra a jarat Tóth József szolgálata mellett. 
Lábcxion jx ’zsgős üdvözlettel búcsuz-

A Habsburgok képeslapokon
A közelmúlt rangos eseményei sorá

ba tartozott az utolso magyar király 
unokájának egyszersmind hazánk 
rendkívüli es meghatalmazott nagykö
vetének, HaDsburg Györgynek az es
küvője. A lakhelyéül Magyarországot 
választó ifjú pár esküvője az átlagem- 
Der számára meghökkentő, de föleme
lő érzés is volt.

A nagyatádi kepeslap-gyűjtő Sasvári 
Tibornénak személyes élményé kötő
dik a királyi herceghez. Négyszer volt 
alkalma találkozni a főherceggel, aki két 
esztendeje szívesen válla lkozott ( sür
gőn a Habsburgokról szóié) kepes.ap- 
kiállítás megnyitására. lobbek kozott 
ezt írta a Csurgó es Kornyéké c helyi 
lap: „Közösen kiérlelt, hosszú együtt
működés eredménye ez a siker, amely
ből egyenlő súllyal osztozik a m egnyi
tó Habsburg György főherceg Sasvári

A Vas megyei Egerváron született, 
Zavatczki Sándor néven anyakönyvez
ték, később magyarosíttatta nevét. Fia
tal korában egy nagybirtokon volt v in
cellér. később katonáskodott. Fiúméban 
(Ríjeka) is szolgált. Az első világháború 
után, Trianont követően került a megyé
be. Segesden dolgozott, mint szőlész, 
majd áttelepült Nagyatádra. Goriczky 
Nándor főjegyzői kinevezése idejen köz
ségi rendőrként alkalmazták. Akkoriban 
e munkakor nem volt könnyű, mert ál
landó szolgálatot, készenlétet kívánt. Reg
gel 8 órától délután 18 óráig dolgozott, 
kivéve az ebedeles idex t. A községi rend
őr munkakörének központjában állott a 
közbiztonság: az emberek és objektumok 
védelme. A gyönyörű reneszánsz stílű-

„Mindaz, amit tudunk, a múlthoz tartozik."
(J. M. Wasik.)

MESELŐ KÉPEK

látták el a szerelvényt Várnai Imre je
lenléteben A nagyatádiak meg egy utol
só nosztalgia-utazásra sem gondoltak 
mert nem értettek egyet a jarat megszun- 
tetesevel. 1977. Január elsejétől telje

Tiborne, a gyújtó es a 200 tabló 130 
kejM’slajtján megelevenedő történelem 
a méltó környezetet biztosító, mai ku l
turális missziót teljesí'o „első oskola 
épülete."

És tudott még m indig meglepetést 
okozni számára?

Igaz, azzal a keppel amelyen 
Ferencz József es a kétéves tronorokos, 
György főherceg édesapja van rajta. 
„Ezt a kejx’t odriig nem ismertem" -  így 
kiáltott fel

Milyen személyes jienyomásai van
nak többszöri tál Okozásaik alapjan?

Hogy saját autójával, egyedül jött 
a kiállításra, önmagáért beszél. Az ak
kor harminc éves méltóság nagyon 
szimpatikus, barátságos és érdeklődő' 
ember benyomását keltette. Úgy erez
tem, felhatalmazást kaptam rá, hogy a 
tavaszi eljegyzésére amelyet levél

E L Ő D E IN K
<_________________________________________________________t

Egerszegi Sándor (1878-1952)
sú park épségének. szépségének védel
me is feladata volt Abban az időben a 
garázdaság ismeretlen volt a nagyköz
ség Központjában. Ha akadt is rendbon 
to, kötelessége volt atadnia az illető sze
mélyeket a felsőbb hatóságnak. A köz
ségháza irodai szolgálata is igénybe vet
te munkáját. A postai kézbesítés (adóív, 
különféle értesítés) a kotelessegehez 
tartozott. Az évi négy kirakodó vásáron 
is felügyelt, az állatvásáron a mérleghaz- 
ban a mázsálón a bélyegzőt kezelte. Pi
aci napokon a Széchenyi téren, a mai 
Atád Aruház előtt a helyjaénzt szedte 
Gyűléseken, rendezvényeken, ünne
piek, búcsúk alkalmával is komolyan vé
gezte el szolgálatát. A legnehezebb volt 
az éjjeli járőrszolgálat, a nappali mellett. 
Gyalogosan jó időben könnyebb volt, de 
zivatarban, hóesésben is fáradhatatlanul, 
keményen helyt kellett állnia. Nem egy
szer meglepte gyermekeit télapóként 
megjelenve bajuszára fagyott apró jég- 
szakállal. 60 évvel ezelőtt a rend őrei so
kat tettek a „virágos Nagyatádért mely 
a béke, barátság, szeretet szigete lehe
tett. Munkatársai voltak: Beleznai Ferenc 
Horváth Vendel, Krosztncs János, Rozmk 
György, Rozmk István, Tihanyi Ferenc 
Vránics lános. Edestestvere volt Károly 

sen lelszámolták a vasútvonalat, felszed
tek a síneket, de ott all mementökent a 
parkerdőlíen a " 5 16 1 számú mozdony: 

a végállomás Nagyatád.
Győré Beláné Sípos Ilona

ben szívélyesen megköszönt gratu
láljak. Azt hiszem nem kell titkolnom : 
Szeretni m egy alkalomra Nagyatádra 
is m eghívni... (H.S.) 

bácsi a jxjst.is ő Lenkei névén szerepelt, 
mindketten a Lőcsei utcában laktak. Na
gyatádon kötött házasságot Acél 
Manaval (1888 1960) akinek édesap
ja jo nevű iparos volt a Kossuth utcában. 
Béréit lakásban kezdtek eletuket a 
Zrínyi utc ai Csatos házban A 20-as evek 
elején lax kölcsönnel épült fel szerény 
haza a Lőcsei utc aban. Gyermekei: 
Sándor (1915) Géza (1922L Ilona 
'192 1) Rozsa < 1926b Katalin (1930). Ma 
számos utóda unokája, dédunokája él 
szerte az országban. Akkoriban havi f i
zetése mellett harmados földművelést is 
vallalva 'ártotta el családját

A történelem v egigszaguldott az em- 
Ixxiseg eleten, o is átszenvedte ezeket 
az eveket. Élete nem lehetett egy helvtx’n 
tartózkodás, hanem tov abbutazas. 
amely lelkileg megv iselte 67 évesen er
dőkerülőként Mókamalomban és 
Klvadáron tál alt munkát termeszetbeni 
juttatással.\egu l 194“  lanuárelseten ha
vi rokkantsági nyugdiját Totorzsőrmeste- 
ri rendfokozattal 40 Ft-ban állapítottak 
meg. 5 év múlva ” 4 évesen agyvérzés
ben hunyt el. Hűséges szolgalat embe
rt humánum, tisztelet mindenkivel szem 
lsen, ez jellemezte személyisegét

Győré Béláné Sípos Ilona

HÍREK
A Független K isgazdapárt elnöke, 

Dr Torgyán József, Barkóczy Gellért 
képviselő és Kis-Boli Tibor főtitkár kí
séretében október 24-én délután Na- 
gya'adra látogatott. Elsőként Ormai l$t 
ván polgármesterrel folytatott megbt 
szélest, majd a M űvelődési Házban 
tartott nagygyűlést a kisgazda p o lit i
kum. A kisgazda)).irt valasz’ tsi esélye 
it jónak ítélve, a part jtrogram janak 
egyes elemeit ismertette beszedőben 
A mezógazdasag helyzetet elemezve 
e lfogadhatatlannak tartotta hogy 
nincs megfelelő hitelrendszere es 
nem készülték m egfelelő országos es 
regionális program ok. A po litika i 
struktúra helyzetéről szólva e lm ond
ta hogy az ország budapesti centra
lizáltságán változtatni szükséges s na 
gvobb teret kell engedni a regionális 
erdekek ervenyesítesének.

A Szel henyi-teri középületek re
konstrukciós m un l ta ta inak  újaid) 
állomása a Városi Könyvtár hom lok
zatának teljes felújítása. Az önkor
mányzat megbízása alapján ezt a 
munkát a Bagó es Tarsa c ég vegz

A jó idő  is kedvez a város belső ú t
há lózatának korszerűsítéséhez. A 
szennyvízhálózat építési munkáinak 
befejezését követően hamarosan elké
szül a henészi városrész utcainak te l
jes felületű aszfaltozása Az úttest m el
lett félméteres szelessegben nemesí
tett padkát építenek. A Honvéd utca, 
az Ady-koz és a József A ttila utca la
kóinak közlekedési feltételei ezáltal lé
nyegesen javulnak.

♦ ♦ ♦

A Somogy M egyei Közútkezelő Kh i . 
elkészíttette 1 Somogyi Bc-la utca te l
jes aszfaltozásai. Ezzel egyidejűleg 
rendbe tettek az utjiadkak ít es kitisz 
titottak az árkokat

D r. Kis Zoltán földművelési á llam 
titkár az országban ma az egyik leg
vitatottabb kérdésben, hogy tudn iillik  
szerezhet-e kü lfö ld i term otoldtulaj- 
dont segített az eligazodásban A je
lenlévők aktív részvételével többen 
kérdést fogalmaztak meg illetve e l
mondtak véleményüket a haszon
bérlettel, a hazai földszerzők tervezett 
körevei kajx solatban csakúgy m int a 
földérték, Tolcipiac kérdéséről. Elhang
zott az is: az Európai un ióhoz való 
csatlakozás új helyzetet teremt a jog- 
egvesítés és jogharm onizáció kuvet 
kezményeként a lo ld tu la jdon i és fol- 
használati viszonyokban is.

Nagyatád belvárosa újabb színfolttal gazdagodott. Elkészült a Posta előtti terület 
diszlxjrkolata es új utcai bútorok kerültek ide. A burkolat az egy re neDSzerűlfo ABeton 
elemeiből all amelyet a Termál Fürdő felújításánál is alkalmaztak A tavasz folyamán 
meg újabb kerékpártárolót helyez el itt az önkormányzat.

M agyarország helye a változó vi
lágban címmel Bőd Peter Ákos köz
gazdász, a TIT országos ügyvezető e l
nöke tartott érdekfeszítő előadást a TIT 
nagyatádi székhazában

Nemzetek felettivé kezd válni az or
szág nyitotta vált világunk - m ondot
ta egy sor, a m indennapjainkat é rin 
tő kérdés felvetésével, praktikus, élet
szerű megkozelíteslxm. Kérdésekre 
adott válaszában kifejtette véleményét 
többek között a ma egyik legnagyobb 
nemzeti kérdésről, a NATO-hoz való 
csatlakozásról csakúgy m in! az Elő
csatlakozási esélyünkről es remeit dá
tumáról, továbbá a földkérdésről es az 
in fláció  várható alakulásáról.

Az Internet bevezetéséhez nyert pá
lyázatot a nagyatádi József Attila Kol
légium. Az ország több m int 450 ko l
légiuma közül az idén harmincban te
lepítik a rendszer eléréséhez szüksé
ges eszközöket. A kollégium  15 szá
mítógepet es egy központi egységet 
nyert a pályázaton. A diákok számá
ra már az idén elérhetővé vá lik így a 
világhálózat. Az intézmény tervei ko
zott szerepel hogy délelőttönként a 
város általános iskolái számára nyú j
tanak lehetőséget a rendszer haszná
latához, s az iskolai szünetekben a kör
nyező települések tanulói számára in
dítanak tanfolyamokat.

Nagyatád Ifjú Polgárai
Horváth Petra Dominika, 

Hujber Noéim, 
Verkman Dávid Ferenc, 
Lengyel Anilla Katalin, 

Reiter Fanni, Pécsek Szimóna, 
Benke Nikolett

______________________________

űrök, hűséget fogadott
Percze Ildikó és Tém ák Csaba 

Horváth Erika és Véreb István

Takács Szilvia és Jancsik György 

Moldvai Ágnes és Takács Péter 

Buga Mónika és Puskás József 

Eross Gabriella 
és

S;abo János Árpád 

Csemovic; Anna 
és

Mészáros János Gábor 

Kozma X’eronika 
és

Kőt ács Attila Csaba

Lovás; Gyöngyi és [Fruzsin Imre
_ —r
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Nemzeti ünnepünk: október 23.
Téravatás és koszorúzás

(Folytatás az I. oldalról)
Egész lényemet átformálta. „Ezzel az 

em berrel é le tre-ha lá lra" fogadtam 
magamban. Majdnem úgy történt. Sor
som az 1953-as korm ányprogram  
meghirdetése óta, a forradalom  és a 
per idején m ind mostanáig hozzákö
tődött

41 éve ezen a napon kezdődött az 
a forradalom és szabadságharc, amely 
nemcsak nemzetünk kiem elkedő tet
te, de világtörténelm i méretű változá
sokat e lind ító  láncszeme volt. Az 
1990-es rendszerváltás sem jöhetett 
volna létre nélküle. A szabadon válasz
tott országgyűlés elsőként iktatta tö r
vénybe az 1956-os forradalom  törté
nelmi jelentőségét. Azóta hivatalos ál
lami ünnepként em lékezünk meg a 
forradalom és szabadságharc évfordu
ló járó l. Ritka p illanat volt. Sokan úgy 
éreztük, visszakaptunk valam it a már 
hosszú időre elveszettnek vélt törté
nelemből. Hittük éreztük a börtönben, 
az em igrációban, hogy katonai let ip- 
rásunk ellenére erkölcs győztesek va
gyunk a v ilág szemében.

Az utóbbi években tanúi lehettünk, 
hogy egyesek, másokat kizáró módon 
akarják kisajátítani a forradalmat Pe
dig az igazság az, hogy nem egyedül 
ez. vagy az a fe lke lő csoport a kor
mányzat, a honvédség, a rendőrség, 
vagy a diákok csinálták 56-ot, hanem 
az egész nép összefogása hozta létre. 
Csapatmunka vo lt! Ezekből az össze
kapcsolódó láncszemekből tevődött 
össze a kü lfö ld  által is hihetetlennek 
tűnő csoda, a forradalom  győzelme.

1956. október 28-a a forradalom 
győzelmének napja. Nagy Imre legi
tim álja, állam i szintre emeli a forra

Anyaság. Szavakkal ki nem fejezhe
tő áldott állapot, boldog érzés, azok 
számára, akik életük folytonosságát a 
gyermekükben látják. M eghitt családi 
élet, ahova az új jövevény várva-vár- 
va megérkezik, oda hol szeretet, meg
értés lakozik, ott hol béke és nyuga
lom fogadja ŐT. Várakozás - az év k i
lenc hónapjának, a Nő életének orom 
teli napjai. Születés - a ta lá lko
zás pillanata a maga gyönyörű
ségével leírhatatlan .. egyben 
életre szólóan meghatározó is a 
mama és a baba számára is. Tu
domásul venni és elfogadni az 
ÉLET jelenlétét, jelentőségét, 
tisztelni és szeretni azt, amely 
egyszeri és megismételhetet
len!

Édesanya és gyermeke első 
közös napjai olyan szoros kap
csolatteremtő hatásként jut kife
jezésre érzéseikben, am ely 
m indkettőjük számára pótolha
tatlan.

A NÖ, aki ÉLET adója gyerme
kének, testének táplálója, lelké
nek gondozója is egyben!

1993-ban, az évet az Egész
ségügyi Világszervezet (W HO) 
és gyermekekért Világszervezet 
(UNICEF) az ANYATE) V ILÁG
ÉVÉNEK nyilvánította.

A világszervezet becslései 
szerint m ásfélm illió  gyermek 
élete m enthető meg, ha az 
édesanyja anyatejjel szoptatja. 
A természet adta út: a béke, az egyen
súly, a harmónia kultúrája!

A védőnők az anyatejes táplálás e l
kötelezettjei: ők a hivatásukból adódó
an felkészítői segítségnyújtással képe
sek és tudnak eredményességet elér
ni. Kapcsolatuk a gyermekeket váró 
szülőkkel, a gyermekágyas szoptató 
édesanyákkal, csecsemőkkel és kis

dalmat. amelyet immár a Szovjetunió 
is elismer és tárgyalásokat kezd vele 
Ö  lett a forradalom  m indenki által e l
ismert vezéralakja. Elér politikai és em
beri életének csúcsára és itt szakítja 
meg a film et, am elytől már a halálos 
veszély sem terítheti el. Felteszi éle
tét egy ügyre, amely úgy indult, hogy 
nem is az ő ugye. Ha Kádáréknak azt 
mondja, hogy tévedett ötvenhat épü
lete rommá esik szét. 56 akkor csak 
a lágeren belüli eltévelyedés, házi tor
zsalkodásként kerül be a történelem 
be. A nemzet oltárára tette le életét. 
Az ó áldozatvállalása ütötte az első rést 
azon a keleti b izánci építményen, 
amely eddig rendíthetetlennek látszott. 
Ezek a hajszálrepedések vezettek az 
1989-es felismeréshez, hogy ennek a 
szocialista típusu rendszernek ha
zánkban és a Szovjetunióban is lejárt 
a szavatossági ideje. Az 1953-tól ha
láláig eltelt ot év megszabta ennek a 
nemzetnek a történelmét s az újrate
metés vált a rendszerváltás, az új kor
szak kezdetévé.

A szovjet és a magyar pártvezetés 
azt hitte, hogy ha kiirtják a forradalom 
vezetőit, szóvívó nélkül marad és 
majdcsak elném ul az igazság.

Nyugat nagy gondolkodói Albert 
Camus és társai szinte az első napok
ban felismerték a magyar forradalom 
világtörténelm i jelentőségét és erkö l
csi nagyságát. Az eredménytelen t i l 
takozás nem rendíti meg Camust. 
„Nem  hagyhatjuk magára az ártatlan
ságot, ha eltiporták is. M indez egy le
hetséges későbbi akció megalapozá
sa. Nem könnyű m éltónak lennünk 
ennyi á ldozathoz." M inden során át- 
izzik, hogy a zsarnokság győzelme, az 

Természetesen anyatejjel!
gyermekekkel, illetve fiatalokkal olyan 
gondozási módszerek folyamatos bő
vítése, amely csak úgy lehetséges, ha 
az adott helyzet, körülmény, a gondo
zottak igényei es a legújabb szakmai 
ismeretek találkoznak. A családlátoga

tás és a tanácsadásra épülő tevékeny
ségen túlmenően módszertani elem 
egyike a mikrokozósségi gondozás, 
melynek része a szülésre, a szülői sze
repre felkészítő csoportok működteté
se, a szülést követően pedig a szopta
tó édesanyák csoportjának megszerve- 
zese, illetve szakmai irányítása.

A nagyatádi védőnői szolgálat, a kór
ház és az alapél látási szolgálatok, va

elnyomottak veresége csak időleges le
het.

A napjainkban esedékes NATO 
csatlakozáskor eszünkbe jut, hogy a 
forradalom  mártír m iniszterelnöke 
1956. November 1 -én a lakosság kö
vetelésére „a magyar nép és történe
lem előtti mély felelősségérzettől át
hatva" felm ondta a varsói szerződést 
és kinyilvánította az ország semleges
ségét. Az orosz páncélosok három nap 
múlva m egindultak és vérbefojtották 
a forradalmat. Bebizonyosodott, hogy 
egy kis ország semlegességét egyetlen 
nagyhatalom sem tudja garantálni a v i
lágháború felidézése nélkül. A semle
gesség kinyilvánítása ennyit ér.

A történelm i tanulságot levonva 
nemzeti tuggetlensegunk es biztonsá
gunk érdekében kell csatlakoznunk a 
NATO védelm i szövetségéhez. »

Nem véletlen, hogy a NATO Cseh
országot, Lengyelországot és 
Magyarországot kérte fel, hogy az e l
ső korben csatlakozzon a NATO-hoz. 
Ezek az országok bizonyítottak a 
varsói b lokkon belül, Magyarország 
1956-ban a forradalom és szabadság
harccal. Csehország 1968-ban a prá
gai tavasszal és Lengyelország az 
1 956-os poznani felkeléssel és 1981- 
ben a Szolidaritás harcaival, hogy nem 
tetszik nekik a szovjet blokk által rá
juk erőszakolt kényszerzubbony.

Magyarország lakosságát sohasem 
kérdezték meg, hogy kíván-e tagja len
ni a varsói szerződésnek. Most lehe
tősegünk nyílik  a szabad vélemény 
nyilvánításra a NATO belépéssel 
kapcsolatosan.

lam int a szülők első alkalommal vá
rosunkban rendezték meg lakóhe
lyünk és a járás településeinek védő
női, várandós és édesanyái részére azt 
a nagyon szép és megható, családias 
és közvetlenséget árasztó délelőttöt, 

melynek mottója: „Természete
sen anyatejjel!"

A művelődési ház színpadán 
megelevenedett színpadkép: 
édesanyák gyermekeikkel együtt 
játszanak, a foglalkozás, a spon
taneitás, a nézők számára olyan 
világot varázsolt elénk, amit ma
ga az élet is ír napról-napra!

Előadók, akiknek mondaniva
lójuk témájául a természetes táp
lálás semmivel nem pótolható 
fontosságát hangsúlyozták; a 
táplálás módszeréről, az időszak 
alatti párkapcsolat során törté
nő védekezésről; az édesapa je
lenléte a családjáért, a közös fe
lelősségvállalás és kötelesség-tu
dat mibenlétét illetően; a test 
egészségének megőrzését a ma
ma és a baba védelmében.

Figyelemreméltó m indenkép
pen az, hogy a közönség köré
ben városunk egészségügyi 
szakközépiskolájának diákjai, 
leendő szülők és egyben gondo
zók is helyet foglaltak, így gya
korlati és elméleti tapasztalatok 

együttes találkozásának lehettek szem
tanúi.

A járás védőnői számára pedig kö
vetendő példaképül szolgálhat az a 
kezdeményezés, amelyet városunk 
védőnői nagy-nagy lelkesedéssel, h i
hetetlen szakmai szeretettel és rendkí
vüli odaadással, sikeresen szerveztek 
meg! Mészáros Ágnes

Nagyatád a varasdi kiállításon

NAGYATÁD- Maóarska

A közelmúltban a horvátországi Varasdon a vadászat és a horgászat témakörében 
kiállítást és vásárt rendeztek. A horvát megyeszékhelyen Nagyatád városát a Tounnfoim 
iroda munkatársai képviseltek. A rendezvény tematikája hasonló a szeptemberben 
Nagyatádon első ízben rendezett kiállítás és vásáréhoz. A Varasdi Tunsztikai Központ 
szervezésében lezajlott rendezvényen a nagyatádi kiállítás kiemelkedő termékei, 
alkotásai mutatkoztak be. A nagyatádi standon kívül meg két magyar cég mutatko
zott be a rendezvényen. Az itt kezdődő kapcsolat eredményeként a jövő évi nagy
atádi programra már jelezte Varasd városa a részvételi szándékát.

NYERTES PÁLYÁZATOK
Újabb fejlesztési lehetőségek

(Folytatás az 1. oldalról)
A tervezett kerékpárót a 68-as út mel

lett az újkúti elágazótól egészen a 
Széchenyi térig szolgálná a kerékpáros
ok biztonságos közlekedését.

-  A szociális ellátás területén is komoly 
előrelépés várható a közeljövőben, 
amely széles rétegeket érint. Itt milyen 
arányú a megszerzett támogatási

-  M int már ez nyilvánosságra került, 
a tűzoltóság régi épületébe kerül a szo
ciális gondozási központ a családsegí
tő szolgálat és a gyermekjóléti szolgálat, 
valamint a Mártírok utcai idősek klub
ja. Az egykori pártszékházban a Dózsa 
György utcai idősek otthona kerül elhe
lyezésre, amely a jelenleginél lényege
sen jobb feltételeket teremt. Az intéz
mény befogadóképessége a duplájára nő, 
s így negyven gondozásra szoruló idős 
ember számára biztosi! otthont. Jobb kö
rülmények között 2-3 ágyas szobákat ala
kítunk ki és megfelelő ellátást nyújtó kö
zösségi helyiségek létesülnek. A két in
gatlan udvarában lévő parkot az itt elő 
emberek használhatják, és ugyancsak itt 
tervezzük térítéses garzonházak építését, 
amelyekben gondozásra szoruló idős 
emberek találhatnak otthont. Ennek a 
programnak a megvalósításához a Nép
jóléti Minisztérium 12,5 forintot, a Terü
letfejlesztési Tanács 9,7 millió forintot biz
tosított. A beruházás fennmaradó hánya
dát az önkormányzat finanszírozza.

Készülnek a kiviteli tervek és a jövő 
év elején a sikeres pályázatoknak is kö
szönhetően megkezdődhetnek az építé
si munkák is.

-  A város infrastrukturális ellátásának 
javítását szolgálja a kábeltelevíziós há
lózat tervezett fejlesztése. Itt milyen 
nagyságrendű külső forrást sikerült 
megnyerni?

Értesítjok a lakosságot, hogy a II. félévi hulladékszállítási díjról száló számlát 
és befizetési csekket 1997. október 15-ével kezdődően kézbesítjük.

Vatosgeadailuog

Köszönetét mondunk mindazoknak, 
akik adójuk 1 százalékával a Nagyatádi Művelődési Házat 
támogatták. Az intézménynek felajánlott összeg 71 693 Ft. 

A támogatást a nagyterem 
technikai eszközeinek fejlesztésére fordítjuk.

Köszönettel: Szőke József
igazgató

Az önkormányzat tulajdonában lé
vő városi kábeltelevíziós hálózat építé
sekor már számoltunk az esetleges to
vábbi hasznosításával. A műsorszolgál
tatás mellett ez a rendszer alkalmas szá
mítástechnikai adatátvitelre is. A váro
si intézmények, gazdasági társaságok és 
magánszemélyek életében egyre meg
határozóbb szerepet tölt be az informá
ciók gyors megszerzése és továbbítása. 
Ez a fejlesztés is alapvetően ezt a célt 

szolgálja. Többek között az egyik leg
dinamikusabban fejlődő világhálózat az 
Internet is elérhetővé válik így a kábel
rendszeren keresztül. Ehhez a fejlesz
téshez az Országos Műszaki Fejleszté
si Bizottság 5,7 m illió  forintot, a Terü
letfejlesztési Tanács 2,4 m illió  forintot 
biztosított.

■ A gazdasági élet meghatározó terü
lete az ipari fejlődés. M i a helyzet ezen 
a téren?

Az Ipari Kereskedelmi és Idegenfor
galmi Minisztérium az ipari park létesí
tési tervének elkészítéséhez hatszázhar
mincezer forintot biztosított. Ez a mun
ka, amely magában foglalja a terület pon
tos kijelölését és a tervek elkészítését, elő
készítés alatt áll. A terv 1997-ben elké
szül az építési munkák jövőre kezdőd
hetnek.

A fent említett pályázatokon az idén 
összesen 53 m illió  forintot nyert a vá
ros, amelynek legnagyobb hányadát 34 
m illió  forintot a Megyei Területfejlesz
tési Tanács biztosította. Ez a forrás nél
külözhetetlen Nagyatád fejlődése szá
mára. A jelenlegi helyzetben az egyik 
legfontosabb feladatunk, hogy vala
mennyi lehetőséggel élni tudjunk, 
amely a város számára a további fejlő
dést megalapozza.

Pünkösd M.

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



VII. ÉVFOLYAM 1997. OKTÓBERN agyatádi H írlap

Alkonyég felhői közt tündöklő nap... Népszerű a gyermeknéptánc
Mindennapok egymásutániságában a 

napkelte az érkezést, a nap lenyugvá
sa a távozást idézi emlékezetünkbe.

Mindkettő természeti szépsége Rondo 
latilag életünkhöz is hasonlítható: az ér
kezés a remény, a távozás az emlékezés. 
Emlék, emlékezet ott, ahol alkonyeg fel
hői közt tündököl a nap...

Október 1. Idősek Világnapja. Szer
te a nagyvilágban, az esztendő ezen 
napján őket koszontjük: feléjük árad a 
szeretet, nekik adatik a tisztelet. Nagya
tád Város Önkormányzata, a Gondozá
si Központ, a Művelődési Ház közös ün
nepélyre hívta és várta ezen korú sze
mélyeit.

Az ünnep jelentőségét méltatva kö
szöntőjében Ormai István polgármester 
egyszerű, de szívhez szóló szavakkal 
többek kozott így fogalmazott, leiképes

Oklevél a város fásításáért,
A honfoglalás m illecentenárium a 

(1996) és az államalapító millenniuma 
(2000) méltó megünneplésére a Társa
dalmi Szervezetek Országos Szövetsé
ge tavaly a telejxilesek fásítására, szé
pítésére országos programot hirdetett. Er
re városunk onkormanyzata is pályázott. 
Kiterjedt zöldterületeink, parkosított 
közterületeink, a fás-ligetes területek gon
dozása, pótlása, a virágosítás elismerést 
váltott ki, amelyet oklevéllel ismertek el 
a szeptemberi díjátadó ünnepségen.

1995-ben közel 800 fát és 2080 cser
jét, tavaly 883 tát és 2279 cserjét ültet

Tourinform
Európa szerte reneszánszát éli a falu

si turizmus, a falusi vendégfogadás. Alig
ha véletlen, hiszen a városba kénysze
rült, felgyorsult élettempót élő emberek 
természetes nosztalgiával vágyakoznak 
az emberléptékű, terrneszetközeli élet
tér felé. A szelíd lankájú Belső-Somogy 
déli részén fekszik egy erdők, rétek, szán
tóföldek által körülölelt kisváros. Ez Na
gyatád. Ez a hely, ahol pihenésre vágyó 
turisták csendet, nyugalmat, békességet 
és szelíd, közvetlen embereket találnak.

M i Nagyatádiak tisztában vagyunk-e 
saját értékeinkkel? Benne élünk, nap mint 
nap ezt látjuk és megszokjuk. Nem 
vesszük már észre kisvárosunk szépsé
gét, harmóniáját, a nyugtató zöld lom 
bokat. Olyan város a miénk, ahol reg
gel madárcsicsergésre ébredünk, ha sé
tálunk vagy gombázunk az erdőben el
fut mellettünk egy őz, fácánkakasok röp- 
jaennek a magasba.

De nem csak a természet szépsége m i
att érdemes Nagyatádra jönni, Nagyatá
don élni, hiszen feszített víztükrű úszó
medence, a pezsgőfürdős termálmeden
ce - ugye milyen kellemes is az. Nem 
maradhat el a gyógyfürdőnk megemlí
tése. A város szívében a múltat idéző és 
a jovobe tekintő elegáns létesítmény. A 
szoborpark rejtett értékei, amelyet a mo
numentális szobrok képviselnek. A há
rom csillagos Hotel Solar, ami kiemel

FELHÍVÁS 
Nagyatád Város Polgármesteri Hivatala értesíti a város lakosságát, hogy
1997. december 31 -ével befejeződik Nagyatád városban 
a szennyvízcsatoma-hálózat építése.
A 89/1991. (VII. 12.) Kotm. sz. rendelet 1. §-a alapján ha a magánszemély 
a közműfejlesztéshez -  új közmű építéséhez, illetve meglévő közmű
kapacitás növelése érdekében annak bővítéséhez -  pénzbeli befizetéssel 
hozzájárul, az állami költségvetés az erre a célra befizetett összeg 
15 % 4 t  visszatéríti.
Ebben az évben befizetett hozzájárulás esetén a Polgármesteri Hivatal 
a befizetés igazolása után e rendeletben előírt határidőn belül 
visszatéríti a befizetés 15 %-ának megfelelő összeget.
1998. január 1-je után nincs lehetőség a szennyvízcsatorna rákötés esetén 
a 15 % kedvezmény igénybevételére.

naptárunkban akár tovább is lapozhat
nánk, de megállunk egy percre, mert az 
alkalom ad lehetőséget arra, hogy tisz
teletet, nagyrabecsülést, szeretetet adjunk 
az időskorú embereknek.

Valójában milyenek is a nyugdíjasok? 
Bár mozdulataik lassúak is, beszédkész
ségük korlátozott ugyan, de bölcsessé
gük viszont nyugalmat és megfontoltsá
got sugároz.

Személyes találkozások adnak lehe
tőséget arra, hogy a derű és az optim iz
mus hangján megszólalva életükbe 
nyitott könyvként bepillantást nyer
jünk.

Hosszú évtizedeken át végzett becsü
letes munkájuk a nyugdíjon túli életre 
is meghatározza céljaikat.

Nemzedékek felnevelésével a munka 
tiszteletére es szeretetere tanították utó

tek el a város közterületeire. A munka 
az idén sem állt le, ugyanis a tavasszal 
310 fával és 1440 cserjével lettek gaz
dagabbak a város zöldterületei. És azt 
660 négyzetméternyi világosított felület 
gazdagítja. Ezek kozott található a két 
nagyméretű lombos fa, vagy a Sámán
fa szoros részét képező nagyméretű 
bükkfa. Kialakulóban van a Szent 
Flórián téri park és elkészül a múzeum
kert is. A postakornyék rendezésén túl, 
folyamatos munkát jelent az új épüle
teivel gazdagodó Kossuth utca parkosí
tása, rendezése.

kedő jelentőségű egy ekkora városka ide
genforgalmi értékei között.

Latjuk-e ezeket? A város tisztaságát, ci- 
vilizáltságát?

A varos egy turisztikai kincs! Akár fa
lusi turizmus, gyogyturizmus, lovas
vagy kerekparturizmus.

Az önkormányzat céljaként tűzte ki a 

turizmus fejlesztését, a lehetőségek jobb 
kiaknázását. De ez csak akkor válik va
lóvá, ha mi lakók is akarjuk ezt. Tiszta, 
érintetlen környezet, amilyen a miénk, 
az okoturizmus alapja lehetne. Egyre na
gyobb az igény a külföldiek körében is 
az ilyen tájakra. Nagyatád Város Önkor

daikat, mindezt tették városunk javára. 
„Figyelem irányul Önökre, számíthatnak 
ránk!" -  ezen szép gondolat zárszóként 
hangzott el.

Majd színvonalas ünnepi műsor kö
vetkezett, melynek közreműködői:

A Praetonus énekegyüttes; a Babay Jó
zsef Általános Iskola táncosai; a Gyöngy
virág Óvoda kisgyermekei; a II Sz. Á l
talános Iskola kisdiákjai; a Bárdos Lajos 
Általános Iskola „Rinya" táncegyüttese 
és énekkara.

Ezen kora őszi délutánon, ezen a szép 
ünnepen akik hozzájárultak ahhoz, 
hogy oromét szerezzenek lakóhelyünk 
idős jaolgárainak látható módon nagy- 
nagy szeretettel tették: hiszen az orom 
szeretet, a szeretet cselekedete, egyben 
az öröm tette is!

Mészáros Ágnes

- szépítéséért
A gimnázium diákjainak felfedező 

munkáját dicsén a három, évszázados 
tolgy helyi védelem alá helyezése.

A város arculatát kedvezően befolyá
soló tágas-szellős, virágos, fás közterü
letei, parkjai mellett kellemes benyomást 
keltenek a díszfákkal, virágokkal bené
pesült kiskertek és az intézmények bel
ső udvarai

A karbantartott játszóterek, a pihenő
padok és az itt-ott elhelyezett tarka v i
rágtálak még inkább gazdagítják a vá
rosi összképet.

(H.S.)

mányzata többek között azért alapítot
ta a Tourinform irodát, mert neki szán
ta az élénkítő szerepet a turizmus fejlesz
tésében. A tourinform rendszernek az a 
feladata hogy legyenek olyan pontok az 
országban, ahol megállhat a turista és az 
egész ország turisztikai kínálatáról egy 
teljes kéjjel tud kapni. Pillanatnyilag úti

könyvekből, turisztikai kiadványokból, 
szaklapokból, folyóiratokból tudja tájé
koztatni az érdeklődő turistákat, vagy az 
utazni, kirándulni vágyó helybelieket. 
Mind Nagyatád és vidéke, mind az egész 
ország területéről vannak prospektusai, 
szórólapjai több nyelven - német, angol, 
olasz, horvát... -, amit az érdeklődők ren
delkezésére tud bocsátani. Mindemellett 
várostérképet (pl. Nagyatad, Marcali, 
Baja...), kéjaeslapokat és érméket árusít.

Információt tud nyújtani az egész or
szágra kiterjedően Magyarország jelen
tős természeti értékeitől kezdve, a szál
láshelyeken - az ötcsillagos szállodáktól 
az ifjúsági házakig - az aktív pihenési 
lehetőségeken, a gyógyturizmuson, az ét
kezési lehetőségeken, a közlekedésen át 
* abbék között hazánk fontosabb rendez
vényeiről, eseményeiről, kongresszusa
iról.

Ha ez a rendszer jól működik, ak
kor folyamatosan egy újabb és újabb 
kínálattal kell bővülnie. 1997. Végére 
készül el a turisztikai szervezeti rend
szer korszerűsítésére vonatkozó prog-

A magyar föld népének művészete 
kezdetektől napjainkig hagyományokon 
formálódó, emberi közösség ízlésvilága 
által meghatározott művészeti tevé
kenység. Tárgykörébe tartozik a néptánc, 
a népzene a népköltészet, a díszítő mű
vészet, a színjáték.

Szűkebb pátnánk, Somogyorszác nép
tánc hagyományai tovább éltek apáról- 
fiúra és napjainkban is megőrizték jel
legzetességeiket. Városunkban ezen irá
nyú törekvés az általános korú gyerme
kek körében ad lehetőséget és kínál al
kalmat arra, hogy ezen irányban tehet
ségűket kibontakoztathassák.

RINYA Néptánccsoport-lakóhelyűnk 
sokak által ismert népszerű művészeti 
együttese. Vezetője, Mayer Károlyné, aki
nek vallomásából kirajzolódik a néptánc 
szeretete, a gyermekkozösseg időről-idő
re formálódó egysége.

1992. október l-jével megalakult 
csojjort fenntartója a Nagyatádi Műve
lődési Ház. A gyermekek a város isko
láiból alkotják a közösséget, melynek tag
létszáma jelenleg 34 fő.

A gyermek néptánc oktatásának ha
gyományteremtő funkciója van e dunán
túli kisvárosban. A „RINYA" táncosai élet
vidám, lendületes előadásait élvezheti a 
művészet kedvelő közönség a rendez
vényeken: a Nagyatádi Búcsún, a Tava
szi Fesztiválon, a Kultúra Napján, a 
berzencei falunapon.

Szakmai szempontból a gyermekjáté
kokon át fejlődik ki a közösség, a tánc
csoportra tervezett gyermektánc egy-egy 
tájegységet megjelenítő megtanulásához.

A néptánccsoport minden évben részt 
vesz az Együd Árpád emlékére rende
zett területi megyei gyermek-néptánc 
versenyeken. A szakmai zsűn pozitív vé
leménye erősítette meg mind a művelő
dési ház igazgatóját, m ind a gyermek
csoport, mind a szülőket abban, hogy az 
anyagi nehézségeket leküzdve érdemes 
folytatni a néptánc tanulást!

A tánccsoport 1996. jú lius 7-én Er
délybe, Csíkszerdára kapott meghívást 

ram, ami Nagyatádot és annak regio
nális környezetét is magában foglalja. 
Ennek része egy országos számítógép 
hálózat. Ez egy kétoldalú rendszer. Egy
részt központi rendszerről kapja az ada
tokat, másrészt, ami új keletkezik Na
gyatádon vagy környékén, azt a nagy
atádi Tourinform táplálja be a rendszer
be és kerül be az egész országos há
lózatba. Ezt adatgyűjtéssel lehet kielé
gíteni, s ezt végzik az iroda munkatár
sai. A város és környéke nevezetessé
geit és vendéglátó egységeit veszi 
számba. Persze nem elegendő egy or
szágos számítógép hálózatra felkerül
ni ahhoz, hogy megismerjék a városun
kat a Magyarország más területén 
élők, illetve a külföldiek. Az egyik leg
jobb ajánlólevél egy ízléses, illusztrá
ciókban gazdag, minden igényt kielé
gítő prospektus, képeslap vagy egy ér
deklődést felkeltő szórólap. Ennek 
megtervezése és elkészítése is az iro
da feladatai közé tartozik.

A hatékony fejlesztés érdekében 
szükség van a környező községek po l
gármestereinek összefogására Ezen 
okból alakult meg a Rinyamenti Terü
letfejlesztési Önkormányzati Társulás, 
ami Nagyatádot és másik 1 7 községet 
foglal magában. Ennek keretében tar
tott fórum ok alkalm ával felm érik, 
megbeszélik, megvitatják a lehetősé
geket. Az eddigi tervek m ind a falusi 
turizmus fejlesztésének irányába m u
tatnak. Fel kell tárni az erdőinket a 
nagyközönség előtt. Kerékpár kö l
csönzés lehetőségei merültek fel. Fel 
kellene éleszteni a régi szakmákat, pl. 
a kézművesipart.

Persze még nagyobb invesztáláson 
kell gondolkodnia a városnak. Meg is 
fogalmazódott egy alternatíva. A gyógy
fürdő karbantartása és készen tartása 

az „EZEREGY SZÉKELY LEÁNY" Nem
zetközi Néptánc Találkozóra Somogy 
megyét a „RINYA" képviselhette. A Nép
viseletek Szemléjén történő felvonulá
sok alkalmával kitűnt a tánccsoport egy
szerű, de ízléses somogyi viseletével. A 
fellépéseken könnyedebb, dinamikus 
előadásukkal felhívták magukra a figyel
met. A fakultatív kirándulások, a Kár
pátok gyönyörű látványa, a Békás-szo
ros felejthetetlen élményt nyújtott szá
mukra.

Ebben az esztendőben, augusztus 
29-31. Kozott az Észak-olaszországi 
Tricesimo város ROSADE FURLANE 
(harmatcsepp) tánccsoport vendégei
ként, nemzetközi folklór fesztiválon vet
tek részt. A napfényes Itália két tenger
parti városában, Lignanóban és 
Gradóban is tapsolhattak a csoportnak. 
Életre szóló kedves emlékekkel térhet
tek haza a szülőföldre. A két csoport ko
zott kialakult kapcsolat folytatásaként 
1998-ban városunk vendégei lesznek. 
A „RINYA" önálló rendezvényei is ha
gyományt teremtettek városunkban. 
Ilyen a harmad ízben megrendezett TA
VASZ NÉPTÁNCGÁLA, ahol önálló mű
sort mutattak be.

Harmadik alkalommal ez év novem
ber 8-án Neptánc-bál lesz a II Sz. Isko
la aulájában, ahol a táncosok szülei és 
baráti köre, a csoport ismerősei és a tá
mogatók szórakozhatnak. A rendezvény 
célja, hogy ilyen formában, ezen m ó
don a RINYA támogatását anyagi hoz
zájárulással segítse.

M inden kedves érdeklődőt tisztelet
tel hívnak és várnak!

A néptánccsoport sikerei meghatáro
zója elsősorban a gyermekek rendkívü
li szeretete a tánc iránt, a közösség 
összetartó ereje, végső soron, de nem 
utoljára pedig a művészeti vezető elkö
telezett segítő szándéka és szakmai tu
dása, amely életben tartja és tovább v i
szi Nagyatád városának néptánc hagyo
mányait!

Mészáros Ágnes

mellett gondolkodni kell azon, hogy hol 
lehetne, helyileg másutt, egy magas 
színvonalú, a gyógyturizmussal össze
kapcsolódó, nagy kapacitású fejlesztést 
megindítani A gyógyfürdő már nem tud 
terjeszkedni és nem is alkalmas a köz
pont a további területnöveléssel járó fej
lesztése. A parknak meg kell maradnia 
közösségi zöldterületnek. A terjeszke
désre született alternatíva egyik része 
a strand közelében, bár a strand funk
ciójától egy kicsit elválasztva, de a gyó
gyítástól el nem szakadva, egy új ala
pokon nyugvó létesítmény létrehozá
sa. A másik javaslat szerint a kastélyt 
és a kastélyparkot kellene erre felhasz
nálni. Ahhoz, hogy Nagyatád városa 
egy nevezetes, ismert gyógyhellyé vál
jon, az a m iliő  lenne a legmegfelelőbb. 
A kastély melletti tavat nem annyira 
horgászásra, m.nt inkább - csónakázó 
tó egy kis sétánnyal - pihenésre, sza
badidős tevékenységekre lehetne hasz
nálni.

Ezeket a turisztikai lehetőségeket 
azoknak az embereknek kell látni, akik 
itt élnek a környéken. Látni kell az ón
kormányzat vezetőinek, a képviselőknek, 
a vállalkozóknak és a helyi lakosoknak. 
Egy olyan városban, ahol az idegenfor
galom fellendítése érdekében új létesít
mények sorra megnyithatják kapuikat, ott 
jól látják a helyiek, hogy mit kell tenni 
az a turizmus fejlesztése céljából.

A Balaton vonzaskorzeteből kieső Bel
ső Somogy maga alakítja ki azokat a spe
ciális programokat, amik itt lehetőségként 
a rendelkezésére állnak. Reményeink 
szerint sikerül úgy összeállítani ezeket a 
programokat, hogy az idelátogató ma
gyarok és külföldiek számára is érzékel
hető lesz, hogy érdemes Nagyatádon el- 
tölteniük a szabadságukat.

Pókos Katalin
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Kosárlabdázás Nagyatádon II.
Az előző számban a női kosárlabdá

zásról tájékoztattuk Ónokét. Egv kis hi
ba is csúszott a cikkbe, hiszen az egyik 
csapat fényképét technikai okok miatt 
nem tudtuk közölni.

Az ötvenes esek elején nem csak nők 
kosaraztak a városban. Férfiakból is 
összejött egy csapat. Akkoriban 
hat-nyolc csapat volt a megyében, 
többnyire ők is salakon játszottak. M é
retes tornaterem talán csak egv volt a 
megyében. A fiatalemberek az általá
nos iskola tornatermében gyakoroltak 
vagy a cernagyári salakpályán. Ott ját
szották a bajnoki meccseiket is sok szur
koló biztatása melle'tt.

„Van öt perce?”

A Zene Vilagnapjara
Általában egy-egy évfo rdu ló  vagy 

ünnepi esemény a megemlékezések 
legváltozatosabb form áit kínálja szá
munkra. Különösen nehez elta lá ln i a 
legmegfelelőbb hangot és m ondaniva
lót akkor, am ikor művészetről, ráadá
sul a szavakkal es fogalmakkal annyi
ra nehezen m egfogható zenéről van 
szó.

Talán ez a bizonytalanság vezet oly 
gyakran a közhelyek szélén táncoló 
fennkolt szóhasználat zavarba ejtő so
kaságához, am bizony nem sokat 
használ a zene ügyének.MINI SZÍNHÁZBÉRLET '97/98 NAGYATÁDON A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN

November 10-én 19 órakor
Plautus:

A HETVENREDÖ KATONA 
vígjáték kei részben 

H evesi Sándor Színház Zalaegerszeg

December 6-án 19 órakor
Hervé: 

NEBÁNCSVIRÁG 
három íelvonásos nagyoperett 

H evesi Sándor Színház Zalaegerszeg

J.inuar 2 7-én 19 órakor
Del rio h'o:

NEM FIZETÜNK. NEM FIZETÜNK!
bohózat sok zenevei két részben

Honvéd Kamaraszínház Hudapest

A bérlet ára 1400 Ft. mely két részletben is megvásárolható 
november 10-ei és január 15-ei határidővel. 

Érdeklődni a ,'51-4V0-es telefonszámon lehet.
Bérletárusítás október 30-ától

Az első edző Józsa Gyuri volt. A ké
pén láthatók a cérnagyári pályán: 
Knapp O ttó (13) Kárpáti Jenő (17) 
Fuzessy Ferenc (3) Karbuczki Imre es 
Kutor Józset. Rajtuk kívül játszották 

még: Szalai lanos, Horváth Imre, Bod
nár László, Gál Imre, Harsházi Andor. 
Egy ízben a megyebajnokságot is meg
nyertek. Közülük néhányan az NB-II 
be is fölkerültek m in! pl: Knapp Ottó 
a SZEAC-ba

Az ötvenes években nem csak a ma
gyar labdarúgás, hanem a Kosárlabdá
zás is világszínvonalú volt. Budapes
ten 55-ben Európa bajnokságot nyer
tünk. Azóta sok víz folyt le a Dráván,

Ha valam irő l, akkor a zenéről már 
minden lehetséges szépet és jót e l
m ondtak. Az esetek többségében 
azonban úgy érzem, hogy a szavak 
inogott kevés a cselekvésre ösztönző 
erő, a zene megismerésere és befoga
dására irányuló késztetés, az a felkel
tett intellektuális kíváncsiság, amely 
egészséges esetben a tjennunket körül
vevő világ minden jelenségének és 
megnyilvánulásának megertesére, a ve 
'ük kapcsolatos tudás birtoklására irá
nyul. Közvetlen tapasztalat, hogy a fel
sőfokú je lzők tömege meg azok több

a v ilag elhúzott mellettünk. Az igazi ko
sárlabda csemeget az amerikai profi 
bajnokság jelentette de ebtiől Kelet-Eu- 
ropában nem sokat láthattunk Szeren
csesek voltak azok, akik a jugó határ kö
zelében laktak, hiszen a Zágráb 2-n 
igazi világszínvonalú játékot nézhettek 
a Jugoszláv bajnokságból.

A berlini fal ledöntése után mi is be
kapcsolódtunk a műholdas adásokba. 
Az Eurosport adása óriási lökést adott 
a sportág népszerűségének. Azóta sok
kal több Kosárlalxlát pattogtató gyere
ket láthatunk városunkban is. Ma már 
huszonévesek azok a nagyatádi fiatalok, 
akiket "megfertőzött" ez a sportág. Az 
utóbb: két évijén már fölmerült annak 
az igénye, hogy elinduljanak a megyei 
bajnokságban. Nem volt, aki vállalja a 
velük való foglalkozást, így esett rám a 
választásuk. Beneveztünk a megyeitre. 
.Az idei évijén 25 csapat indult a megye
bajnokságban, három osztályban, felju- 
tásos, kétfordulós rendszerijén rendezik 
a mérkőzéseket. Csak hat vidéki csapat 
szerepel a 25 csapat kozott. Nekünk vi
dékieknek az utazás lebonvolítasa is'elég 
nagv gondot jelent hiszen minden 
meccset Kajjosváron kell játszanunk. 
Szerencsére eleg sok vállalkozó segítet
te a beindulásunkat, mehet ezúttal is kö
szönünk Az első összecsapáson tűi va
gyunk A mérkőzést megnyertük. de saj
nos az egyik kulcs.játékosunk komoly 
seruiest szenvedett. Ennek ellenere a baj
nokságban igyekszünk helytállni.

Cimmerman Béla

ségét is elriasztja a zeneművészet kö
zeléből, akik előítélet mentesen befo
gadási készséggel közelednek feléje.

Vannak, akik sejtik, de kevesen tud
ják azt, hogy a zene m indenki számá
ra egy második anyanyelv lehet és e 
sajátos nyelvezet „megértésére", bár 
különböző szinten, m indenki képes. 
Reális esélye van annak, hogy a ze
neművészet is napjaink közfogyasztá
si cikkei közé tartozzon, a szó legjobb 
értelmében, bár kedvezőtlen pozíciói 
már a startnál világossá válnak, m ivel 
nehezen tűri a külsőségeket, a harso
gást és a nagy lármát Alapvető köze
ge a csend, amelyben valahol érzel
meink legmélyén reagálunk arra, amit 
mond. Akusztikusán végletekig be
szennyezett környezetünk ezt a be l
ső csendet tépi darabokra. Ebben az 
állapotban nem csoda ha felfogasá
ra hivatott érzékeink lassan fe lm ond
jak a szolgalatot vagy csak csokeve- 
nyesen működnek. Azonban szeren
csénkre, meg nem sorvadtak el!

A zene elképesztő mértekben szó 
vi át egész eleiünket hiszen sem ün
nep. sem gyász nem képzelhető el nél
küle. A zene ugyanúgy ott van a k i 

résztelünkön, mint temetésünk napján. 
Éppen ezért mar régen, eleiünk oly 
természetes közegévé kellett voina vál
nia, am ilyen természetesen leleg- 
zunk vagy beszelünk. Tenv azonban, 
hogy a hozzávezető utón a kezdő íi 
peseket nekünk kell megtenni.

Az első léjjés tálán ott kezdődik 
am ikor túltesszük magunkat a jir im i 
tív értékrendet d iktá lok agresszíva isa 
nyomán kia laku lt előítéleteken es 
gátlásokon. A második pedig ott fo ly 
tatódik. ha nem zárjuk el feltétlenül 
a rádiót azért, mert művészlemezek fo
rognak. mert hát ugye, m ilyen dolog 
is M ozart-o l vagy Beethoven-t h a ll
gatni!?!), ha majd tiata lja ink kozott 
nem a gúny es szegyen, valam int kö
zössegük elleni árulás tárgya lesz egy 
hangversenyre elmenni, ha majd ahe 
Ivett hogy odébb kapcsolna, m inél

ANDERNACH 1997.
A nagyatádi Adv Endre G imnázium 

mar jo ideje kitűnő kapcsolatot tart 
fenn a németországi Andernach egyik 
iskolájával. Évek óta sikeresen m űkö

dik a két intézmény kozott a diákcse
re program. M is azon szerencsés ta
nu lók közé tartoztunk akik idén 
ősszel elutazhattak a Bonn közelében 
fekvő, Raina menti városba.

Szeptember 14-én délután gyüle
keztünk iskolánk előtt. A körülbelü l 
másfél napos ut eleg fárasztó volt, bár 
többször megálltunk. Hosszabb pihe
nőt N ürnberg ijén  tarto ttunk. 
Andernachba 15-én este érkezturK Jól 
esett, hogy egy kis fogadással vártak 
Jjennunket. Itt viszontláthattuk a ta
valyról már ismert partnereinket, akik
kel később hazamentünk a családok
hoz.

Másnap egy játékos vetélkedő fo r
májában megismertük a varost. Meg 
a délután folyam án kim entünk a 
vveiberm szabadidőközpontba és az 
éjszakát is ott to lto ttuk Ekkor ismer
tették velünk a projektmunka temá|át 
amivel még sok délelőttöt eltoltottunk. 
Feladatunk az volt hogy elképzeljük 
es illusztrá ljuk a világot es az életet 
2025-lxm

A németországi gimnázium es taní
tási rendszer is erdekes volt szamunk
ra Az iskola nagyobb es otthonosabb, 
a tantermek modernek, jó l fölszerel
tek A diákok az órákon sokkal tegvel- 
mezettebbek es aktívabbak, egyébként 
(sokkal) felszabadultabbak m int mi.

Nagy élmény volt számunkra a bon
ni kirándulás, bár útközben nem iga
zán tudtuk megtekinteni a híres temp

Konferenciák háza
Szent-Iványi - B indtr napok

Ismét tudományos műhellyé vált egv időre a nagyatádi művelődési ház O ktc ix ’r 
9-10 kozott több, m int 150 résztvevő szamara nyújtott színvonalas jjrogramot 
t Magyar Zoonozis Társaság a Kaposvári Állategészségügyi Intézet es az Á lla 
mi Nepegeszsegugyi es Tisztiorvosi Szolgálat nagyatádi intézete szervezéseben 
zajlott konferencia. A tudomány os találkozó alaptémáját az állatokról az emljerekre 
terjedő Ijetegsegek elleni védekezési módok lehetősegek elemzese és a legfris
sebb kutatási eredmények ismertetése alkotta A jó körülmények kozott zajló kon
ferencia a plenáris Ölesek es a kerekasztal-megljeszelesek zökkenőmentes ebonyo- 
lítasa a helyi szervezők munkáját dicsérté

több emJx'rnek többször is lesz ot per
ce jjú ldául arra is, hogy a T'. „Van ot 
perce?" cím ű műsorában egy-egy re 
mekművet m eghallgasson...

f’ róbálkozzunk1 Hatba ezeknek az 
ot perceknek es nyitottságunknak 
erednienyekent egyszer csak egesz 
életre szóló élm ény lesz a jutalma.

A Zene világnapján nem csak Ke
gyeleti aktus, hanem Kötelességünk is 
em lékezni az előadó művészet azon 
írásaira akik közül egyre többen tá
voznák el közülünk. Ok voltak az elei
adó művészet e század eleji íénvko- 

lomokat, várakat a hatalmas kod m i
att. A volt fővárosban megnéztük a kö
vetségeket és a történelmi múzeumot, 
melv a II világháborútól napjainkig 
mutatta be az eseményeket. Utána 
zabadidőt kaptunk. Mindenki azt csi

nálhatott, amit akart. Ht tvégen a 
családok szerveztek nekünk progra
mot

Következő héten e llá togattunk 
Mainz városába. Ez volt az utolsó kö
zös kirándulásunk. A városban meg
néztük a római legiostabor maradvá
nyai’ amelv M ogontiacum néven is
mert a Dómot, ami a XI-XII. szazadig 
készült. Végül, de nem utolso sortján 
a Gutenberg m úzeum ot mutatták 
meg nekünk Itt bemutattak a könyv
nyomtatás hosszú folyamatát azt. 
hogy a középkorban m ilyen módon 
készült el egy lap nyomtatása (színe
zéssel). Kellemes volt a csaladok 
vendegszeretete és gondoskodása. 
Nagyon jo volt hogy esténként is ta
lá lkozhattunk csoporttársainkkal.

A jjrogram ot egy búcsuest zárta, 
ahol bemutatták a projektmunkán e l
készített rajzokat munkákat. Elköszön
tünk a németektől és e lindultunk ha
za. Visszafele meg megálltunk az 
ausztriai Mayerlingben. Tíz nap után, 
csütörtök délután tel ot korul érkez
tünk haza es eleiünk lassan visszazök
kent a regi kerékvágásba M indannyi
an jó l éreztük magunkat. Reméljük 
hogy a két iskola kozott fennmarad a 
jó  kapcsolat és más diákok is részt ve
hetnek egy hasonló programban.

Simonics Gina, 
Simon Zsuzsa 3. A

rának utolso képviselői. Közöttük van 
Solti György Végit Sándor, Sz Richter, 
Cz'ftra György és meg rajtuk kívül na
gyon sokan. Művészetük vakító fényé
véi itt világítottak es világítanak körü
löttünk

M i zeneszek m inden erőnkkel vá l
tozatlanul azon szeretnénk dolgozni 
továbbra is, hogy ez a vakító fény so
ha senki számára se essen az érzékel
hető tartományon kívülre.

Kenedi Tibor
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Nagya tád-Ch icago

Szakmai tanulmányút Amerikában
Több időzónán át jutott az Amerikai 

Egyesült Államokba a KLM 611 -es jára
ta, amely a Papír és Nyomdaipari 
Egyesület szervezeseben igen nagysz
abású nyomdaipar, kiállításra vitte a 28 
tagú magyar, benne a három fős nagy
atádi nyomdászok kis csoportját. A 
M ichigan-tudeli csücskén levő, a rend
kívüli forgalmi adottságokkal rendelkező, 
az eget ostromlo felhőkarcoló amerikai 
városok egyikébe, az USA nagyvárosá
ba Chicagóba vezetett útjuk.

Az élm ényről Takács Ferenc a 
Nagyatádi Nyomda Kft. ügyvezető igaz
gatója tájékoztatta lapunkat A „legek" 
városában 40 ezer negyzetmeteren, 
ezer kiállító mutatta be szeptember 1-10 
kozott több mint 300 ezer látogatónak, 
a legkorszerűbb technikákat és tech
nológiákat. A bemutató idején tartott 
CONCEPTS elnevezésű konferencián 
118! előadáson számoltak lx b a sza
kemberek a szakmai újdonságokról.

A PINT 97/COUNVERFLEX - USA 
kiállítás maga is szponzorok segít
ségévéi /ott létre?

- Igen, három vezető amerikai szövet 
seg támogatta

Miben rejlik  a nagy érdeklődés tit 
ka’

Abban látják hogy számos r eg ter
vezett az idén termelést bővítő es tech
nológiát korszerűsítő beruházást.

Tudhato-e. hogy a nyomdaipar mely

Megújult a gyógyfürdő
Vendegeket vár d vdtos szívében

Rövid nyári szünet után újra birtok 
ha vehették a fürdőt a pihenésre, gyó
gyulásra. felfrissülésre vágyók. A sza
zaddal közel egyidős term álfürdő tö r
ténete szorosan kapcsolódik Nagyatád 
fejlődéséhez A varos központjában az 
évszázados vadgesztenyetak árnyéká
ban létesült fürdő messze földről csa
logatja városunkba látogatóit. Igazi ku
riózum a város szívében egy ilyen lé
tesítmény.

Az idő vasfoga alaposan megkoptat
ta berendezéseit, látható és kívülről lát
hatatlan nyomokat hagyva maga után. 
A rendszeres látogatok örömmel tapasz
talhatják a rekonstrukció eredményét. 
Az épület kívül és belül egyaránt meg
szépült, az elavult berendezéseket k i
cserélték.A fördőzők számára a leg
szembetűnőbb változás, hogy vala- 

MÚZEUMI HÍRADÓ
JELENLEGI KIÁLLÍTÁSAINK:

Múltidéző -  állandó helytörteneti kiállítás

Az ötvösleónyi várkastély régészeti leletei 
(1998. március 1-jéig)

Ehető és mérgező gombák 
képeslap- és gombapreparátum-kiállítás

A régi Nagyatádi Erdőbirtokosság története 
(eredeti iratok másolatai és 1866-os térképek)

Nagyatád és környéke erdőterületének, és az erdők fafaj 
összetételének, és az erdők fafaj összetételének változásai 
az elmúlt száz évben -  diagramokon és térképeken

(Az utóbbi három kiállítás 1997. november 6-ig látható)

A MÚZEUM I NYITVATARTÁS:
Héttőn, szerdán, csütörtökön és pénteken délelőtt 10-12, 
délután 15-17 óráig. Vasárnap délután 14-18 óráig.
A kedd és a szombat szünnap.

A KÖZELJÖVŐRE TERVEZETT KIÁLLÍTÁS:

Karácsonyra szeretnénk a múzeumi karácsonyfa mellé régi (lehetőleg 
századunk első feléből származó polgári) játékokból, mesekönvvekből, 
gyermekeket ábrázoló régi fényképekből kiállítást rendezni. Ezúton is 
kérjük mindazoknak a segítségét, akik a témához kapcsolódó anyaggal 
rendelkeznek, szíveskedjenek a kiállítás időtartamára a múzeumnak 
kölcsönadni vagy odaajándékozni

területén terveztek bővítést az idén a 
világban?

Igen A nyomdagépek 48, a preprtws 
Ix-tendezesek 66, a kötészeti peren 
dezesek 53 es a termeles-bővítés 29 %- 
ot képviselnek.

M i volt léginkét#) az úti cel/uk? M it 
/attak meg’

Amennyire lehetett, mentismerni hol 
tart a világban a nyomdaipar gépéinek 
eszközeinek színvonala, egyáltalán hol 
tart ma a világ nyomdászata

Érdekes volt számunkra a Chicago Sun 
- Time Szerkesztösegének megtekintése 
is, amelyben 400 szerkesztő és njxirter 

mennyi medence új burkolatot kapott 
es az epulet belseje frissebbe, tisztáb
ba és esztctikusabbá vált. A külső me
dencei övező díszburkolatos utak har
monikusan szövik at a park faival ha
tarolt p ihenő területet. A szauna me- 
legeíxjl az átriumos medence hideg v i
zét*? meiulők teljesen megújult környe
zetben lubickolhatnak.

Bár az avatatlan szemlélő számára 
nem szembeötlő, mégis fontos szere
pet tolt be az üzembe helyezett új kút, 
amellyel megoldódott a létesítmény 
ónálló vízellátása és a gáztalanító be
rendezés cseréje. A rekonstrukciós 
munkák elvegzeséhez 26 m illió  fo rin 
tot megyei területfejlesztési tanács pá
lyázatán nyert városunk.

Az avató ünnepségen az Országos 
Területfejlesztési Központ regionális 

készíti naponta 500 ezer példányban a 
100- 120 oldalas lapot. /Aztán egy nyom
da-üzemben láthattuk a digitális for
makészítés és nyomtatás műveletet

A szakmai programok mellett sike
rült e  látni valamit Amerikából?

Szabadidőnkben igyekeztünk körül
nézni ( hicagoban, a legtöbb szökőkút 
a legnagyobb lakóházak, a leghosszabb 
út nagyvárosában.

Kanadában, Torontóban a Pack -Ex 97 
csomagolási kiállítás volt érdekes, ame
lynek az élelmiszer gyogyszer- 
kozmetikai-, ipari termékek cso
magolása, feldolgozása volt a témája. És 
természetesen volt szerencsénk a 49 in 
magas Niagara vízesést is látnunk, ame 
íven az USA és Kanada osztozik.

(Hubay S.)

igazgatója Dr. Ormosy Viktor örömmel 
beszélt a varos fejlődésének látható je 
leiről, arról hogy Nagyatád a nehéz gaz
dasági körülmények kozott sem „adta 
meg magát". PM

FELHÍVÁS
Nagyatád Város Polgármesteri Hiva

tala értesíti a szülőket és a diákokat hog> 
továbbra is lehetőség van kedvezményes 
helyi autobusz-berlet vásárlására. M in
den diák az iskolájában 100 Ft-os díj elle- 
nelx'n megvásárolhatja a havi diákber 
letet A Ixrflet korlátlan számú utazásra 
jogosít.

A menetrendet az alábbiak szerint koz- 
zetesszuk Az 1 -es viszony lat útvonalán 
változtatás nem történik. A 2-es útvon
al az alabbiak szerint módosul: Honvéd 
u. Szabadság u. Árpád u. Kossuth 
u. Baross C. ú. Kolozsvári u. -  
Autóbusz-pálvaudteir Somogvszobi u. 
Mező u. Somogyi B. u. K&kazsvátí 
u.-Autóbusz-pályaudvar Baross C .u.

Kossuth u. Árpád u. Szabadság u.
I ionved u.

Információ: W  351-457

Szerkesztőbizottság. Hubay Sándor, 
Szőke lózsef, Pünkösd Márton 

Fotók: Nyeriucz Károly, Pünkösd Márton, 
Durgó Tibor 

Felelős kiadó: O rm ai István 
Készült: Nagyatádi Nyomda Kft. üzemében 

Felelős vezető: Takács Ferenc ügyv. ig. 
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Megfejtendő: a vízsz. 1. alatti gondolat.

VÍZSZINTES

1. A beküldendő gondolat 13 . our souls (SOS). 14. Az egyik mondatrész.
1 5. Kést fen. 16. Idegen előtagkent: távol-. 18. Latin főnevkepző. 19. Ennivalója. 
21. Vakbuzgó, türelmetlen em tx r 2 3. Állatokat betanító személy. 24. 
Klasszikus kötőszó. 2b. Munkabérek. 28. Marad. 29. Az egyik térítő. 31. Fogával 
tép. 32. A hét vezer egyike. 34. Élő. 36. Melvik helyen? 37. Román régiesen. 
39. Makó folyója. 40. Doktrína 41 A mahagónihoz hasonló nemes ta (ékezet 
nélkül). 42. f’ecuma non . 43 Pest megyei város. 44. Formál. 45. ... missa
est 46. Angol világos sör. 47. Varroeszkuz (nevelővel). 48. Szintén. 50. A szoká
sos szórend megváltoztatása (nyelvtan). 53 Az oxigén és a nitrogén vegyjele. 
54. Telít. 56. Olasz fürdőváros. 58. Lihegve siet. 59. Vezetőhangos ogorrig hang
sor. 60. Színes televíziós rendszer. 62. Láncfonalat erősít. 64. Erdei rágcsáló. 66. 
Vél, gondol. 68. A Pápai Szentszék.

FÜGGŐLEGES
I . Az einstemum vegy|ele. 2. Tanács, németül. 3. Körülvesz. 4. Háznely. 5. 

Fasiszta rohamosztag volt. 6. Másképpen, latinul. 7 Atyúkfelék hímje. 8. Spanyol 
exkirályng 9. Páros árny! 10. Megsemmisítő hatályú tiltakozások. 11. 
Alkotórész 12. Alacsonyabban levő helyre tud nezni. 17. Bútor jelzője. 19. 
Mézízű. 20. Ünnepélyes, szertartásos. 22. Algériai kikötőváros. 23. Szomjoltó. 
25. Szervíroz. 27. Van ilyen frizura is. 30. Kutat. 33. Becézett Ilona. 35. íme, 
oroszul. 36. Sereg. 37. Kaluga folyója. 38. Bolondító. 40 .... faciunt collegium 
(hárman alkotnak gyűlést). 4 1. Alifás telítetlen szénhidrogén. 43. Állam franciául. 
44. Állati fekhely. 45. Menekulésszeruen fut. 46. Száraz, latinul. 49. Bolt, angolul. 
50 Dél-amerikai ital. 51. Gépi kölessel készült selyem, pamut vagy vékony gyap]ú 
textílanyag. 52. Férfinév. 55 Az olasz és a magyar autójel. 57. Van ilyen fánk 
59. Enyves a keze. 61 Az USA kémelhárftó szervezete. 63. Rövid angol férfinév. 
64 jelenleg 65. Est!

9625 1
Zrínyi u. Strand -  Kórház -  

Petőfi u. -  Béke u.

Menetidő Megállóhelyek Menetidő
0 Zrínyi u. Strand 13

2 Kápolna u. 11

3 Alkotmány u. óvoda 10

4 Kórház 9

6 Posta

7 Rinya Áruház -
* Kossuth u. 13 5

9 Petőfi u. 4

11 Bodvica 2

13 Béke u.

ZRÍNYI U. STRANDTÓL INDUL:
Munkanapokon (hétfőtől péntekig):

6.40 7 15, 7.45, 8.40. 11.40, 13.15 14.10, 
16.00, 17.00

Szabadnapokon (szombaton) : 7.55, 
10.25

BÉKE U.-TÓL INDUL:
Munkanapokon (hétfőtől péntekig): 

6.55,7.30,8.00, 8.55, 11.55, 13.30, 14 25, 
16.15, 17.15

Szabadnapokon(szombaton) : 8 1 5, 
10.45

A szabadnapokon közlekedő járatok 
mindkét irányban érintik az autóbusz
állomást A beterés négy perc menetidó- 
novekedest eredményez.

9626 2
Henész -  Posta -  Autóbusz-állomás -  

Konzervgvá r - Posta -  Henész

Menetidó Megállóhelyek
0 Henész, forduló
1 Honvéd u. ABC
2 Henészi elágazás
3 Árpád u. ABC
4 Árpád u iskola
5 Kossuth u. 13.
- Rinya Áruház
7 Posta
9 Autóbuszállomás, piac
11 Konzervgyár
12 Víztorony
13 Mező u 100.
15 Somogyi Béla u.
17 Autóbusz-állomás, piac
19 Posta
20 Rinya Áruház
21 Árpád u. iskola
22 Árpád u. ABC
23 Henészi elágazás
24 Honvéd u. ABC
25 Henész, forduló

HENÉSZ, FORDULÓTÓL INDUL:

Munkanapokon: 6 40, 7.1 0, 7 40, 8.40, 
13.lü , 14 10, 16.10, 17.10

Szabadnapokon (szombaton) : 7.50, 
11.00

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



M t íih if ió
Nagyatád Város Önkormányzata nevében 

tisztelettel meghívom 
városunk valamennyi időskorú polgárát az

IDŐSEK KARÁCSONYA 
városi ünnepségére, 

1997. december 23-án 14.30 órakor 
a művelődési ház színháztermébe.

KEREPLŐÁLLÍTÁS ÉS BORSZENTELÉS
Kilencvenöt éves kertbarát

A városfejlesztés programjáról
A z ed d ig i m u n k a  m érlege és a  további fe ladatok

A képviselőtestület novemberi ülésén tárgyalta az 1995-ben elfogadott város
fejlesztési program időarányos végrehajtásának helyzetét. A tervszerű, hatékony 
és versenyképes önkormányzati munka alapjait teremtette meg a program, amely
nek részleteiről Ormai István polgármestert kérdeztük.

-  Polgármester űr'. Az önkormányza
ti munka anyagi feltételeinek megterem
téséhez a hatékony vagyongazdálkodás 
is nagymértékben hozzájárul. Mi a hely
zet ezen a téren?

A város tulajdoflBtfi került nagy alap
területű ingatlanok hasznosítási céljait egy 
több lépcsős konstrukció keretélx*n ha
tároztuk meg Ezek az épületek az ön
kormányzati alapszolgáltatást biztosító 
funkciót kapnak, ezzel korszerűbb es 
kedvezőbb teltételeket teremtve a m un
kához. Terveink szerint, kevesell!) ingat
lanon, célszerűbb elosztás mellett sze
retnénk megvalósítani feladatainkat 
Ezeknek az elképzeléseknek egy részé 
már ismert a nyilvánosság előtt

A régi 'izo ltoság epuletetx* kerül 
elhelyezésre a Gondozási Kozjxint, a 
Család és Gyerekvedelmi szolgálat és a 
Mártírok utcai Idó'sek Klubja. Ackintést 
Követően az átalakítási és felújítási terv 
elkészült. A felszabaduló épületek érté

(Folytatás a 2. oldalon)kerítésre, Ixírtxedásrti kerülhetnek.

Ormai István
polgármester

A Széchenyi tér 3. sz. alatti épületben 
kerül elhelyezésre a Dózsa György ut
cai Idősek Otthona. Az átalakítás kivi
teli tervei elkészültek. A felszabaduló ré
gi epcilet szintén hasznosítható.

Ugyancsak az ésszerűsítés folytán ke
rült elhelyezésre a Városi Sjxirtegyesu- 
let a Polgárőrség, 1 Városgondnokság 
közhasznú részlégé, a Városháza raktá
ra és irattara a Kiszely u. 11. sz. alatti iro- 
daepuk t lx 1.

A varos új idegenforgalmi létesítene 
nye .1 Tourintorm Iroda a gyogyszertár- 
Ix'il leválasztott üzletrész egyik felében 
került kialakításra úgy, hogy eb lxn  a he
lyiségben lehetőség van a Városgondnok
ság ügyfélszolgálatának műkcxltetésére 
is. A terület másik fele alkalmas lehet a 
Vállalkozói Irrxla elhelyezésére*.

A tx-epítelt ingatlanjaink c*gy részét si
kerrel értékesítettük, s ezzel egyrészt lx*- 
vetelre* tettunk szert másrészt a haszno
sításuk is megoldódott.

A mezogazdalkodas ezernyi gond- 
ja-baja mellett, talán a közösség ere
jében is bízva éli a maga nem za
jos, de* termékeny életet a nagyatá
di kertbarátkor. Meg 1970-ben Bog
nár János nehány kollegával, baráttal 
beszélgetéseket kezdeményezett a 
kertészkedésről. A M űvelődési J laz  
élettérét a munkájukhoz. 1973-tól már 
kertbarátkörként folytatták tevékeny
ségüké, most mar úgy tizenöten. Idő
közben (eret nyertek a termény es ter
me kk állítások amelyeken a nagvatá 
di kertbarátok is bemutatkoztak. Úgy 

másfel évtizede, hogy Tamás Imre át
vette a stafétabotot, elnuke lett az egy
re terebélyesedő, szervezettebbé vá
ló kertbarátkörnek, amelyet je len lé t
ükkel, m unkájukkal a a feleségek is 
megtisztelnek. Kirándulásokon ismer
kednek más-más tájakkal, emberekkel, 
kollégákkal. Színes a paletta. Kecske
mét, Baja, Szekszárd, Zalaegerszeg, 
Dunaújváros, Mernye, Kőszeg, Sziget
vár stb. útja ik egy-egy állomása, de 
vendegei Somlyóhegyen egy kedves 
napának, Farkas Bertalan anyósának 
is. Aztán az egységessé kovácsolódott 
kör nagy fába vágta a fejszéjét: 1989- 
ben a vásárcsarnokban monstre k iá l
lítást rendezett a dé l-dunántuli ta lá l
kozó keretében. És két alkalommal je
lentős m ennyiségijen alm a-ado- 
mannyal segítették a mt nex ülttá lxir la 
kol>

Ki lehet a Kertbarátkor tagja es m i
lyen ko rix íl verbuválódnak.' k i fíiez- 
tiik Tamás Imre elnököt

Tagjainknak otthon vagy a hegy
ben legyen akár egy darabka to ld je 
csupán amit m űvel, tagjaink kozott 
tudhatja magát. A kis Inján száz ta
got számláló kertbaratkorne k tagja a 
95 eves (ma ő a legidősebb) 
otvoskonyi Hegedűs Imre bácsi, de* 
bár nyugdíjas a zöm e szép szám
mai vannak közöttünk a 25-30 éves

korosztályból is. Vannak Lábodról, 
Taranyból, Somogyszobról is. Aseges- 
di és csokonyavisontai tagjaink kiöre
gedtek.

Bizonyára már mindezek is von
zóak a kertmuvelok szamára...

-  Igen, így van. De például a duna
újvárosiak Bachus-emléklappal kedves
kedtek, akik innen merítettük a jó  pél
dát, mára pedig 4-5-szörösére növe
kedett a létszámunk. Tapasztalatszer
ző útjainkon jutottunk például a tüs
kés és a banán uborkához, mi viszont 
az újdonságnak számító meglepetés
sel szolgáltunk. Barátokra leltünk im 
már 5 eve Szlovéniában. A Lendva 
közeli csenteiekkcl tartunk immár 
szoros barátságot. Sok ó es hasznos 
ötlet származik tőluk.

A zőlőskertek kártevőinek c irias ’ - 
tására szolgáló kerepkS ötlete is onnan 
szármázik, amit magam állítottam 
össze a műhelyemben lellemz jen ők 
sok-soK emléket, népszokást mentet
tek, őriztek meg az utókor szamara. 
Ilyen tob lx ik kozol! a ( sentei Petőfi 
Sándor Művelődési Egyesület által

Uj intézm ény a gyerm ekek védelmében
A gyermekek jogainak érvényesítést* 

es erdektak vedelnie * rdeketX‘11 uj regi
onális hatósági feladatokat ellátó szerve 
zet kezdte meg műkrxleset a Városhá
zán. Novemtx’relseietől Városi Gyám
hivatal megyei szakmai irányítás mellet* 
a hatósági ügyfélszolgálati iroda 
szervezetetx’n ónálló csotxirtként műko- 
diK Bolhás község kivetelevel az egyko
ri nagyatádi járás településeire* vonatko
zóan ellátja a hataskoretx* utalt gyám
ügyek intézését.

Hoffmanné Dr Klemeth Ildikó jegyző 
elmondta, hogy az uj szervezet telada 
tai koz**1 irtózik a gyermekekkel val* sjx*- 
ciális foglalkozás, a gyermekek család
ban történő nevelésének segítése ható
sági eszközökkel es ha ez nem lehetsé
ges a gyermekek intézeti ellátásban tör
ténő elhelyezese. A Városi Gyámhiva
tal munkatársai végzik az allami gondos- 
krxlás regionális feladatait s itt hozzák 
meg az ezzel kapcsolatosan szükséges 
intézkedéseket a gyemiekek ideiglenes, 
átmeneti es tartós elhelyezésére. 

gyűjtött borünnep, a mustszentelés 
szertartása, amit örömmel vettünk át 
sok-sok vendég és a magunk öröm é
re is.

-  M inden meghívásnak eleget tud 
nak tenni?

■ Annak ellenére, hogy például tá
mogatóink között tudhatjuk a világban 
ma jegyzett gyógyszer és növényvédő- 
szer-gyártó cégek magyarországi kép
viselőit, nem tudunk mindenhova el
jutni. Amúgy pedig a nyári tapaszta
latszerző útjainkat télen előadások so
ra követi. így lehetett a népfőiskola 
megszervezése is.

Gép beszerzésevei tagjaink borter
meséből most már palackozni is tu 
dunk, amit alkalmanként ajándékba 
adhatunk, no meg a Tavaszi Fesztivá
lon reprezentálhatjuk termékeinket.

Es most m ire készülnék ?
f\z  oev búcsúztatása, az újév ko 

szontésere készülünk, amelyet m un
kánk összegzésével es az esedekes zár
számadással január 4-én rendezünk 
meg.

Hubay Sándor

Itt állapítják meg es folyósítják az ál
lami gondozásból kikerült fiatalok szá
mara az otthonteremtéséhez nvu|tott 
jx*nzfx*li támogatást es a bírósagoktól 
1998. január I -tol átkerül a gvermektar- 
tasdíj megelólegezesevel kajxsolatos el
járás lefolytatása is. A városiján eio, anya 
gi okoktxál nehez helyzetben levő csa
ládok, gyermekeik ellátása erdekeben a 
rendsze*re*s nevelesi segélyt felváltó rend 
szeres c-s rendkívüli gyermekvédelmi ta 
mogatast is itt kerlietik. Többek kozott 
gyámhivatal intézi a gyennékek örökbe
fogadásával kajxsolatos ügyeket, és el- 
ítja a gyamoitakkal gondnokoltakkal es 

vagyonkezek-sukkc I katx solatos felada
tokat is A V árosi Gyámhivatal vezete
sd megbízássai Tamás Ferenc köztiszt
viselő latja cl. tz  a szervezeti korszerű
sítés összefügg >i kozigazgatas reformjá
val. Hatonlci regionális szereti fx*tol te
ve var a nagyatádi jxilgármesteri hivatal
ra 1998. január 1-től, amikor a kiemelt 
epiteshatosagi ügyek intézésé kerül a ha
táskörébe. PM.

  
   

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



V II. évfolyam 1997. N ovemberN agyatádi H ír ű i

A városfejlesztés programjáról
(Folytatás az 1. o lda lró l)

A használhatatlan, rossz m űszaki á l
lapotú és gazdaságtalanul fe lú jítha tó  
épületeket, m in t a vo lt M H SZ rádiós 
k lubot, a Kodály utcai garázsokat, és a 
vo lt Bárány-féle házat lebontottuk.

Hasznosítható üzlethelyiségeinket és 
irodáinkat fo lyam atos bérbe adtuk. Tar
tósan üres helyiségünk ebben az évben 
sem volt. Az ú j bérlem ények alap bér
leti d ija  1997. évben nem változott. Az 
önkorm ányzat helyiségek bérleti d ija i 
a szabadpiaci bérleti d íjná l lényegesen 
alacsonyabb érteken kerültek m egálla
pításra.

A vagyongazdálkodási m unka meg
könnyítése érdekében együttm űködési 
m egállapodást kö tö ttünk a Városi Föld
h iva ta lla l. Az á lta luk rendelkezésünkre 
bocsátott számítógépes program  és 
adatbázis Nagyatád bel- és külterületi te
lekkönyvi adataiba közvetlen, azonna
li betekintést b iztosít.

Jelentősen bővítette a város fejleszté
si lehetőségeit, hogy az önkorm ányzat 
es in tézm ényei az e lm ú lt három  évben 
összesen 794 m illió  fo rin t pályázati tá
mogatást nyertek el.

Az önkorm ányzati vagyon értékesíté
séből, hasznosításából szárm azó beve
tek teljes egészében fejlesztési, fe lú jítá 
si célokra ford íto ttuk, ezzel gyarapítva 
a város vagyonát, javítva ingatlan ja ink 
értékét.

Megítélésem szerint tovább kell fo ly 
tatni ezt a m unkát, am elynek a vagyo
núnkkal va ló  eredményes és célszerű 
gazdálkodás a célja. A  felszabaduló épü
leteinknek, ingatlanainknak m inél előbb 
szeretnénk m egoldani a hasznosítását és 
továbbra is do lgozunk a külső pályáza
ti torrások felkutatásán.

-  Az önkormányzati ingatlanok cél
szerű hasznosítása mellett a város ele
mi érdeke a gazdaság élénkítése, új 
munkahelyek teremtése. M it tett ezen 
a téren az önkormányzat?

-  Az e lm ú lt időszakban valam ennyi 
nagyatádi beruházásnál, fejlesztésnél, 
ahol az önkorm ányzatnak - eladóként, 
infrastruktúra kialakítójaként, tulajdonos
ként - szerepe vo lt konstruktív, együtt 
m űködő  tám ogató magatartást tanúsí
tottunk. Az előbbiekben említett vagyon
hasznosításunk is segítette a fejlesztése
ket.

A  term elő  válla lkozások Nagyatádra 
telepftese érdekében több tárgyalást fo ly
tattunk Habén jelentős előrelépés akkor 
lehet, ha az Ipari Park címet e lnyerjük. 
Ehhez olyan dokum entáció t, m egvaló
síthatósági tervet kell készíteni, ami szak
m ailag és gazdaságilag megalapozott, 
megfelel az érintett m in isztérium  rögzí
tett szem pontja inak. Ennek k ido lgozá
sához pályázati támogatást kaptunk. A 
munkát megrendeltük, 1998. februárjá
ra elkészül. Ez azt je lenti, hogy a követ 
kező évben a szükséges jaénzügyi ala
pok megszerzésére ille tve a cím  elnye
résére a pályázatainkat be tud juk adni.

Az Industne Elektrik Kft. telephelyének 
jelentős bővítéséhez adtunk együttm ű
ködő segítséget. Ezzel a cég 190 főre tud

ta em elni a foglalkoztatottak számát. Ki 
emelten kezeltük a közhasznú és cé l
támogatott foglalkoztatást. Egyrészt más 
m unkáltatók munkaerő igényének kielé
gítését segítettük szervezőm unkával, 
másrészt az önkonnanyza l élt az alkal-

mazás lehetősegevel. A V árosgondnok
ság és a Kórház a nagyobb létszámot fog
la lkoztató intézményeink A jövedelem 
pótló  támogatásban részesülők közül 81 
főt alkalmaztunk a törvényben előírt ide
ig, ezzel visszajuttatva őket a m unkanél
kü li ellátásban részesülők közé. Köz
hasznú m unkásként 88 fő fog la lkozta
tására kei ü lt sor.

Valam ennyi önkorm ányzati beruhá
zásnál, felújításnál érvényesítettük, hogy 
megfelelő feltételek eseten nagyatádi vál
la lkozók végezzék el a munkákat. Ez az 
esetek dön tő  többségében érvényesült 
ezzel m unkát és jövedelm et biztosítva 
a nagyatádi embereknek.

Az üzletm űködésre vonatkozó új 
rendeletek ez évi eletbeléjaésével több 
alkalomm al került sor vállalkozókkal va
ló találkozásra, m unkájuk segítése érde
kében tájékoztatásukra. Rendszeresen ta
lá lkozom  a nagyobb gazdasági társasá
gok, vállalkozások vezetőivel, megismer
ve a fog la lkozta tok helyzetet, tá jékoz
tatva őket város gazdasági életenek ten
n iva ló iró l.

Sikerrel m egrendeztük a „Fák és Va
dak" cím ű tematikus kiállítást es vásárt. 

Ez az esemény az érdekelt nagyatach 
gazdasági társaságoknak eredményes be
mutatkozási es kapcsolatépítő lehetősé
get teremtett.

Együttműködési megállapodást kö tö t
tünk a Hotel Solar ral am ely azt a célt 
szolgálja, hogy a gyarapodó vendégfor
galom a gazdaságnak ezen területén nö 
vekedést hozzon.

Az önkorm ányzat által megvalósított 
infrastrukturális és közterü leti fejleszté
sek közvetlenül és közvetve a város gaz
dasági életének fejlődését is szolgálták 
Elkészítettük magyar és német nyelven 
azt a gazdasági katasztert, am ely tarta l
mazza a nagyatádi befektetési lehetősé- 

A tervezett városi sjxirtcsamok előlnézeti képe 

geket. Ezt célirányosan terjesztjük Ered
m ényként több  érdeklődő, tá jékozódó 
cég jelentkezett. Ezt a m unkát tovább 
fo lytatjuk. D o lgozunk term elő vá lla lko 
zások Nagyatádra történő telepítésének

szervezésén, s ebben a folyamatosan 
együ ttm űködünk befektetes-szervezo 
cégekkel. Tám ogatjuk a m unkahe lyte 
rem tő beruházásokat, s k ido lgozzuk a 
számukra adható kedvezm ények fe lté
telrendszerét. Rendszeres párbeszédet 
a lakítunk ki a gazdasági élet szerep lő i
vel, képviselőivel. A  „Fák es Vadak" c i- 
m ű tematikus kiállítás és vásár m egren
dezésének szintén gazdasági é lénkítő  
szerepet szánunk. Az Ipari Park cím  e l
nyerésére m egala jxizott pályázatot sze
retnénk benyújtani, s a fejlesztendő ipar
terület kiválasztása után annak infrastruk
turális és közlekedési feltételeinek kiala
kítását is elvégezzük. A m un ka n é lkü li
ség csökkentése érdekében m egkezd
tük k ido lgozn i közm unka prog ram un
kat, amely sikeres pályázat esetén a Köz
m unka Tanács támogatásával va lósu l
hat meg.

-  A korántsem könnyű gazdasági fel
tételek mellett több beruházás és fej
lesztés valósulhatott meg. Melyek a leg
fontosabbak és milyen további fejlesz
tések várhatóak?

- A legnagyobb beruházást a köze l
múltban befejezett városi szennyvízcsa
torna hálózat építésé jelentette Szilárd 
burkolatú új utakat építettünk a Szabad
kai, az Ám or es a Szentkirályi utcákban. 
Ú talap készült a Liget, C iklám en, Ibo
lya utcákban és az Á m or közben. To

vább fo lytatódott a Városi Televízió há
lózatának kiépítése, ami mostanra csak
nem 100 %-os a város területen M eg 
tervezésre került egy kétirányú kapcso
l j ^  képes számítástechnikai adatátv i

te li rendszer megvalósítása, am elynek 
építése m egkezdődött

Az e lm últ időszakban 20 lakás bér
lőkijelölési jogával gyarajjodott lakásgaz
dálkodási lehetőségünk. Ebből öt már 
kiutalásra került, 1 5 lakás pedig az év 
végén jut b irtokunkba.

Befejezéséhez közeledik a bérlakások 
értékesítése. A lakásértékesítési bevétel 
rendelkezésünkre áll, felhasználására 
1998-ban sor kerülhet. Ezt a forrást la
kásépítésre és épület-átalakításra egy
aránt fordíthatjuk.

Megépült a Városi Strandon a 225 m 
v íz fe lü le tű , pezsgőfü rdő t és v íz i
masszázst is b iztosító term álm edence. 

Elkészült a G yógyfürdő  rekonstrukció
ja. A  gépészeti berendezések, vezetékek 
cseréje m egtörtént. M in d  az ot m eden
ce o lda lfa l megerősítést és új burko la 
tot kapott. Ú j, az előírásoknak megfe

le lő  feltoltési és ürítési rendszerek kerü l
tek kialakításra. Ú j hideg vizes kút fú 

rására es üzembe állítására került sor. El
készült a tetőszigetelés, a belső teljes kö
rű szerelvény felújítás, festés-mázolás, 
és kisebb átalakítások.

Elkezdődött az Egészségügyi A lape l
látó Központ kialakítása a kórház pavi
lon épületében. A  kivitelezési m unkák 
folyamatosan, ütemezés szerint ha lad
nak. Elkészültével a szakterület elhelye

zési prob lém ái m egoldódnak. Átadása 

1998. I. negyedévben várható.
A lapos és sokoldalú előkészítés és 

egyeztetések után elkészültek a sport
csarnok k iv ite li tervei. A  dokum entáció  

alapján a kivite lezésre irányu ló  közbe
szerzési pályázat a jaénzügyi forrás b iz 
tosíthatósága esetén elkészíthető és k i
írható. A  létesítmény helye a Szent Ist
ván parkban kije lö lésre került.

Elkészülték a Széchenyi tér 3. és a Szé
chenyi tér 4. sz. alatti ingatlanok átala
kításának k iv ite li tervei. Itt a G ondozá
si Központ, a Család és G yerm ekjó léti 
Szolgálat a M ártírok utcai Idősek Kiutr- 
ja és a Dózsa György utcai Idősek O tt 
hona kerül elhelyezésre. A k iv ite li m un
kák megkezdéséhez pályázati pénzek 
állnak rendelkezésünkre. M egfelelő fo r
rásbiztosítás esetén 19 9 8 .1. telévére - át
adható a létesítmény. Ez a hely alkalmas 
arra, hogy a kom plexum  infrastruktúra 
jára építve az udvaron, parkban téríté
ses garzonházak épüljenek az idős em 
berek számára. A  tervező m unkája so
rán ezt a fejlesztési lehetőséget is fe ldo l
gozta.

M egtörtént a József A ttila  Kollégium , 
a Szakképző Iskola és az Éltes Mátyás 
Általános Iskola széntüzeléses kazánja

inak a lényegesen korszerűbb gázfűtés
re történő kiváltása.

Előkészítés alatt áll a kem ping bőví
tése, am elyhez pályázati támogatást is 
nyertünk.

A termálfürdő felújított medencéje

A közterületek fejlesztése keretében 
díszburkolat készült a posta és az OTP 
előtt. Kialakításra került két új játszótér 
és ú j utcabútorokat he lyeztünk el a vá
rosban.

A  polgármesteri h ivata lban az ügy in 

tézői, adm inisztrációs m unka számító
gépes végzésére figyelmet fordítva je len
tős technikai fejlesztést valósítottunk 
meg. Ez több  in tézm ényünknél is meg
történt a szükséges m értékben. Ezek a 
fejlesztések hatékonyan segítik az ered
ményes, hatékony munkavégzést, a 
gyorsabb és precízebb ügyintézést.

-  A fejlesztések mellett jelentős fel
újításokra, rekonstrukciókra is sor ke
rült. Melyek a legfontosabbak?

-  Jelentős nagyságrendű útfelújításra 
került sor a H onvéd és József Attila u t
cákban, a Szabadság téren, a G orond i 
úton, az Ady közben. Folytatódott a já r
da felújítási program. Ez a feladat je len

tős nagyságrendű és fontosságú, követ
kezetes továbbvite lt, ütemezett megva
lósítást igényelő m unka, amelyet terv
szerűen tovább folytatunk. A  járdák m el
lett a vízelvezető árkok felújítására, tisz

títására is sor került a Rákóczi, Táncsics, 
Szatxá Dezső és a Kolozsvári utcákban.

Elkészült a Zeneiskola homlokzatának 
a felújítása, és a Könyvtár tető es hom 
lokzat- rekonstrukciója, va lam int az Él

tes Mátyás Attalános Iskola te tőfe lú jítá
sa. M egvalósult a Szakképző Iskola tor
naterm ének külső, belső felújítása. 
Több épületen teljes körű, sok helyen 
részleges tetőszigetelésre került sor. 
Emellett nagy számú és értékű fe lú jítá
sokat végeztünk az önkormányzat ingat
lanjain. Az épületeink, közterületeink ál
lagának megóvását a továbbiakban is 
tervszerűen végezzük.

-  A szakmai célprogramok közül az 
oktatásügyet elsők között említi a vá
rosfejlesztési program...

A továbblépés alapjait teremtette 
meg, hogy az önkorm ányzat m egalkot
ta Nagyatád Város Közoktatási Program
ját. Ebben megfogalmazta a szakterület
re vonatkozó  célja it, a tennivalókat. A 
város oktatási intézményhálózatának 
szerkezete nem változott, feladatainkat 
a je lenlegi struktúrában el tud juk látni. 
A  G im názium ban elkezdődött az egész
ségügyi operátor képzés a 13. évfo lya
m on és újra indu lt a levelező oktatás is. 
A  2. sz. Általános Iskolában be indult a

'falusi turizmus" képzés a 9. évfolyamon. 
Az iskolák készítik pedagógiai program 
jukat és folyamatos a pedagógusok to
vábbképzése. A  gim názium ban jelentős 
számítógépes fejlesztés valósult meg. Ki
alakításra került két számítógépes terem 

16-16 szám ítógépes m unkahe llye l, 
Internet-csatlakozási lehetőséggel. A 
József A ttila  Kollég ium ban 15 m unka
állomásos számítógépes terem kerül be
állításra. A  Babay József Á ltalános Isko

la Somogy megye egyik sport kiválasz
tó és felkészítő központja  lett. Az in téz
mény hosszú távú utánpótlás bázissá és 
területi központtá válhat.

A  Nem zeti A laptanterv m egvalósítá
sa során a helyi pedagógiai programok 
és tantervek elkészítése és bevezetése 
mellett kiemelt figyelmet fordítunk az ok
tatási intézményekre vonatkozó közép
távú felújítási és beruházási terv elkészí
tésére, va lam int az összehangolt tanesz
köz beszerzésekre.

-  Az egészségügy helyzetének javí
tása szintén a kiemelt célprogramok kö
zött kapott helyet. M i történt ezen a té
ren?

- A  gyakorlatban megvalósult a Vá
rosi Kórház-Rendelőintézetnél 140 ágy 
megszüntetése. Tudtuk tartani azt a tö 
rekvésüket, hogy egyetlen szakma, 
egyetlen osztály sem szűnt meg, s ez
zel nem csorbult a lakosság ellátása. Az 
in tézm ényben a jelentős változás után 
egy lassú alkalm azkodási fo lyam at in 
dult el. Megszűnt az infúziós labor, csök
kent a fog la lkoztatottak létszáma, e lin 
du lt a racionális, célszerű és érdekelt
ségre is építő gazdálkodási gyakorlat k i
alakítása.

Terveink közé tartozik, egy koncep
cionális fejlesztési program megfogalma
zása és megvalósítása a kórházban, 
am elyhez hozzárendel hetőek az anya
gi és szervezési eszközök. Bízom  ben
ne, hogy ennek a program nak az ele-
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mét képezi az intézmény részvétele a 
regionális egészségügyi modernizációs 
programban.

Az Egészségügyi A lapellátó Központ 
megépítését és használatba vételét kö
vetően remélhetően a lakosság számá
ra is érzékelhető minőségi változás tör
ténik. Jobb feltételek közé kerül a tx'teg- 
ellátas, a háziorvosi és gyermekorvosi 
munka.

-  A kultúra és a sport fejlesztése ko
moly szakmai munkát igényel. M ilyen 
eredményeket ért el a város ezen a te
rületen?

A város kulturális értékeit és ered
ményeit megőriztük. A Művelődési 
Ház művelődés szervező, közösségfej
lesztő munkája eredményesen valósult 
meg. Elismerésre m éltó az önszervező
dő művészét1 csoportok. Közössegek 
gazdag, színes, értékes tevékenysége, 
amelyekhez m indig örömmel nyújtunk 
támogatást. Külön köszönöm mindazon 
csoportok munkáját, amelyek színvona
las tevékenysége külföldcin és hazánk
ban egyre nagyobb elismerést szerzett 
városunknak. A Nemzetközi Faszobrász 
Alkotótelep vonatkozásában a megúju-
last, a változtatás irányát kereső kezde
ményezések tapasztalhatók. Ennek foly
tatása és programmá, feladattá fogalma 
zása, megvalósítása jelent előrelépést. 
A Városi Múzeumban a szorosan vett 
várostörténeti gyűjtő, kutató és bemu
tató tevékenység előtérte állítását tartom 
szükségesnek.

A városi sportégyesuietek, szakosztály
ok kiegyensúlyozott feltételek kozott mű
ködnek. Tevékenységük folyamatos és 
eredményes. A reális keretek között biz
tosítottunk támogatást az egyes sport
ágaknak, versenyeknek. Kiemelkedő 
munkát végeztek és ilyen eredményt ér
tek el a női kézilabdázók, a tekézők, a 
sakkozók, a cselgáncsozók és a triat- 
lonisták, valamint diáksportolóink. Az 
őszi eredmények alapján jó esély meg
van arra, hogy a bajnokság végén ugyan
ezt mondhassuk el labdarúgóinkról is.

Valamennyi területen tovább szeret
nénk lépni. A várost reprezentáló m ű
vészeti csoportokat és eredményesen te
vékenykedő sportszervezeteket kiemel
ten támogatjuk. Kezdeményezzük egy 
városi néptánc együttes es a városi ze
nekar létrehozását. A sport területén a 
legnagyobb előrelépést a Városi Sport
csarnok megépítése hozhat Már a 
sportcsarnok megépítésének a szándé
ka is érzékelhető lendületet adott a va
ros sportéletének Az eredményes ver
senysportnak es az utánpótlás nevelés
nek kívánunk elsőbbséget biztosítani.

-  Nagyatád egyik legfontosabb von
zereje a kedvező idegenforgalmi adott
ságaiban rejlik. M it tesz az önkormány
zat ennek kihasználása érdekében?

Munkában a konzervgyár dolgozói

A tavasz folyamán elkészuit a vá
ros és környékének turisztikai lehetősé
geit feltáró program, amely részletesen 
elemzi a térség adottságait, lehetősége
it és javaslatot tesz a további fejleszté
sek megvalósítására, a szükséges szak
mai tennivalókra. Ebből a tervből is k i
tűnik hogy városunk egyik jelentős fej

lődesi lehetősége a gyógy- és termáltu
rizmusban rejlik. Ehhez kapcsolódva az 
idén két jelentős beruházás valósult meg: 
a Városi Strand termál medencéjének 
megépítése és a Gyógyfürdő felújítása. 
Mindkét beruházás a Megyei Területfej
lesztési Tanács támogatta.

Szinten pályázati pénzből épült a tu
risztikai szervező es információs 
Tounnform iroda a Hild sétányon. Az iro
da feladata a város és térségének turisz
tikai programjainak szervezése, segíté
se. Az idelátogató turisták informálása, 
idegenforgalmi kiadványok megjelente
tés és minél szélesebb korben történő 
bemutatása, terjesztése.

Megjelentettünk egy városunkat be
mutató turisztikai kiadványt és négyfé
le képeslapot, amelyek egy hosszú ide
je meglevő hiányt jjótoltak. A turiszti
kai kínálat gazdagítása és versenyképes
sége érdekeben nagyon fontos a város
központ, a Széchényi tér megújulása és 
a Városi Kemping tervezett bővítésé.

Ezen a téren céltudatosan kell folytat
nunk az elkészült program gyakorlati 
megvalósítását elsősorban a Tourinform 
Iroda eredményes működtetésével.

A Fák és Vadak Kiállítás és Vásár sok érdeklődőt vonzott

Tervezzük egy új városbemutató kiad
vány, fúrdőprospektus és képeslapok 
megjelentetéset, valamint a vendégeink 
számára is vonzó programjaink - mint 
a Tavaszi Fesztivál, a Határtalan Játék, a 
Nagyatádi Búcsú, és a Fák Vadak című 
kiállítás és vásár - rendszeres megszer- 
vezesét. A turisták jobb tájékoztatása ér
dekében új információs táblarendszert 
helyezünk el.

-  A szociális gondoskodás és az idó's- 
kotúakkal való törődés minden telepü
lés alapvető feladatai közé tartozik. M it 
ért el Nagyatád ezen a téren?

Az időskorú, gondozásra szoruló fel
nőttek ellátását a Szociális Gondozási 
Központ végzi. Tevékenységi köre első

sorban az idősek rokkantnyugdíjasok 
problémáinak komplex kezelésére és az 
aktív korú, foglalkoztatáson kívüliek e l
látására terjed ki. Tevékenységük rend
kívül fontos eleme az időskorúak közös
ségi eleiének segítése

Az alapellátás keretében 210 fő részé
re biztosított napi egyszeri meleg étkez- 

teles a házi segítségnyújtás és az idősek 
klubjaiban nyújtott nappali ellátás fon
tos elemei ennek a munkának

Az alapellátást biztosító Családsegí
tő Szolgálat a hatékony segítségnyújtás 
érdekében komplex esetkezelést végez. 
A szolgálat mentális, szociális, jogi és 
életvezetési problémák megoldását se
gíti.

Az ellátásra szorulók számának folya
matos emelkedése és a szociális, jirob- 
lémák erősödése, szükségessé tette a Csa
ládsegítő Szolgalat fejlesztését, s ehhez 
kedvező feltételt biztosított a Népjóléti 
M inisztérium  pályázati támogatása, 
amelynek eredményeként 1997. novem- 
ix r  1 -jével létrejött a részben ónálló Csa
ládsegítő és Gyermekjóléti Szolgalat

A szociális gondoskodás területén az 
egyik leggyakoribb segítő eszköz a jx-nz- 
beli támogatás. A szociális segélyezési 
rendszer jól működik, differenciáltan tud
ja kezelni a gyakoribb es az egyedi [>r<>t>- 
lémákat is. Az átfogó, egymással össze
függő elemek jól illeszkednek és egészí
tik ki egymást Mindezt szanntogefx-s fel
dolgozó, nyilvántartó és ellenőrző rend
szer támogatja Aszociális célú penzesz- 

kozok felhasználása során megalapozott, 
takarékos és hatékony munka folyik.

A város idős polgárai számára a szo
ciális ellátó rendszer szolgáltatásain túl 
biztosítottuk 70 év felett a szemétszál
lításdíjmentességét, a helyi autóbusz já
rat ingyenességét. Az idős emterek szá
mára városi ünnepséget tartunk az Idő
sek világnapján és karácsonykor. To
vábbra is támogatjuk és segítjük a vá
rosban működő nyugdíjas klubokat és 
dolgozunk a szociális ellátórendszer fo
lyamatos fejlesztésén.

-  A jövőt a fiatalság jelenti. M it kí
nál számukra a program?

A tanulás feltételei a középfokú kép
zésig biztosítottak városunkban. A tanu
lási feltételek folyamatos fejlesztésén, 
korszerű képzés' tormák meghonosítá
sán folyamatosan dolgozunk.

Támogatási keretet biztosítunk a la
kásépítéshez, vásárláshoz és anyagi se
gítséget nyújtottunk a Nagyatádi Diáko
kért Alapítványon keresztül a tehetséges 
fiatalok továbbtanulására, kollégiumi el
helyezésének költségeire.

A legnagyobb problémát a pályakez
dők elhelyezkedése okozza. Ennek eny
hítésében munkahelyteremtést segítő 
munkáinkkal tudunk reszt vállalni. Az 
egyik legfontosabb törekvésünk a fiatal 
házasok életkezdését megkönnyítő prog
ram megvalósítása, amely az első otthon 
megteremtését segíti. Ennek érdekében 
jelentős anyagi forrást is tartalékoltunk. 
Célunk a Nőtlen Szálló átvétele a hon
védségtől, ahol garzonlakások kialakítá
sát tervezzük a fiatal házasok számára.

-  Egy önkormányzat munkáját nagy-
mértékben befolyásolja, hogy milyen 
kapcsolatot sikerül kiépíteni és fenntar
tani a lakossággal. Milyennek látja a 
helyzetet e téren?

A nagyatádi lakosság tájékoztatásá
nak legfontosabb és leghatékonyabb esz
köze a Nagyatádi Televízió lett. Egyre 
gyakoribb élő közvetítései, heti hirmű-

Üléseznek a program alkotói

sorai közvetlen és gyors információhor
dozók. A testületi ülések közvetítése je
lentősen segíti a döntések indokainak, 
összefüggéseinek es következményeinek 
a jobb megismertetését. Mas szemjxint- 
lx>l, de fontos a Nagyatádi Hírlap meg
jelenése, hiszen ez minden haztartasba 
eljut. A városi televízióban és a Nagy
atádi I lírlajiban megfelelő szinten jelen
nek meg a város legfontosabb közéleti 
és kulturális eseményei, közérdekű köz
leményei, hirdetményei, hírei es az ön
kormányzat fejlesztési törekvései, s ez
által a lakosság is aktívabban kapcsolód
hat te' a város közéletének formálásába.

Folyamatosan dolgozunk a helyi saj
tó szakmai, szerkesztési színvonalának 
fejlesztésén, azon hogy a közérdekű kér
dések minél szélesebb körben ismertté 
váljanak a lakosság körében.

A sajtó mellet a másik legfontosabb 
csatorna a lakossággal való személyes 
kapcsolattartás. Ez az egyes városrész
ben, az egyes feladatok előkészítése so
rán tartott lakossági fórumok, gyűlések 
során valósul meg. Sokféle rendezvé
nyen, programon veszek részt, ahol al
kalmam nyílik az emberekkel való 
közvetlen találkozásra, beszélgetésre.

-  Hogy miként ismerik meg városun
kat a megyében az országban és a vi
lágban más-más szempontból de egy
aránt fontos. Az arculatformálásban mi
lyen eredményeket értünk el?

A város arculatának kialakításában, 
Nagyatád megismertetéséten a megyei 
lap fontos szerejx't játszik. Számukra fo
lyamatosan nyújtunk iníonnációt. Toválx 
bi jelentős előrelépés ezen a téren a vá
ros megjelentetése az Interneten, Nagy a- 
tád folyamatosan fejleszthető honlapjá

nak elkészítése, ami már olvasható is a 
világhálón.

Továbbra is fontosnak tartom a me
gyei lappal való korrekt egyuttműkodes 
fenntartását, a hatékony idegenforgalmi 
propaganda folytatását. Nagy atád érté
keinek tervszerű, sokrétű bemutatását. 
Ezekhez szorosan hozzákapcsolódik a 
városi jelképeink következetes haszná
lata, a hagyományaink ápolása és a vá
rosi ünnepeink, kiemelt rendezvényeink 
színvonalas megszervezése és lelxinyo- 
lítása. Az immár hagyományos városi 
rendezvények köret 1998-ban szeret

nénk kiegészítem az elszármazott nagy
atádiak találkozójával is.

Az egyes eseményekhez kapcsolód
va kialakultak azok a helyszínek, ahol 
ezek a programok, ünnepségek zajlanak. 
Ebten jelentős előrelépés volt a Hon
foglalás térének illetve az 1956-os for
radalom és szabadsagharc emlékhelye
inek a Kialakítása. Ezt a munkát tovább 
folytatjuk az emlékhelyek környezeté
nek ájxilásával, fejlesztésével.

-  A térségi és nemzetközi kapcsola
tok ápolásában milyen eredményeket 
ért el Nagyatád?

Erednie nvesen mukcxiik a Rinya- 
menti Területfejlesztési Társulás. Együtt
működésünk rendszeres és érdemi. Ak
tuális önkormányzati kérdéseket és 
hosszú távú elképzeléseket egyaránt 
megtárgyalunk. Részt veszünk a Somogy 
megyei Területfejlesztési Tanács munká
jában, képviselve térségünk érdekeit, in
formációkat szerezve, együttműködése
ket építve.

A nemzetközi kapcsolatok terén foly
tatódott az érdemi és tartalmas együtt
működés olasz testvérvárosunkkal. Új 
elemekkel gazdagodott ez a kapcsolat. 
Egy másik olasz város, Reana dél Rojale 
vezetőivel is tárgyaltunk, elsősorban gaz
dasági kapcsolódási jxintokat keresve. 
Két területen a jiartnerek konkrét üzleti 
kajxsolatba leptek. Horvátországban 
eszéki, var.isdi, ferdinandovaci, kapron- 
cai élő kajxsolataink vannak, amelyek 
toválibfejlesztesen jelenleg is ckilgozunk.

-  Összességében, hogy vélekedik a 

városfejlesztési programról? Beváltot
ta-e a terv a hozzá fűzött reményeket?

Az elmúlt évek és az 1997-es esz
tendő is meggyőzően bizonyította, hogy 

em? alapozva lehet következetesen dol
gozni. Napjainkra körvonalazódtak az 
1998. évi tennivalóink is, hiszen egv fo
lyamatról van szó, amelynek egyik ele
me az alapvető feladatok ellátása, más
részt olyan folyamatok elindítása, ame
lyek hosszabb távon hoznak eredményt.

Tapasztalatunk az, hogy az emberek 
figyelemmel kísérik műnk inkát, javas
lataikkal, észrevételeikkel megkeres
nek tennunket és ezek jelentős része tea
építhető terveinkbe. A program megva
lósítása a lakossággal közösen történik.

Pünkösd M .

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



V I 1. évfolyam lz>97. N ovemberN agyatádi H írlap

Dr. K óczián  G éza em lékére
Nagyatád díszpolgára -  a fiatalon elhunyt gyógyszerész -  Kóczián Géza 

tiszteletére emlékülést tart Magyar Gyógyszerészeti Társaság országos és me
gyei szervezete és a Magyar Orvostörténelmi Társaság Népi Orvoslás Szak
osztálya november 28-án városunkban. Az ülésen a „város patikusának" élet
művét és munkássága jelentőségét elevenítik fel a résztvevők. (szerk.)

Már 10 éve, hogy váratlanul, megdöb
bentő hirtelenséggel itt hagyott minket. 
Pótolhatatlan hiányt keltve családjában 
és barátai, tisztelői körében. Még csak 
45 éves volt, de olyan személyiség, aki
re oda kellet figyelni. Határozott vélemé
nye volt a körülvevő világról és ezt a vé
leményt akkor sem titkolta ha a hatalom 
ezt nem vette jó néven!

Hatalmas memóriája megalapozta 
széles szakmai tudását, érdeklődése 
szinte határtalan volt. Szeretettel támasz
kodott a több generációs családi gyógy
szerész hagyományra és erről az alap
ról indulva vizsgálta környezetét. Nagy 
érdeklődéssel fordult már akkor a népi 
gyógyászat felé, amikor meg messze volt 
az úgynevezett zöld hullám 1'. Föltérké
pezte Nagyatád, Tarany és a komvek szá
mos településének népgyógyászati szo
kásait és az általuk használt gyógynövé
nyeket. Számos publikációja jelent meg 
ebben a tárgyban. Bekapcsolódott a ha
tárokon kívül élő magyarság szokásainak 
gyűjtésébe is, bár ez a tevékenység o ly

KÖNYVTÁRI HÍREK

kor a hatalom részéről nemtetszést vál
ton ki.

Szakmai fejlődése is töretlen volt. 
Előbb szakgyógyszerésze majd doktori 
fokozatot szerzett. Tagja volt számos 
szakmai és társ-szakmai tudományos tár
saságnak.

Mi, akik másfél évtizeden keresztül ve
le dolgoztunk, nemcsak szakmai kérdé
sekben találtunk laenne társra, hanem a 
világlátás szempontjából is jó iskola volt 
vele ckilgozm, hiszen állandóan arra ösz
tönözte környezetét, hogy kritikával 
szemléljük a korulvevő világot. A viták, 
melyekre késztette az őt korülvevőket, 
pontosabb tudásra, on-és kornyezetvizs- 
gálatra kényszerítettek minket. E tekin- 
tetlaen is fájdalmas űrt hagyott bennünk.

Élete állandó lobogásban telt, hiszen 
fáklya volt, és úgy is lobbant el, mint egy 
fáklya, hirtelen, mintha szél fújta volna 
el, s maradt utána a hiány, mely talán egy 
kicsit sötét és hideg is.

Gara István 
gyógyszerész

Tanév közben jól jón a pihenés az 
igazgató számára akkor is, ha csak rö
vid időre veszik le a gondokat a vállá
ról. Igaz, a választások nem voltak zök
kenőmentesek. Választási csalásokról 
szóló hírek terjedtek el Nagyatádon 
ahogyan ezt a SOMOGYI HÍRLAP 
megírta - ,  de végül a választási bizott
ságnak sikerült az érvénytelen szavaza
tokat kiszűrni. A 4. a osztály színeiben 
induló Kosa Lajos jr. alakíthatott a segí
tőivel tantestületet.

A nyitó értekezleten - amelyet termé
szetesen a felújított tanáriban tartottak 
szóba kerültek az iskola egészét érintő, 
hogyan tovább, miért nem lehet és a pe
dagógiai program szerint a jövőben ho
gyan kellene oktatni, kérdések. Mindez 
barátságos teázgatás és kávézás közben 
történt. Másnapra összeállt a program. 
(Az ifjúság - meg kell vallani konstruk
tív módon áll a kérdésekhez.)

A gyökeres reformok ugyan elmarad
tak, de pénteken negyedikesek Jx>mutat- 
kozó műsora feledtette ezt a hiányossá
got. Az egészségügyi osztály a 4. e 
kezdte a műsort.

A színvonalas bemutatok szüneteiben 
a tanárok is kaptak feladatokat, többek^ 
kozott nekem a dohányzás káros hatá
sairól kellett beszélnem, illetve elmesél
ni: mióta nem tudok leszokni erről a ká
ros szenvedélyről. A 4. a osztály bemu 
tatkozása szintén sikeres volt. Nekem leg
jobban a Mr. Bean-jelenetek tetszettek, 
de a többi műsorszám is megmutatta, 
hogy nem félnek a szerepléstől és tud
nak nevettetni és komolynak lenni egy
aránt.

MÁSFÉL NAPI PIHENŐ
Diákigazgató-választás a gimnáziumban

Sajnos a 4. b adós maradt a bemutat
kozással, pedig úgy gondolom ők is tud
tak volna az egész osztályra jellemző jxr> 
fiit megmutatni. (Ez a lustaság?)

Számomra mindig jóérzés és azt hi
szem a kollegáim számára is - .  amikor 
látják, hogy tanítványaik megteszik az el

_
ső önálló lépéseket, képesek a saját dol
gaikat -  kis segítséggel -  megszervezni. 
M indig bíztató számomra, hogy az 
érettségin és majd a nagybetűs ÉLÉT-ben 
is megállják a helyüket. A délutáni szecs- 
kaavaton ragadós humorral átitatott mű

sor keretében -  nem bántó módon -  fo
gadták igazi diáktársakká a „kicsiket", 
akik a végén elhangzott esküjükben meg
fogadták, hogy a gimnázium hagyomá
nyainak őrzői és jobbítói lesznek.

Remélem és kívánom, hogy ezek a 
rendezvények mindenki számára jelent-

sék az Alma Mater-hez való kötődést és 
felnőtt korukban is szívesen emlékezze
nek az itt eltöltött évekre, amelyek alap
ját adták annak, hogy a mindennapok 
során sikeresen éljék meg a saját életü
ket. fk

A nagyatádi Városi Könyvtár ez év nyarán I 20 000 forintot nyert a Nemzeti 
Kulturális Alaptól videofilm-állománya bővítésére. Ezekből az újdonságokból 
néhány ajánlat:

FELNŐTTEKNEK

Evita színes, szinkronizált, amerikai film. 
Főszereplő: Madonna, Antonio Banderas.

A kebelbarát Színes szinkronizált, amerikai film.
Főszereplő: Jim Carrey, Matthew Broderick.

Indokína -  színes, feliratos, francia film. Főszereplő: Catherine Deneuve. 
Tito és én -  Színes, szinkronizált, francia-jugoszláv film.
A holló Színes, szinkronizált, amerikai film.
Elveszett gyerekek városa -  színes, szinkronizált, francia film. 
Egy apáca szerelme színes, szinkronizált, olasz-angol film. 

Rend.: Franco Zeffirelli
Hárman párban színes, szinkronizált, amerikai film.

Főszereplő: Melanie Griffith, Antonio Banderas
Las Vegas végállomás -  színes, szinkronizált, amerikai film.

Főszereplő: Nicholas Cage

INTERN ET-SZOLG ALTAT AS 
A VÁROSI KÖNYVTÁRBAN NAPONTA 

(kedd és szombat kivételével)

9-12 és 13-15 óráig.

A számítógép használati díja 15 percenként 120 forint.

Köszönetét mondunk mindazoknak, 
akik adójuk 1 százalékával a Nagyatádi Diákokért Alapítványt 
támogatták. Az alapítványnak felajánlott összeg 153 052 Ft. 
A Kuratórium a támogatást a továbbtanulásukban szociális 

helyzetük miatt akadályoztatott 
tehetséges hallgatók részére használta fel.

Köszönettel: Gara István

Eletet az éveknek - éveket az életnek!
Az évek múlásával az ember életé

nek napjai elérkezvén olyan időszak
hoz, hol az aktív munkavégzés folyto
nossága, a fizikai és szellemi elvárások 
folyamatossága fokozatosan csökken.

Nyugdíjas kor eljötté, ahol nagyanyók 
és nagyapók fáradt keze a küzdelmes 
hétköznapok után meg-megpihenni 
kényszerül, ahol a test nyugalomra vá
gyik. Gyermekek és unokák szereteté- 
vel bearanyozva napjaik, boldogságban 
telnek el éveik. A családi tűzhely ott
honi melege szeretet és a béke 
szigete...

Idősek Klubja. Közösség, hol az 
együtt töltött órák közelebb hozzák őket 
egymáshoz...

„Ünnep nélkül a hétköznapok olya
nok, mint a hosszú út vendégfogadó nél
kül." Tizenöt évvel ezelőtt Nagyatád vá
rosának Bodvicán élő időskorú embe
rei részére Öregek Napközi Otthonát 
avatták. Bensőséges ünnepség megha
tott resztvevői lehettünk ott azon a na
pion, amikor emlékezésre jöttünk össze.

Az Idősek Klubja otthonosan, ízlése
sen berendezett helyiségei meghitt 
környezetben várták a nénikéket, bácsi 
kákát.

A klub szomszédságában működő 
óvoda kisgyermekeinek szívhez szóló 
műsora: játékos körtáncuk, verseik, éne
keik, az alkalomhoz illő  szép ruhájuk 
méltóképpen elismerést érdemlő nyitá
nya volt a kedves eseménynek.

Horváth Feri bácsi, aki szintén tagja 
a klubnak, történeti áttekintés! adott, 
majd saját verselve) szerzett kellemes 
meglepetést a jelenlevőknek. Bicsákiné 
Szabados Katalin - a klub létesítésétől 
vezetője a kisközösségnek. Szavai nyo
mán megismerkedhettünk azzal a tevé
kenységgel, amelyet végeznek nagy- 
nagy türelemmel: a jó közösségi élet k i
alakítása az ügyes-bajos dolgok e lin 
tézése, az egyszeri étkeztetés biztosítá
sa az ebed kiszállításával, mindezen túl
menően közös programjaik, kapcsola
tuk más klubokkal, kézimunkázás.

Egészségi állapotuk ellenőrzését két
hetente Dr. Lévai Iván háziorvos rende
lések formájában végzi, aki a délutáni 
kötetlen beszélgetésen emlékezett az el
múlt tíz év találkozásaira és köszöntöt
te a klub gondozottait.

15 éves a Bodvicai Idősek Kintija
Az ünnepséget megtisztelte jelenlé

tével Dr. Kisnemes János plébános úr 
is, aki nyolc éve minden hó első pén
tekjén lelki életük gondozója. Gondo

Az épülő bodvicai kápolna

latai az elmúlásról, a hit szeretetéről, az 
emJxm elet belső értékeiről, az Istennel 
való kapcsolatról szóltak; arról, hogy re
mélhetőleg a jövő esztendőben átadás
ra kerül a templom Bodvicán.

Simonovics Józsefné, a Szociaus 
Gondozási Központ vezetője köszöntöt
te a klub tagjait és dolgozott. Tolmácsol
ta Ormai István polgármester jókíván
ságait és üdvözletét a 1 5. évforduló a l

kalmából. Röviden beszélt arról, hogy 
az önkormányzat fokozott figyelmet for
dít az idős ellátórendszer korszerűsíté
sére, fejlesztésére. Az idős ellátás gyö
kerei a Bodvicai Idősek Klubjából 
eredtek 15 évvel ezelőtt, s ma már a sze
mélyes gondoskodás keretében 300 idős 
embernek biztosít ellátást az egyéni 
szükségleteknek megfelelően.

A Bodvicai Idősek Klubja eredményes 
működésével olyan szép sikeres éveket 
tud maga mögött, amely folytatásában 
méltó módon fejezi ki elhivatottságát 
a polgárok életének gondoskodásában.

Terveik valóra váltásában a klub irá
nyítójának és munkatársainak -  Vass 
Jánosné, Nagy József együttes odaadó 
segítségével jöhetett létre. Táigyjutalmak 
adományozása részükre a végzett mun
kájuk méltó elismerése.

A délutáni beszélgetés feloldja a h i
vatalos délelőtti programot. Beszélnek 
önmagukról, a családról, a bajokról, a 
világról az életről, a magányról. M on
danivalójuk végtelen, csak az idő vé
ges: titkaik vannak, amit még el tudná
nak mondani, csak legyen valaki, aki 
meghallgatná azokat, mert

„Az életünk: 
örök érkezés 
és örök távozás.
A találkozás egy pillanat."

Vigyázzunk rá, hogy időben érkez
zünk!

Mészáros Ágnes
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„Mindaz, amit tudunk, a múlthoz tartozik."
(J. M. Wasik.)

MESÉLŐ KÉPEK
\  dohánybeváltó

A Dózsa György úton, kellemes park 
árnyékában arányosan elhelyezett gaz
dasági épületek, főnöki és tiszti szolgá
lati lakások (tágas polgári villák) együt
tese Nagyatád felbecsülhetetlen ipari mű
emléke. Magas kerítése, portával, kutyá
val őrzött bejárata, madárfüttyos fái gyer
mekkorunk titokzatos világa marad.

Az évezred végén nincsenek titkok; 
tudjuk, hogy a „dohányzás káros az 
egészségre", küzdünk is ellene. De két
száz éven át míg a dohány hódító út
ja tartott költők énekeltek róla:

Petőfi: „Befordultam a konyhára, 
Rágyújtottam egy pipára..." 
Megfestették a művészek: Rippl-Rónai 

képén Piacsek bácsi szívja hosszúszárú 
csibukját, Csók István keresztapja pedig 
bőséges reggelije mellett mosolyog kis 
pipája mogul.

„Az ibafai papnak fapipája van" című 
szójátékot mindenki ismeri. Végül szá
zadunk magyar filmslágere a „Ham va
dó kis cigarettavég..."

Hazánkban a dohánytermesztés a to
rokok által vált ismertté. Első írásos adat: 
Borsod vármegye tiltó  rendelete 1671- 
ből. Somogybán Szülök volt a termesz
tés központja. A Württembergből oda
települt nép szorgalma indította el a v i
rágzást. Nagyatád környékének (főleg 
Mike) megfelelő éghajlati-és talajviszo
nyai alkalmasak voltak jó minőségű do
hány termesztésére. 1851-től a termelés 
és gyártás állami m onopólium  lett. Az 
ellenőrzés sértette a csempészek érde
keit, fegyveres harcokba is keveredtek a 
pénzügyőrökkel.

Nagyatád központi fekvése, vezetői
nek, termelőinek összefogása lehetővé 
tette, hogy a város 1908-ban dohánybe

„Esik esó karikára, Kossuth Lajos 
kalap/ára..."

tsz idézett nótából egyértelműen ki
derül eső és kalap összefüggenek egy
mással. Évezredek óta védik fejüket az 
emberek a tűző naptól, fagytól esőtől és 
a golyózáportól.

Őseink, míg északon éltek, télen le
hajtható szélű prémsapkát, jó  időben 
csúcsos szemüveget viseltek.

A honfoglalás után vették át a nyuga
ti - enyhébb éghajlatnak megfelelő - ka
lapdivatot. Nyelvünkben a "kalpag" szó 
már a török hódoltság előtt ismert volt.

Nagyatád a XIX. században olyan te
lepülésnek számított, ahol a parasztgaz
daságokat már nem lehetett gyarapíta
ni. Egyetlen beruházási lehetőséget az öl
tözködés kiszolgálása nyújtott. Nem vé
letlen, hogy az ipar szerkezetében a ru
házati cikkek jelentek meg legkorábban: 
csizmadiák, szabók, kékfestők, szűcsök 
és néhány kalapos.

A Greller család őse 200 évvel ezelőtt 
Münchenből költözött ide, mint sörfő
ző mester. Fia már kalapos, őt követte a 
szakmában két Ferenc, majd két József. 
A Nagy atá<J újság 1914-es számaiban ta
lálható a hirdetés: Greller Ferenc és fia 

váltót létesített. Sokat segített propagan
dájával a helyi lap is.

A körzetben 2500 kh volt a dohánnyal 
beültetett terület. A megye termelő köz
ségeinek száma 1945. előtt átlag 20, eb
ből fele a nagyatádi járásban volt.

A hivatal szakmai ta
nácsadással, ellenőr
zéssel, szervezéssel 
foglalkozott. Szerveze
ti felépítése, megfelelt 
szétágazó területének 
ellátásához. Élén állt a 
főtiszt két helvettessel 
és legalább tíz fő kép
zett szakemberrel, akik 
közvetlen kapcsolat
ban voltak a termelők
kel es tiszteknek nevez
ték őket. Mellettük az 
irodai munkát, főkönyvelő irányította 10
15 fős személyzettel.

A dohány szakszem válogatását, osz
tályozását, simítását, csomózását és bá
lázását 200 munkás vegezte - 95 %-ban 
nők.

Szükség is volt a nők finom kezére, hi
szen az 1936-os Szabályzat így rendel
kezett: „A  leveleket ne simítsd, ne 
nyomkodd, hanem csak gyengéden la- 
pogasd ki. Ügyelj arra, hogy az ujjaid he
gye nyomokat ne hagyjon!" A Dohány
beváltó Hivatal zárt közösség volt, a fő
városhoz tartoztak. Munkájukat, szóra
kozásukat maguk szervezték.

A hosszú idő alatt, míg működött 
(1908-1994) sokan dolgoztak falai kö
zött. Az első vezetők egyike volt 
Csikszentimrei és Csatószegi Gyorffy Sán
dor, sírfelirata szennt: ny. m. kir. dohány- 
jovedéki főtiszt, Hahnel Ferenc fel

ELŐ D EIN K
s_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ >

Greller József (1893—1965)
- kalaposmester ajánlja Gyukits, 
Borsalino és saját gyártmányú kalapja
it, Kossuth utcai üzletében. Alapítva: 
1816-ban. (A nem saját termékek finom 
nyúlszőrből készültek, a Borsalino híres 
olasz márka volt.)

A hirdetésben említett fiú: Greller Jó
zsef, a szakma negyedik nemzedéke. Ö 
már az Ipartestulet tagja, de elődei 1872- 
ig az "öreg céhbe", illetve a "német céh
be" tartoztak.

Házuk a Kossuth utca elején hosszú 
(kb. 40 m) sárga földszintes épület, me
lyet többször átépítettek, a hetvenes éve
kig fennállt. Az udvar nagyon régi épü
leteiben folyt a műhelymunka, az üzlet 
pedig az utcára nyílott. Mindent árultak 
benne, amit a kor ízlése követelt. A lkal
mi és m'ndennapi gyárilag készült fej
fedőket, saját készítésű, puha gyapjúka
lapokat.

A század elején még a „fehér munkát" 
(nemezelést) is maguk végezték, embert 
próbáló fáradtsággal. A kártolt gyapjút 
langyos kénsavas vízben gyúrták, majd 
fekete festékfurdőbe tették és tovább gyúr
ták préselték, míg a szálak sima anyag
gá tapadtak.

Az első világháború után - melyben 
Greller József négy évig harcolt és, mint 
őrmester szerepelt le - változott a kalap
divat. Gyárban készült, különféle színű 
és súlyú (90-120 gr.) tompokat vásárol
tak a mesterek és ezekből keményitéssel, 
gőzöléssel formálták a kalapokat. Nem
csak üzletben árulták portékájukat, sűrűn 
jártak a környező vásárokra is. Segéde
ket akkor már nem alkalmaztak, nagy volt 
a család, mindenki segített. Felesége - 
négy gyermek nevelése és a háztartás mel
lett - ügyes munkatársnak bizonyult. 

ügyelő Várady Andor főtiszt 
Szentpétery Ferenc helyettesével. A há
ború után Gavallér Andor, Fodor József, 
hosszú ideig Selmeczy István és végül 
Nagybocskay Tamas vezette a Hivatalt. 
A kiváló szakembergárdából külön elis
merést érdemel Józsa György a női ko
sárlabda csapat lelkes alapítója. A nők 
- akik közül többen a munkák irányítói 
is lettek: Nemes Juliska, Mariska és Ró
zsi. Varjas Rozika, Takács Juliska, Boda 
Annus, Lukács Mariska, Molnár Terus, 
Vass Kató, Kulcsár Sándorné, Széli 
Józsefné, Szelicz Juliska. Neveiket egy 
1929-es jótékonysági báli meghívó örö
kítette ránk.

A dohány történetéhez hozzáta^ozik 
még, hogy a kezdetekkor virágoskertek
ben, dísznövényként ismerték. A toruk 
hódoltság idejen szoktak rá a pipára elő
deink, ösztönözve az ipán termeleM. Szá
zadunk elején meg sokan szivaroztak, de 
a felgyorsult elet a cigarettagyártást erő
sítette. Hazánkban 1934-ben az 1 főre 
jutó cigarettafogyasztás 1 kg volt, míg, 
1972-ben 2,5 kg - túlszárnyalva a világ
színvonalat!

Magyarázat: A cigaretta olcsóbb és „k i
nek van ideje egy félórás szivart elszív
ni, még akkor is, ha az egy valóságos do
hányipari remekmű!"

Napjainkban, m ikor már nem műkö
dik a Hivatal, csak egy reményünk le
het: Nem pusztul el a nyugodt, kellemes 
park, megfelelő funkciót találnak Nagya
tád szívében az értékes ipari műemlék
nek, üdülésre.

Nagyné Gyánó Ágota

A polgári fiúiskola diákjainak ő varr
ta a "bocskai" egyensapkákat. Felnőttek
nek pedig sportöltözékek kiegészítőjeként 
az öltönyök anyagából készített divatos 
sapkát.

Munkájuk mindig volt, hiszen akkor 
a városi és falusi lakosság - talán az ura
dalmi cselédeken kívül - egyaránt kala
pot hordott. Gyermekei közül a legkisebb 
fiú, József tanulta meg a szakmát, de nem 
állt módjában önállóan gyakorolni, 
mert a második világháború után már 
csak svájci sapkát vásároltak az embe
rek. Kivételt jelentett a városunkban ál
lomásozó szovjet katonaság, ők szíve
sen jártak a műhelybe tányérsapkát 
(furasku) csináltatni. A négy testvér ko
zol ma ő az egyetlen élő tanú, Kapos
váron lakik. A legidősebb fiú, Gyula, ha
láláig Nagyatádon élt a Fonalgyár elis
mert szakembereként. Három gyerme
ke és unokái városunk lakói. A főváros
ba költözött Ferenc és Irénke - aki Pécs
re ment férjhez - további négy unokát és 
dédunokát hagyott hátra. A család ma 
is összetart.

Greller József példás szülő volt, intel
mei ma is időszerűek, becsületes mun
káról, a társadalmi szolid viselkedésről 
beszélnek. Humora - melyet a "Szelíd 
Farkas vendéglőben barátaival is meg
osztott - feledhetetlen. Adomáin ismerő
sei, családja talán többet szórakoztak, 
mint mi napjaink tévé kabaréin.

1953-tól saját házuk udvarán, a régi 
épületoen laktak. 72 évesen, hosszú be
tegeskedése után halt meg. Őseivel és 
az őt később követő feleségével együtt 
városunk központi temetőjében nyugsza
nak.

Nagyné Gyánó Ágota

HÍREK
A szennyvízprogram lezárását követő

en került sor a Gorondí út több mint 1 
km-es szakaszának felújítására. Nagya
tád egyik legjelentősebb idegenforgalmi 
látványosságához, a Szoborparkhoz ve
zető út új burkolatot kapott. Az aszfalt
burkolat különlegessége, hogy finn tech
nológiával, melegítés nélkül terítették az 
aszfaltot a kivitelezők. A speciális ada
lékanyag segítségével terített aszfalt költ
sége kb. 50%-a hagyományos módszer
rel készült burkolatnak.

• • •
Új vezető került a Somogy Megyei 

Vállalkozási Központ nagyatádi irodájá
nak élére Egyed Árpád személyében Hét 
pályázó kozüi választotta ki a kuratóri
um az új vezetőt, aki november elejé
től látja el feladatait

• • •

Az „Őszi N apfény"  Nyugdi'jasklub k i
rándulással egybekötött baráti találkozó
ra utazott Karádra. Útközben a csoport 
tagjai megálltak Somogyváron, megte
kintették a megye első központját, az Ár
pád-kori bencés monostor romjait.

A Knsna-volgyben India ősi kultúrá
jának hazai követőit ismerhették meg.

Karádon a polgármester fogadta a 
Gergő Sándorné vezette klubot, mely el
ső találkozón vett részt a karádi hagyo
mányőrzőkkel. A nyugdíjasok megtekin
tették a település nevezetességeit, híres 
népművészeti hímzéseiket, a tájházat, 
Gárdonyi Géza emléktábláját, majd 
többórás közös műsorban kirobbanó si
kert arattak a művelődési házban.

O któberben három héten át dolgoz
tak pályakezdő szobrászok a nagyatádi 
alkotótelepen. Az ő munkáikból nyílt tár
latnak a Városi Múzeum és a Hotel Solar 
adott otthont. Alkotásaikat lanuár 6-ig te
kinthetik meg az érdeklődők.

• • •

Sikerrel szerepeltek nagyatádi diákok 
a megyei könyvtár pályázatán. A "Mi 
könyvtárunk 50 év múlva" címmel 
meghirdetett rendezvényen a zsűri négy 
nagyatádi tanulót is elismerésben része
sített. Dijat kaptak Bakos Edit, Dezső Li
li, Kovács Gábor, és Dévényi József a 
Babay József Általános Iskola és a 2. sz. 
Általános Iskola tanulói.

A Babay József Általános Iskola név
adójára emlékezik ezekLren a napokJjan. 
A három napos színes rendezvénysoro
zat programjai között helvtörténeti elő
adás, sportversenyek, élménybeszámo
lók, játékkészítés és irodalmi előadások 
egyaránt megtalálhatok. A változatos 
programok sorát az Iskolai „Ki M it Tud" 
és a táncest zárja.

♦ • •

A Hotel Solar, a Tourinform Iroda és 
a Nagybaráti Vadásztársaság képviselői 
a vadászati turizmus élénkítésé érdeké
ben Zágrábban jártak. Nagyatád és a ré
gió vadászati és szálláslehetőségeiről ad
tak tájékoztatás a horvát főváros vadá
szatszervező irodái számára. A horvát 
szervezők decemberre ígérték a lehető
ségek helyi megtekintését.

* * *

A városi sportegyesi let október 22- 
én immár hetedik alkalommal rendez
te meg hagyományos bálját. A jó han
gulatú rendezvényen közel 300-an vet
tek részt. A 2. sz. iskola aulájában szer
vezett sporttáI bevétele az egyesület 
munkáját segíti.

A 8. számú választókörzetben lakók számára

ORMAI ISTVÁN 
polgármester 

a körzet képviselőié 

LAKOSSÁGI FÓRUMOT TART, 
amelyre 

tisztelettel meghívja az érdeklődő polgárokat.

Helye: Ady Endre Gimnázium

Ideje: 1997. december 3. (szerda) 17.30 óra

A VÁROSKÉPET G AZDA G ÍTJA  az ÚJ díszkí- 
világftás, amely Nagyatád nevezetesse- 
geit emeli ki. A honfoglalási emlékmű a 
Szent Rókus kápolnával, az evangélikus 
és a református templom esténként 
fénybe öltözik. A program részeként a 
II. világháborús emlékmű díszkivilágítá
sát is felújította az önkormányzat.

• * «
Nagyatádon tartotta megyei honis

mereti találkozóját a Somogy Megyei 
Honismereti Egyesület. A rendezvé
nyen a város hon jmereti mozgalma mu
tatkozott be, amelynek történetében ki
emelkedő az új múzeum közösségfor
máló szerepe és a helytörténeti kiad
ványok jelentősége.

• • •

A kábeltelevíziós rendszer további fej
lesztésének lehetőségeit és a lakosság szá
mára kínált programok, csatornák szer
kezetének kialakítását tárgyalja a képvi
selő testület decemberi ülésén. A válasz
tott csatornákkal összhangban ekkor tör
ténik meg a jövő évre vonatkozóan a 
csatlakozási és előfizetési dijak megál
lapítása is. Az adók szerkezetének 
összetétele kapcsán a városi televízió 
ügyfélszolgálati irodája a 351 -826-os te
lefonon folyamatosan várja a lakosság 
észrevételeit.

• • •

A K >V O  ÉV ISMÉT A VÁLASZTÁSOK ÉVE LESZ. 

1998-ban országgyűlési képviselőket, 
polgármestert és helyi képviselőket vá
lasztunk. A választási időszak előkészí
tése érdekében december elején tárgya
lóasztalhoz ülnek a nagyatádi politikai 
pártok és szervezetek képviselői a helyi 
sajtó vezetőivel. A tárgyalás eredménye
ként várhatóan megállapodás születik a 
fenti szervezetek és jelöltjeik program
jának bemutatására a helyi sajtóban.

• • •
SMVK Nagyatádi Tanácsadó Iroda 

aktuális híre
Tájékoztatjuk az érdekelt vállalkozó

kat, hogy a Budapesti Vállalkozásfejlesz
tési Alapítvány és a Magyar-Orosz 
Gazdaságfejlesztési Alapítvány, a Moszk
vai Vállalkozásfejlesztési Ügynökség 
közreműködésével 1997. december 8
10 között, Orosz -magyar Gazdasági Fó
rumot és üzletember-találkozót szervez 
Budapesten.

A rendezvény célja:
- Tájékoztatást adni az orosz és a ma

gyar vállalatoknak a két ország gazda
sági, pénzügyi, adózási... stb. törvénye
iről és fórumot biztosítani a jelenlévők
nek, hogy felvessék az együttműködést 
gátló jelenségeket.

Segíteni a két ország közötti gazda
sági együttműködést új kereskedelmi 
kapcsolatok létrejöttét.

-  Hozzájárulni a különböző régiok ki> 
zotti együttműködés kialakításához, fej
lesztéséhez.

Amennyiben a meghirdetett fórum fel
keltette érdeklődését, keresse fel irodán
kat a további részletes információért.

Somogy megyei Vállalkozói Központ 
Nagyatádi Tanácsadó Iroda

Nagyatád, Baross G. u. 9. II em. 212. 
szoba.

• • •
Író-olvasó találkozóra várja az 

érdeklődőket a nagyatádi gyermek
könyvtár 199!". december 8-án 15.30 
órakor. A találkozó vendége Marék 
Veronika, sok kedves turtenet szerzője.

f  -

Nagyatád Ifjú Polgárai
Kistó Borbála Mária,

Torma Kristóf

Örök hűséget fogadott
Hermann Ernő Viktor 

és Rattínger Mária Éva
V . ■
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Évszázadok tanúja az ötvöskónyi hársfa
Nagyatádot a Balaton felől megkö

zelítve a 68-as úton áthaladunk a szom
szédos O tvoskónyin. Szinte észrevét

Országos Ady-napok Ráckevén
Országos diaktalálkozora hívták Ady 

Endre nevet viselő in ti ^menyeket 
Ráckevére a névadó szuletesenek 1 20. 
évfordulójára. A rendezvényen a nagy
atádi Ady Endre Gimnázium és Szakkö
zépiskola 14 fős delegációja vett reszt

A szervezők előzetesen versenyeket ír
tak ki amelyre az ország minden Ady- 
mtéznx-nvetxil érkeztek jiályaművek. Volt 
irixlalm i rajz, valamint zenei palyazat 
A delegáció azon tanulóinkból állt, akik 
a jiályazatokon eredményt értek el, in
dultak a másnapi versenyeken és a te 
mutatkozó műsort előadták Ráckevén.

Novemtex- 21 -én jxinteken délután egy 
órakor indultunk a hosszú útra, egy 
mikrobusszal és egy szemelvgepkcxsivai 
A program este hét orakor kezckxiott a 
ráckevei Adv Endre Gimnázium igazga
tójának a megnyitójával. Ezt követte az 
ottani gimnázium tanulóinak a Ix ’mutat 
kozása, majd a meghívott intézmények 
diákjai mutattak te* a műsorukat

A nagyatádi gimnázium 4 í osztályos 
diákjai - két segítővel - Agai Ágnes: Nem- 
zeciek c imű művét adták elő amely nagy 
sikert aratott. A műsor zárásaként - a han
gulat oldására - a nagyatádi diákigazga
tó választáson mar elhangzott Mr. Bi.m

A TRIATAD országos bajnoka
A 2000. év o lim p ia i játékainak 

helyszíne az ausztráliai Sydney varosa. 
A világ sportolóinak nemzetköz- talá l
kozóján, ahol a legjobbak mérhetik 
össze tudásukat, első alkalommal kerül 
megrendezésre a triatlon, mint új ver
seny sportág.

A triatlon három alap sportág az 
úszás, a kerékpározás és a futás 
együttesét alkotva nem kis fiz ika i 
megterhelést igénylő feladatok elé állít
ja a rajthoz állókat.

Balazsin Tamás -  városunkban 1994- 
ben alakult Nagyatádi Triatlon és 
Szabadidő Egyesület (TRIATAD) leg
eredményesebb versenyzője nap
jainkban. A jó fizikai állóképességű 
sportoló nemcsak triatlon, hanem duat- 
lon versenyek induló résztvevője is.

Érdeklődése a sportágak iránt az 
általános iskolai évekre vezethető visz- 
sza. Ot évvel ezelőtt városunk adott 
helyet a megyei szintű triatlon 
versenynek, ahol első alkalommal 
indult. Egy év elteltével már a Exécsi duat- 
lon. majd ugyancsak esztendő múltán 
szinten Ausztriában triatlon verseny
boldog nyertese, 199S-ben máscxiif 
1996-ban már első helyezést ért el a 
TRIATAD által rendezett versenyen. 

lenül érintjük az út mellett jobb olda
lon a falu kastélyának parKjat. Az utas 
nak nem tűnik fel - tábla sem jelzi 

hogy jelenleg ott kor
ház m űködik pszic hi- 
atnai Ix’tegek rehabili
tációját -zolgálo in 
tézmény, mely a nagy
atádi pszichiátriái ősz 
taly részlege.

Kevesen tudják 
hogy a kastély értékes 
épületétől észak; irány
ban kb. 60 méterre az 
élő természet különös 
jelensége található. Itt 
el Magyarországegyik 
legrégibb tája, egy 
többszáz esztendős 
hárstamatuzsálem.

Történetéhez a falu 
lakóinak emlékezeté
ben számos, szeretettel 
megőrzött legenda fű
ződik.

A szájhagyomány 
szerint a fa a tatárjárás 
korában gyökerezik., 
egykor, évszázadokkal 
ezelőtt egymás közeit 
ben meg bet hatalmas 

jiaródiat láthattuk Az alőadáf óriási táj>- 
sót ka|x><’ Molnár László a ráckevei Adv 
Endre Gimnázium igazgatója megko- 
szonte es gratulált a műsorban szereplő 
nagyatádiaknak. -Az est .további program
ja szennt tánc ház volt, amelyen mi is részt 
vettunk.

Masnap - s ombaton - délelőtt kilenc 
orakor kezdexitek az intézmények tanu
lóinak reszvetelevel a vetélkedők

Eloszor a szavaloverseny 11 diaKj.it 
hallgatta meg a zsűri ímely egyszemi- 
lyes volt - lancso Adrienn személyetek, 
aki az egyik legkixnjx-tensebb hozzáér
tője a ve rsmondasnak. Eblx-n a verseny- 
lx-n a zsűri értekelése alapján gimnázi
umunk 4. a osztályos tanulója Kovács 
Petra harmadik helyezést ért el.

\z  Országos Nejxlalversenyen Kiss 
Kinga indult a nagyatádi színekten. A 
szinten egyszemelyes zsűri - B<x zc Ber
nadett énekesnő < rteKelese alajij in el
ső dijat nem adott ki, de a ma txlik he
lyezést Kiss Kinga jirixlukc ioj.i nyerte e1

A rajzjialvázatra teerkezett jialyamű- 
veki t Patay László festőművész értékel
te kiemelve a Ixx ’ kezett művek magas 
színvonalát amely az alkotók fiatal ko
ratol független Ezen a pályázaton a

Sikert sikerre halmozott. 1996. október 
13. Tata Országos Duatlon D iák
olim pia nagy fölénnyel szerezte meg 
az elsőbbséget. Eredménye alapján E l
került a magyar ifjúsági utánpótlás

válogatottba, melynek tagjaként Tatán 
edzőtáterozáson vett részt.

1997. Bonyhád -  az országos duat
lon verseny 1 helyezettje; 1997. 
Kecskemét az Országos Diákolimpián 

hársfa állt. Tálán azért neveztek a talut 
„Héthárs"-nak is.

A megmaradt hársfa törzse a század
forduló kornyéken villámcsapás követ
keztében megnyílt. Élő szemtanúk me
sélik hogy a két világhálxirú kozott 
nyaranta a kastély akkori urai a la hús 
odvaóan tarokk-partikat rendeztek

A második világhálxirút kovetcx-n egy 
család talált átmeneti otthonra benne. 
A fa ekkor kigyulladt te lse je szinte tel
jesen kiégett

Súlyos sérüléséi es kora ellenere a 
hársfa évről evre, minden tavasszal ki- 
zoidül, nyárrá dús kxnbkoronát noveszt, 
virágzik el. Itt el velünk hatalmasan es 
sérülten, védőn és segítségre szorulva, 
je lkejx’zve a túlélést és az orok újjaszű- 
letest. üzenete nekünk es rólunk szól. 
Évszázadokon átívelő története előde
ink története a mi történelmünk.

A legendabeh Hét hárs nevet a 
Nagyatádi Városi Kórház Pszichiátriai 
Osztályának közcélú alapítványa őr^i, 
apolva-segítve Ix'tegeinket és a terüle
tünkön fennmaradt szellemi-tárgyi ér
tekeket.

Az otvoskonyi harsfa védetté nyilvá
nítása a He! hars alapítvány kezd* 
menyezesere folyamatban van.

dr. Kováts Lajos

nagva'adi Adv Éneire G imnázium < 
Szakközépiskola 2. a osztályos tanuló
ja Merész Emese országos első helye
zést ért el. A rajzoklxíl álló kiállítás meg 
ke! hétig megtekinthető a ráckevei 
Reve Galériában.

A rendezvénysorozaton mindenki 
örömmel vett részt, jól érezte maga! es 
a nemes vetélkedők - ahogyan ezt a rác - 
keve> igazgató is megfogalmazta az erő
ink összemérését jelentik, alapját adják 
annak hogy hol tartunk, m iten  kell javí
tanunk es melyek azok a műveltségi te
rületek amc lyek a jövő nemzedek sza 
mára fontosak.

Molnár László - a ráckevei igazgató - 
az első Ady-intezmények találkozóján 
meg diákként vett részt. Ma is szívesen 
emlékezik erre az időre egy dolgot ne
hezen felejt, azt: hogy akkor is és most 
is a nagyatádi gimnázium jobban szere
pel’ mint a rác keveiek

• fisze« es tudom, hogy mindig iesz- 
nek olyan diákjaink, akik ezeket a hagyo
mányokat továbbviszik és számomra is 
váratlan sikeres jxoduki lókkal örvendez
tetik meg a környezetüké’

Tudom ez nem a reklám helve es név 
szerint nem is említem azokat akik segí
tettek abban, hogy az intézményünk résit 
tudott venni ezen a rendezvényen: kö
szönjük a segítségükét fk 

aranyérmet kapott; Hatvanban, az 
O lim piai Reménységek Versenyén 
európai szintű triatlonverseny 4 fős 
csapatban szintén elsőként fejezte te  a 
versenyt. Zalaegerszeg triatlonranglista 

első helyezettje- Fadd-Domterí - triat
lon Országos Bajnokságon ugyancsak 
arany érmes; az Európai Triatlon 
Szövetség (ETU) Belgrádban rendezett 
EUROKIDS versenyén korcsoportjában 
első helyen végzett; Debrecen-Duatlon 
D iákolim pia győztese, ót országos 
bajnoki cím védője.

A 1 7 éves ifjú remenvseg sikerei ered
ményességét edzője, ifj Dr. Herr Gyula 
a kővetkezőképp fogalmazta meg: 
tehetséges, szorgalmas, céltudatos 
versenyző, aki korához képest rövid idő 
alatt szép teljesítményeket mondhat 
magáénak.

M indezek ismeretében ennek 
tudható, hogy érdeklődnek iránta az 
ország triatlon egyesületei, köztük a 
G yőri GRABOPLAST Vízi 
Sportegyesulet, - a sportág legered- 
menyesebben működő szakosztálya is.

Vallomása terveiről, vágyairól meg
fontolt, tudatos, határozott egyéniség 
benyomását kelti aki az edzéseken és 
a versenyeken tőle minden elvárható 
formában a legjobbat képes adni azért, 
hogy álmai valósággá váljanak!

Mészáros Ágnes

A szürkével jelölt sorokhoz nincs külön meghatározás, ide olyan magyar 
helységnevek kerülnek, melyek egyben anyakönyvezhető férfinevek is.

VÍZSZINTES

1. Szobrot készrtő. 14. Távoli előd. 16. Érzelmesen (adandó elő). 17. Folyos 
kőzet. 18. Latin főnévképző. 20. Gyengén termő búzafajta. 21. Svéd váltópénz. 
22. Arra a helyre szállít. 24. Nyugati katonai lomb. 25. Irodalmár. 27. ... Taylor. 
29. Fedd. 30. A bibliai Júda egyik fia. 31. Bentről. 32. Italmérés. 35. Páros nyár! 
36. Felfogás, vélemény. 38. Egyházi átok. 40. Uraskodó. 42. Tigns hímtől és nőstény 
oroszlántól származó utód. 43. Római 6-os. 45. Az egyik pincér. 47. Antonov 
gépeinek betűjele. 50. Tova. 51.... Max (film). 53. Egyféle házsapkák. 57. Ritka 
férfinév. 59. Terület jelzője. 60. Dalmát sziget. 62. Délelőtti időpont. 64. Lám. 
65. Redőny. 66. Címke, árujegy (kér). 68. Varázsló. 69. Tokajjal szemben lakik.

FÜGGŐLEGES
2. Hasonlító szó. 3. A Boleró szerzője 4. Az egyik szülő. 5. A gallium vegy- 

jele. 7. Fordított nevelő. 8. Harcias nő. 9. -Elől párja. 10. Algériai kikötőváros. 
11. Helyhez kot. 12. Pápa Közelében lakik. 13. Sokszor ismétlődő. 15. Szándékozó. 
18. Erre a helyre. 19. Amennyi. 22. Fülervoetű. 23. Japán kikötőváros. 26. Cromwell 
veje. 28. Hazai. 31. Mandzsetta. 32. A vízmélység meghatározására szolgáló 
műszer. 33. Egyre jobban növekszik a térfogata. 34. Az amerícium vegyjele. 
36. A főnévi igenév képzője. 39. Belgrad melletti hegy. 41. Révedni kezd! 44 
Bagdadi. 46. Cselekedet. 48. Isztambul városrésze. 49. Parányi. 52. Női név. 
55. Idegen előtagként: szín-. 58. DG amerikai cserje. 61. Népvándorlás-kori lovas 
nép tagja. 63. Ad ... (a dologra). 65. Község Vác mellett. 67. Néma tűz! 68. 
Ásványi fűszer.

Együtt a henészi óvodáért
Óvodánk kisintézmény, két csoport

tal működik, a költségvetés évről évre 
szűkösebb, így önerőktől kell megterem 
leni a lehetőséget ahhoz, hogy a gyere
kek kényelmes, esztétikus környezetten 
töltsék napjaikat.

A nyár folyamán Csonka László vál
lalkozó felajánlotta: a teázó, meghibá
sodott tető megjavítását, terítésmentesen. 
Komoly anyagi kiadástól mentesítve ez
által az intézményt. A tanév elején a szü
lői munkaközösség egyetértésével elha
tároztuk, hogy október 18-án szulők-ne- 
velők bálját rendezünk, melynek tevé- 
telétxől az óvodai csoportszobákat szé-

A 2. sz. választókörzetben 
lakók számára

KISKÓ GYULÁNÉ 
képviselő 

lakossági fórumot tart, 
amelyre tisztelettel 

meghívja 
az érdeklődő polgárokat. 

A fórum vendége: 
Ormai István polgármester 

Helye: Bodvicai 
Klubkönyvtár 

Ideje: 1997. december 9. 
(kedd) 17 óra. 

pítjük. A szülők támogatták tervünket és 
a dolgozókkal közösen gyűjtötték a tom- 
txilatárgyakat. Köszönetünket szeret
nénk kifejezni Nagyatád vállalkozóinak, 
akik felajánlásaikkal, valamint a résztve
vőknek, hogy hozzájárultak a bál sike
res letenyolításához. A bál tevete létó l 
függönyöket, festékeket vásároltunk.

A játéktartók elavultak, töredezettek 
voltak, most újakra tudtuk cserélni.

Hétvégén az óvoda dolgozói, társadal
mi munkában átfestették a megkopott 
óvodai Editorokat. A felújítást követő na
pon a gyermekek megilletődve léptek a 
megszépült csoportszobákba, és öröm
mel vették birtokukEia.

Még egyszer köszönjük a lelkesedést, 
az összefogást amellyel lehetővé tették 
terveink megvalósulását. A gyermekek 
mosolygós arca a bizonyíték, hogy 
megújult környezetten még joEib, kel
lemesebb óvodásnak lenni.

Az óvoda dolgozói

Szerkesztőbizottság: Punkösd Márton, 
Hubav Sándor, Szőke József

Fotók Martinovich Ferenc, Pünkösd Márton, 
Durgó Tibor

Felelős kiadó: Orm ai István
Készült: Nagyatádi Nyomda Kft. üzemében 
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Az év végén
Az ev utolso napja iban a m unkahelyeken a hivatalokban, a csaladokban 

számvetést készítenék, s m indenho l végiggondoljak sme' e lm últ egy észtén
ek). m ilyen  is volt?

’ la azokat a kifejezéseket k  ressiik, amelyekkel az 1 9 9 '-e s  Nagyatádot le
hetne ix-mutatm. akkor elm ondhatjuk <i városépítés, a Kezdemenyezes. a m un
ka. a fejlődés je llem ző  Nagyatádra (k  azt is, hogy nehezseget okoz a szoci
ális bérlakások hiánya, a meg m ind ig  jelentős' m unkaneikuliseg, a pályakez
dők e lhelvezkedesi problém ája I la körü lnézünk varosunkban, akkor a meg
újulást az élénkülést, az előrelátást tapasztaljuk. Nagyatad eletet sok sok kéz 
demenyezes, új ötlet va ila ikozas je llem zi Azt is la tjuk azonban, hogy hol 
.annak a hiányosságok m it kell tenni m ilyen feladatok vannak

Az onkorm anyzat gazdalk ix iasanak mérlege, hogy jelenti.-. Ix*ruházásaink 
es építkezéseink m elle tt az in t i zm ényhaiozato t es a varost zavartalanul mű 
krxltettuk Úgy értünk az ev légere, hogy m inden jx 'iizu g y i kotelezettsegun 
két teljesítettük hitel nélkül kiegyensúlyozott költségvetési mérleggel zárjuk 
az 1997-ys evet.

Nagyon fontosnak tartom, hogy a varos jx ilgara i folyamatosan erdekicxlnek 
a kozugyek, településünk dolgai iránt Szívesen mondanak véleményt tesz 
nek javaslatot, es ezeket {elhasználjuk m unkánkban. Nagyat.id társadalmi ele- 

te is m egélénkült zámtalan közösség, c iv il szervezet, kulturális csojxirt sixirt- 
egyesjle t alapítvány végez nagyon értékes es gazdag tevekenvseget.

Az önkorm ányzat egy o lyan m unkát kezdett el 1994-lx*n, amelynek van
nak napi m ego ldandó feladata' éve i program jai es hosszú távú céljai. Varo
sunk jövője! a gazda ígi t let alakulása fejlődése határozza meg. \z  e lm últ 
ev eb lx 'n  ts meger .sixlest es eiorelejx-st hozott. A m eglevő gazdasági társa
ságok továbbfe jlődése erő><xiese m ellett az a célunk, hogy új term elő uze 
mek letele jxxiesét e lerjúk es olyan feltételeket teremtsünk amelyek a tu riz 
mus je lentős fejlődését eredm ényezhetik Ezek je lenthetik a város gazdasági 
erejének növekedését es az itt é lő  em lx*rex megelhetesi körü lm ényeinek ja- 
vu'asa' Ezeket tartom  a legfontosabb < éloknak es ezek megvalósításáért d o l
gozunk a napi m unkánk során Nagyatad fejlesztése' építésé'. gazdagítását 
akarjuk tovább fo lytatni. M indehhez kerem a lakosság egyuttmuke desét kö
zös gondolkexlasal.

Kedves Nagvatadiakl
Varosunk va lam ennyi jx ilga ran .u  csaladjának szép es kellemes karácso

nyi u n n e jx ’ket Ix ild o g  es síken k íx ‘n gazdag 1998-as esztendőt kívánok

Orm ai István
(X)lgarmester

Több mint terv

Összefogás a Sportcsarnokért
Nagvataii varos altalános rendezes: ter

ve a Szent István park területen six>m sar- 
nok építését je löli. A csarnok a városla
kók igenve hasonló nagy ságrendű es jel
legű telejxilesek toM)segetx*n a sixrrtc ír 
nok mar m egejxilt. A helyszín es elhelye
zés a rendezési terv szerint adott annál 
jobbat aligha lehet kitalálni. Avaroskoz- 
jxm t közelségi a parkosított környezet, 
a közvitákhoz ÓS gyalogos sétányhoz kaji- 
isokxia< az ideális észak d e li hosszten
gely ktxtosege a sjxirtcsamokot egvvl) kö
ze .segi rendezvénye i számara is alkui 
maisa tehetik fogalmaz Dom okos Béla 
tervező a sjxirti samok építési engtxk lye 
hez készített műszaki leírásiéin. A fenti
ek mellett a helyszín kiválasztásában lé
nyeges szem jxint volt az iskolák közel

sége A József Attila Kollégium, a Szak
képző Iskola 1 gimnázium, a Bárdos Is
kola es a 2. sz. iskola tanulói néhány jxítc 
alatt eljuthatnak a Sjxirtcsarnokba.

Egy évtizedé.-, a lom  megvalosulasa 
egyre kozeleiX) kerül napjainkhoz. A  be
ruházás nagysága es a varos anyagi le
hetőségei kozott m indeddig  athidalha- 
tatlannak tűnt a szakadék A kepviselő- 
testulet a tava in  ev végén döntött az elő
készítő munka m egkezdi serül és ezt kö
vetően már felgyorsultak az események. 
Asjxirtegyesuletek sportolok testneve
lő  tanárok es az iskola-igazgatók véle
ményét is kikérve több önkorm ányzati 
bizottság is tárgyalta a k e n d  • sportcsar
nokra vonatkozó javaslatokat.

ÍFo/víaCTs az 5. oldalon)

Tűzoltókrónika: múlt, jelen és jövő
A BAR/VTSÁC SZALAI

Decem lx*r koze|x*ig szaznyokvan- 
hetszer csorrent meg a segélykérő tele 
fon a nagyatádi tűzoltólaktanyában . Lát
szólag nyugrxit evet tudhatnak maguk 
inogott a város lánglovagjai Ez azonban 
néző jx in t kérdése

Mozgalmas evünk vo lt' állítja Sza
bó V ilm ox őrnagy, i városi parancsnok 
am ikor fe lidézzük az ev krónikáját. A 
nagyatádi langlovagok száznyolcv^nhét 
vonulása kozott o lyan tüzek is szerepel
nek, m int a sonxigyudvarhelvi burgonya 
taro ló egese, am ely közel tizenö tm illió  
forint karral járt. A  krónikás la jx ik  azon
ban nem csak tragédiákról szolnak ha
nem másfele történetekről is. A  múlt em 
lékeit tisztelettel ajxiló) nagyatádi tűzo l
tók az idén rekordtavolsagokat tettek 
meg. M ájus 4-en, Szent Flórian napján 
St. Flórian fim  lnnlx*n járták ahol az oszt 
rák tűzoltókkal együtt em lékeztek a tűz 
o ltok vedoszentjere A fe lú jított (. sepel 
'u zo ltoau tova l, am ellye l évtizedekig 
elődeik vonultak a lángok megtekezese- 
re egeszen a dániai Eix*ltolftig gurultak 
el. ahol r eszesei lehettek a lánglovagok 
nemzetközi ta lá lkozóéinak Többször 
megfordultak a szomszédos Florvátor- 
szágban is hiszen a bje lovári tűzo ltók
kal fel évtizedes barátságot á jxilnas ( Xt 
voltak egymás ünnepem veisenvein fo- 
( i mérkőzéséin. N éhány napja nejx*s 
bje lovari küldöttségé*! fogadtak Darko 
Lovrics, a Bjelovár megyei parancsnok 
kollégáival azért jött Nagyatádra, hogy 
egyuttműkodes m egáll.i|xxlast írjon alá 
sza tx i V ilmos őrnaggyal. A kel ország 
tűzo ltó inakpap íron  is szentesidéit barát
sága azért is erdekes, mert a két ország 
kozott eddig még sem m , ,eie hivatalos 
egyuttmúkodes sem volt. Darko Lovrics 
ej)fx*n ezert m ondott í hogy a nagyatá
di nu 'ga ila ixx las m érfö ldkő iehet a két 
ország tűzoltóságainak e le te lx ’ii. lö vő 
re t  p |x  n I 25 éveit lesz a bje lovari tűz 
ölti sag. ‘vere tnek ha ebix.1 az alkalom- 
lx)l úgy ta lálkozna náluk a két országos 
jx ira n is n o k  hogy hasonló) tarta lm ú 
m egálla jxxlast írnának alá A nagyatádi 
nyilatkozat a Ixiratság megszilárdítását ji 
lenti. A jo v o lx 'ii rendszeresebix teszik 
a talalkozok.it s nem esik  unnejx 'ln i fog

nak együtt, hanem ha az ele*t úgy kíván
ja, akkor szakmai tapasztalatokat is i  se
reinek M inden tűznek mc‘g van a m a
ga sajátossága egyedi tanulsága s fia eze
ket átadják egymásnak ikko r senkinek 
sem kell a maga kárán tanulnia. Vagy ha 
már abból tanult akkor a másiknak ne 
kelljen.

Tanulni a m últ em lékeiből is lehet 
állítja M ayer József százados, szolga

lat Parancsnok aki az e lm últ na jxikban 
MSfX'ti A rno ld  őrmesterrel közösen k i
állítást rendezett az uj laktanyában a L ó 

ságából született ti.zo ltoautoro l az MB 
12 L) AF TLF 4000 je lűről Ilyen lesz a 
nagyatádi 'u zo ltok  uj genjarműfecsken- 
d o ji m iihez az onkorm anyzatnak és a 
kornvektx 'li településeknek a segítségé
véi jutottak hozza a Belügym inisztérium  
idei paivazatan Ez az autó részé annak 
.1 tendernek m elynek keretében a ko r
mány barom ev alatt 8,5 m illiá rd  fo rin 
tot fordít a magyar tűzoltóautó park kor- 
szerűsíté*sere. Magvaroi szagon naponta 
120 gépjárm iffecskendőnek kell ké- 

szenlettxm állnia. Többségük elhaszná-

kulonlxizőW ) tűzoltó relikviákExil. Kejx-- 
laj)ok, sisakok, regi ennek kü lönböző  
tgvenruh.ik, m ini tűzoltó) autók sorakoz
nak a tarlokt)an. Ez a kiállítás közügy lett 
a laktanyában M indenki hozott magá
val valam ilyen erdekesseget. Kovács Ti 
bor torzszászlórs i m ej)j)en i es az 
e lx ’ ltotti ta lá lkozón gyújtott je lvénye
ket karjelzt-seket Must elhozta okét a 
gyujtem i-nvlx* C.azdagította a kiállítást 
tgy -tgy  kukxikgfHsc-ggel Tóth Zoltán fő
törzsőrmester Malek |ó>zsef főtörzsőr
mester, Szalx) V ilmos őrnagy Horváth 
C saba törzsőrmester, Bence Imre főhad
nagy és Bohni C .villa om u’ster is. Agyú j- 
tem enyben ott lá tható  egy fo to  a 
Merecedes Benz es Rosenbauer házas-

lóxlott, életkoruk eleri a 10-15  évet. 
Kuncze Gábor ix-lugymmiszter decem
ber 12-én, az első 34 új tűzo ltóau tó  át
adásakor elm ondta, hogy a három eves 
program keretében a gépjárműfecsken- 
dok háromnegyedet kicserélik.

Ez az 'autó már a huszonegyedik szá
zadot Idézi, de kívánom hogy m inél ke- 
veseblx*l kelljen igenytx* venni, mert tü 
zet az em ix*r nem nagyon kíván magá
nak m ondotta Kuncze Gábor. A m in 
dent tudó, félnehéz kategóriájú tűzoltó  
autó a legkorszerűbb technikai eljárások
kal készült. A tűzoltók kuráosonytája alá 
egyelőre csak a kepe került de az új év 
első te iefx'n várhatóan a maga valósá
gában is itt lesz. Nagy Jenő

Isten házával gazdagodik 
a bodvicai városrész

Hosszú evek k ita rtó  m unká jának  e redm ényeként a r.k. ka

to liku s  te m p lo m  belső m unka i is e lk i-szu ltek  m in t ahogy az 
O tvoskony i tem p lom  is m egú ju lt. És a m unkák foly amata nem 

szakadt meg. T em plom  epu l a b o c ivn a i városrészben.

'd ik e n t fogant a g o n d o la t i e / t  ké rdeztük D r Ki^neme'- 

lanos esperes p lébános úrtó l.
Fontos m om en tum  .o lt  hogy a varosrendezési tervben 

szerepel az isten haza. És bar a bodv ica i tem p lom ban vo lt meg 

e lvegezn i va ló , tava ly  e lő tt nyá ru tón  a városrész lakó i igent 
m ond tak az építkezésre, egyben b iz tosítva  tám ogatásukró l.

Ezzel e lin d u lta k  az e lőkészü le tek !1

Igen. Elsőre m egvásáro ltuk a te lket es e lb o n to ttu k  a rajta 
á lló  ejvuleteket. Sok hasznos ö tle tte l rac ioná lis  he lyk ihaszná

lással egv im pozáns te m p lo m  tervei készü lték el am i a te r
vező jé t D om okos  Béla építész m unká já t d icsér'

A  kétszáz személyes, kelet-nyugati tengelyű tem plom tér m el
lett közösségi terem  is készül, és jó  lie lvk ihaszná lássa l a to 
rony alatt kap helyet a sekrestye. Bagó) László és ép ítő  szer
vezete k iv ite lezésében m ar te tő  alatt van az epu le t. A té lén a 

szak’pari m unkák elvégzése lesz a feladat
(Folyatás a J olda lon
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„Mindaz, amit tudunk, a múlthoz tartozik."
(J. M. Wasik.)

MESÉLŐ KÉPEK
A zárda kápolnája

zi m üveke t is tanu ltak  a d iá ko k  T.i1923 őszen á lta lános k ö ró h a jra , a 

jó tevők segítségévéi m egnyílt a Baross 

u tcában a rom ai ka to likus  leány e le 

m i nép és po lgá ri isko la. í’app M . V il

ma to n o k n o  vezetésével a Keresztes 

N ove rek  m egkezd ték a 200  d iák  ta 

nítását. Az igazga tó i teendőke t a he 

rences - a tyák m in d e n k o ri haz tonoke  
látta el. 19 36-ban Tóth M . Z en k i t ne

vezte ki igazgatónak 1 m egyespusjxrk 

Nevezetes vo lt az I 925-os esztendő, 
ugyanis m árc ius  19-en a ház véd- 

szentjenek Szent R izseinek ünnepen 

rakták le az isko la  a la p ja it az u d v a r

ban észak-dé li irányban. A te isze n te  

lese szep tem ber I 3 án vo lt Dr. Rótt 

N á n d o r m egyespuspok je len lé tében . 

Tóth  M . Z enke  tönoK no k ita rtásának 
köszönhetően  a püspök 30 m ill ió  k o 

ronát adom ányozott a kis kápolna épí

tésébe az udvarban a m ai 3. a. osztá ly  
tan te rm éve l szem ben leve) te rü le ten . 

A  h o m lo k z a t fe lira ta : AVE G R l X 

"U dvoz legy Kereszt!" A kápo lna köze 

pen lett e lh e lye zve  a jézus Szíve o l

tár. a háttér ká rp itja  bo rdó  bársonybó l 

készült. A  hó fehé r h ím zett o lta d e rítő t 

szorgos kezek készíte tték Hét réz 

gye rtya ta rto  és tö b b  virágga l te li vá 

za d íszíte tte  az o ltá rt. (A fo tó  a V á ro 
si M úze u m b a n  m eg tek in the tő .) Az 

egyszerű berendezéshez ta rtozo tt ne
hány tapad is. H a rm o n iu m  szo lgá lta t

ta a zenekíséretet a voká lis  ének lés
hez. Ének es karének ó rakon  egyha

Városunk szeretett és tiszte lt egyko

ri óvónője  Somogy megyében született, 

többgyerm ekes családból. Közismert 

hogy M agyarországon 1 862-tő l nyílt 

meg az első pesti k isdedóvo képző. 

Arvav Ilona M argit a képzőben szerzett 

okleve le t. Nagy-A tádra kerü lve  neve

lőnőként m űködö tt Dr. Kom m en Elek 

ügyvéd csaladjánál akinek három  kis

leánya vo lt. A m iko r 1907-ben fe lepult 

az új községi óvoda a Kossuth utcában, 

ot a ján lo ttak es egyhangúan őt vá lasz

tották meg ovonőnek. Fiatal, bájos, ked

ves. igazi pedagógus egyéniség volt 

Rendk .u l jó l ertett a gyerm ekek n ye l

vén. Igazi a lkotó tehetséggel megáldott 

szeretetteljes lényével b iza lm at keltett 

Atelten énekelt, kiválóan hegedült. Ked

velte a m agvar nótákat ezekből sokat 

átírt más szöveggel Hangulatos fog la l

kozásokat tarto tt hetenként kétszer, 
rossz időben ’obbszor is. Élmenysze- 

rűen beszélgetett a gyerm ekkel, mesélt 

és verseket m ondott nekik, a m on d ó 

kákát ő  maga irta. Irányításává! közö 

sen számoltak, m ondtak el a hét nap

ja it e lőszór m agyaru l, m ajd nem etul
Érdekes fog la lkozás vo lt a „K i hova 

utazik játék, H iszen sok kicsi, szegény 

narok: Kaszlner M Leontina, H orváth  

M . G lo riosa  M onosto ri M . A rankft 

Sarlós M Ange lina  Szé|) ősz: e- ta 

vaszi napokon  napi m iseket ta rto ttak 
reggel 7 órakor a ferences atyaié es hit 

tanárok. Emlékezetesek maradtak a vi- 

rági I latos m ájusi litán iák  is. Az advent 
igazi hangula tá t a ha jna li m isek ad 

tak meg. A  roratekat c sak a barokk

te m p lo m b a n  tarto ttak. Karácsonykor 

csodá la to t ke lte tt a be tlehem i zené lő  

aszol a kis kápolnában. A  le lk igyakor

latok a lka lm ával is használtak a ka jx)l- 

nat: a be térők fa la i kozo tt e lm é lk e d 

tek. Az udvari M ária  szobrot a m űbar

langban (grotta) az isko laépü le t m e l

lett he lyeztek el, ahol most az össze

ELŐDEINK
✓

Harsányt knlalné irvav Ilona Margit
(1885 

gyerm ek az igazi utazás o rom ét meg 

sem ism erhette, de a va lóságot így 

m egköze líthe tte  Z ö ld  üvegszekrény

ben he lyeztek el a játékokat: babákat 

nyuszikat labdákat, fakockákat. Az 

ügyesebbek g ittet is kaptak am ibő l 

gyurm azhattak. A  da lok  es táncok 

hangszeres kísérete ö röm te li hangu la 

tot terem tett a c soportban A nevelés 

központúság hatotta at az óvoda i fog

la lkozásoka t. A kic sí gyerm ekek a fo 

lyosón e lhelyezett fogasokra helyeztek 

kabátjukat, uzsonnataskajukat. M egta

nu ltak a mosdo, a zsebkendő haszná

latát. A tízó ra i es uzsonna e lfogyasz

tásánál k iem elten  érvényesült az esz

té tikum . Rend es tisztaság hono lt az 

egykori óvodában. Két termes vo lt az 

épü le t, a m unkaterem  kü lönösen sze- 

pen vo lt berendezve Körös koru l a 

zö ld  asztalok m elle tt uj thonett-szekek 

es ót kis agv am it egv hely i asztalos 

készített Az agyakban ágybetétek. íz- 

leses szép takarok variak í kicsiket Ha 

egy gyerm ek e lá lm osodott azt le fek

tettek de nem vo lt kő te lező  m in d e n 

k inek p ihenn i

Az o voda i megem lékezések közül 

hangulatos és áhítatos volt a karácsony 

m egünneplése. Az egeik terem ben a l

ka lm i színpadot készítettek hordókra 

cie zkat helyeztek. Itt történt az ének

lés, a hangszeres Ix-mutato, a verselés 

kötő fo lyosó van. Az in tezm envtx  n if

júsági egyesületek is m űködtek Az 

Auc harisztikus Leanyszovetseg tagja i 

az I II po lgári osztály ta n u ló i lehe t

tek A D iá k  M aria  Kongregác lóban a 

III.-IV. j)o lgán  osztá ly ta n u ló i végez 

tek szét) m unkát. A  tisz tika r vezetése

vei é len a jire íek tava l négy szakosz

tá ly  m űködö tt- eucharisz tikus  karita  

tív m issziós es sajtó. I 9 >9 szep tem 
berétő l a szövetség vezetését P. Rónai 
G yörgy h ittanar, m in t d | igazgató, 

pre zes vette at.
' lagyom anv vo lt „Szent Erzsetx-t ko

sarának" felállítása is jotekonykocias cé l
jábó l. A k isd iákok a Szívgarda szerve
zetbe töm örü ltek . Az a lább i fo lyó ira t 
ok kerü ltek terjesztésre: Jézusom O ro  
m om , Szent Anta l ifjúsága Szívújság.

A m ásodik v ilágháború t vegigszen- 
v e d te a  kápo lna  a sekrestye i zard.i 
és az iskola.

1950. jún ius  10 i n  e lszá llíto tták  a 

nővéreket, a ká|)o lnat raktarepuletnek 

használtak m ajd  lebontásra kerü lt.

Győré Béláné Sípos Ilona

—1965)
Karácsonyi vers /9 /4

Karácsonyfán ( zer gyertya, 

fény ijén  ragyogó.

Kis I fin d e n b u q ’ csöpp kezetlen  

ba ri i lo lx igo .

Fakatonák sorakoznak v igyázz! 

Balra nezz!

lézuska hozta ezt a sok szép 

favitézt.

Kardot kézbe tram m . tram m  szól 

a trom bita

Búcsúzz e l .i fababato l o lo m  

regruta.

H ip p - hopp  az ellenség m i ssze tú l 
a Onyeszteren.

Karácsonyi tababaknal szent

a győzelem .

A legszínvonalasabb volt az esz áro 

ünnepség. melvet áthatott a hazafias ne

veles így a külsőségekre is gondot fo r

díto tt K ü lönböző  életké|X ’ket á llíto tt 

össze. A  műsort m indenko r a hím  

nusszal fe jeztek be \z  udvaron ren

dezett unnejtsegen sok vendég vett 

reszt Beléjrődíj nem vo lt de önkéntes 

adom ányt ju tta ttak az óvodának

Férjé Harsányt Antal körjegyző is ön 

zetlenül do lgozott az iskola- es ovcxla- 
ugv m ellett Nagyatád társadalmi fe llen

düléséért. Az ötvenes evek k ite lep íti 

set is együtt vészeltek at. Ö zvegyen a 

rokonokhoz költözve búcsút vett va

rosunktó l.

Győré Beláné Sípos Ilona

HÍREK

A Városi Kórház es Rendelő ink rét tec hmkai korszerűsítésért új ge jxA  fx*szer- 
zesehez 3 m illió  forint jx itló lagos támogatást biztosított az önkorm ányzat. A kor
nyék településéit tömöríti) RinyamWiti < inkormám, zati Teruletiejlt!sztesi Társulás he' 
százezer forinttal járult hozza az új műszerek Ix-szerzesehez. A lenti összegek es a 
mar korábban elnyeri < ellamogatas két műszer lx*szerzeset teszik lehetőse A 6.3 
m illió  forint értékéi . ideokolonoszkój) egy nxx le rn  diagnosztizáló es Ixcna tkozo  
m iiszer amelynek segí'segevel kisebb műtétek is elvegc'zhc’toek. A lelegeztetovel 
felszerelt Újszülött ú jjáélesztő asztal a kis súllyal született csecsemők eletet m ent
heti meg. Ez a 2 -l m illió  forint c rteku műszer arra az időszakra nyújt [Xctolhatatlan 
segítségét, amíg megérkezik a s|X‘Ciaiis muszerekkt I leiszerelt mentőautó, amely 
Pécsre szállítja a veszi Iveztetett csecsemőt.

Több mist 560  < salad anyagi terhein 
könnyített az onkonnány zat egyszeri ka
rácsonyi segelv kiutalásával. Összesen 
2 6 m illió  forintot fordított a varos a rend
szeres gvennekvedc-lmi tamogatasDan es 
a szociális segelyfx-n rí szesulők tamo- 
gatas<ira, amely gyemx'kenkent 3(X)() fo 
rintot jelentett es 710 kiskorút érintett

♦ « •

A POCGARÖRSK. Ml'MvAJÁT SEC -I TI ÍZ Oll 

kormányzat 50 ezer forintos támogatá
sa am elyről a költségvetés mixlosítasa 
ka jxsán  döntött í ke|A iselö-testulet A 
rendőrseggel es az orzo védő szolgála
tot ellátó vállalkozásokkal egvuttm iik ix l- 
ve, így topábbra is hatékonyan do lgoz
hatnak varosunk közbiztonságának tej- 
IcsztESén. Ugyani sas 50 ezer texinlos tá- 
moga" ist hagyott jova a kepv iselő testü
let a PRO F5MILI.X alaj)ítvanv munka 
janak segiteseliez.

A V árosi Bíróság decem lxx 31 -i úgy - 
teltogado naj)ja az év végi ünnep m i
att elmarad, t lelvette januar ~-en keres
hetik fel panaszaikkal a bírósagot, lanu- 
ar 1 4-én ,smet lesz pan isznap m ajd et
től kezdve kéthetente tartanak ugyfélfo- 
gadást.

Karácsom  i syugdíjas találkozót ren
dezett rlec c 'm lx 'r 16-án a cérnagyárban 
a nagyatádi AFFSZ. Százötven nyugdí
jasnak számolhatott Ix  a szövetkezet je
lenerői és terveiről Reimann Károlyne 
megbízott elnök. A nyugdíjas kereskedők 
karácsonyi ünnepségen fe llé |)ett a 
fx-rzencet hagyom ányőrző egvuttts is.

Száz év utas ismist van gvermekvedel- 
mi törvénye1 a társadalomnak, amely nek 
m inden más eleme mellett nagy erényt 
hogy megkülönböztetett szerejx1! kajx>tt 
fxm ne a megelőzés mondta a nagy er 
dt'kkxies nxdlett decemfter 2~-en Nagya
tádon tartott fórum on Beki Ciafiriella or- 
szaggvulesi kejiviselo. Sorra veve a gyer
meken való szülői, önkorm ányzíiti és 
kom ianvzati felelősség ailomasait mon- 
dando'aban nagy hangsúlyt ka|)ott a 
gvenneknek a családban tartasanak ige-

Xagvitád líjií Polgárai
Wtrth Csabit, Varait Rudab 

Szentpiförpi/i Bence. Kiss Elek, 
Béres Jiiniis, Béres Mi'nikii 

leszkó \1ate Marcell 

nvc az hogy any agi ok tx ii onnan az ki 
nem kerülhet I langsulyozta: a rendsze
res gyemiekveck Imi támogatás ixviig  ala
nyi jogon jár! A naj)i aktuális es - prak 
tikus kérdésre az alkalomra érkezeit szak 
eno kozremukodesevel adott választ a 
több m int százfőnyi résztvevő előtt

D ecember 17-es alairtak a választá
si kam pányok időszakúra vonatkozó 

m egallajxxiast a nagyatádi jx jlit ika i pár
tok, szervezetek es a helyi sajtó kej)vi- 
selői. A  Városházán kötött szerződés- 
lx*n a felek a választási kampányok idő
szakára vonatkozóan rögzítettek a je
löltek es programjuk Ixinutatásának sza
bálya®

Ü nkepi programmal zarja az evet a 

Bárdos Lajos Á ltalános Iskola is A Bár
dos hét programjait december 15-én az 
iskolatorteneti kiállítás nyitotta meg. A 
továbbiakban a d iákok feldíszítettek az 
évfo lyam ok karácsonyfáit és az unnej)i 
díszbe öltözött iskola tanterm eilx‘n a d i
ákok megismerkedtek a játék es ajan- 
dekkészítés forté lyaival. A vetélkedők 
szinte m inden m űfajban lehetőséget te
remtettek a reszKevők tudásának telke 
szultsegenek összemérésére. A progra
m ot unne|)i hangverseny zárja decem- 
Ix 'r 20-án.

J()BE EELTETEIEK KOZOTT (XHGOZHAT a 
V á lla lkozo l Központ nagyatádi irodája 
A  Városházáról a Hád sétányra kö ltözik 
a vállalkozókat segítő ircxfa a közelm últ
ban megnyílt Tourintorm Iroda melle.

A budapesti székhelyű HSTI Ingatlan- 
szolgalta tó Kft. Penny Markét é le lm i
szer d iszkontáruház létesítesere a lka l
mas terü letet kíván Nagyatádon vasa 
rolni. A helyszíni vizsgálat alaj)jan a cég 
íz ajánlott lehetőségek közül az wrpad 
utca - H unyad i utca és a Rinva |)atak 
áltál területet tartja erre a c elra a leg- 
in ká lib  m egfe le lőnek Ezzel íz e lken- 
zelessel a kepviselő-testulet is egy etér
tett A fieruhazas e lőkészülete i tovább 
to k ta to d n a k .

Z .  '■ "  ■

Örök h ű seg e t fogadott

M iL in ko n cs  O ttó  .' untás 

és .X’agA G v iin g v i

M a rto n  Krisztiéin és \  argó B rig itta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 



Napjaink jelenében a múlt történelme
- Kultúrájában él a nemzet -

Változások a kábeltelevíziónál
Tovább épül a rendszer

múltunk u n k  kkéjx-inek valósághű 
VHszatukrozixiese Nagyatád Európa 
kozejX’n a Kárpátok övezte Duna-Ttsza 
táján, Somogyorszag „egy angyalte- 
nvernyi kisvarosKája, amely elterül a 
Rmya patak partján ímhol látta meg a 
napvilágot Babay |6 M.-Í író

Közel egy évszázad Távolától, egy hu
szadik századvégi iskola, névadójára. a 
varos szülötten emlékezve1 tisztelettel 
adózik. A Közoktatási és M ixlernizáci- 
ós Kozjxint áltál meghirdetett pályázat
ra nevezve a nagyatádi Babay józset Á l
talános Iskola a hagyományos „Babay- 
Nap" rendezvény-sorozatát kitóívítvún 

átfogva az író életét komplex módon 
kívánja megszervezni.

Ezen évtón a két világháború közti 
Nagyat.id etetőnek bemutatása kitekin
ti ssel a jelentősebb esemenvekre volt a 
cé ljí annak 1 haromn.uxis unnepseg-so- 
rozatnak. amely programjaink összeál
lításától kidolgozásában valamint meg
valósításában a tanulóitjuság kezdemé
nyező készségére is szám 'ani lehetett

N ovem tór 26-27 -28
Az unnejn megnyitón Boros Bálint 

igazgató köszöntötte az iskola diákságát 
majd elkezdődhetett az okítás az óra 
reminek m egfe le lőn , az adott kor szel- 
iemetx>n, ahol a szaktanárok es tanulok 
közös munkai es ötletei valósulhattak 
meg.

Az iskola aulája adott helvett egy ér
tékes kiállítás szemlélődő látogatóinak, 
ízelítő a kínálattól: Pesti Hírlap na|>ta- 
ra 191 5; szolgálati c seledkonyv 1924 
állami ki nyérjx’itjegy 1942; tanköny
vek I9 2 7  1912 vitezse gi erem, irány
tű, gyermekjátexok tenvke|X‘zi>gep, ta- 
teknő, tmt.ouveg.

Hely történeti tűkor’ Győré Belane 
csupa szív lelkesedéssel kísért nagy fi
gye lm ű érdemlő előadása rendkívül ta
nulságokkal szolgált valamennyiünknek. 
1 lorváth Attila történelmi „kitekintési1" az 
iskola felső tagozatosai részere olyan vi
lágot tart fi l amely szamukra csak a tör
ténelem könyvekből ismeretes.

ÉletkejX’k a m ú lttó l" alkotóműhe
lyek szorgos deákjai kejizeletuk fantázi
ája nyomán kedvükre valót hozhattak lei
re: pirított cukortól szalmától. A kisgyer
mekek ügyességi versenye Pattanj t ó i
ba móka, kaiagás kedves pillanatai
val önfeledt [x*riek vulam hangulatát 
iik  zte. A Művelődési f laz közönségé es
ti mozielőadáson az író azonos című re
génye nyomán készült filmvaltozatanak 
a G ató r diáknak történetevei ismerked
hetett meg.

A másnapi program a delelőffi órarend
nek megfelelőn rendtón lezajlott- a szü
netekben megszólaló kornak megfelelő 
zene art hív felvételeken szinten a m úl
tat idézte Iskolaujsagokon a rejtvények 
boldog nyerteseinek nevet olvashatták a 
tanulok. Lógok a szeren' sjxirtdélután 
keretétx'n a rendezvény védnöké. ’ M 1- 
gy ír O lim jiia i Bizottság alelnöki1. D r 
iivenesei István várta az eriieklixloket

Xz 1996 évi XX v I nyári olimpiai já
tékok rendező városa az Amerikai Egye

sült Államokban Atlanta. Vuleofilm- 
osszeállítas látványos, színi s, önfeledt 
hangulatot a r i.z to  kejifelvetelei az 
aranvolimjiiai esenx'nveit es .hetkoznajr- 
jatl varazs'Jta vissza

Beke ahol hallgatnak a fegyverek ez 
az olimpia eszményi. üzenete melynek 
eredete a görögök ’oldjerol indult es sze 
leseilett világméretűvé lx>gv attogjon or
szágokat es közeli-távoli világrészeket.

ne[X‘ket es nemzeteket. Besztdetón Dr 
(. iyenesei István örömmel szolt a nagy
atádi Sporttagozatos iskola neves sjxir- 
tolóiról, a varosban eredmenvesen mű
ködő Nagyatádi Triatlon es Szabadult 
Sjxirtegvi sulel munka iáról.

A tanulok reszere ajándékozott laixlak 
bizonyára Jó szolgálatot tesznek a kezi- 
lalxla es futball mérkőzésén résztvevő
inek.

L igyam sak a délutáni órákban mer
hettek össze tudásukat a tanárok diakok 
a kézilabdapályán: ahol a versenybírák 
Kakas kínos es Füzesi Ferenc a Pécsi Me- 
esek Kézilabda Klub volt válogatott já
tékosai voltak.

A rendezvenv->orozat zárónapján un- 
nejxdves keretek kozott az iro születé
sének 99 Evtorduloja alkalm itó l irixlal- 
mi osszealhlassal tisztelegtek emlékének 
'versek regemrészletek idéztek a táját 
az embereket ahol varosunk szülötte 

egy koron gyermekkorát elte Az eseme 
nyen reszt vett Ormai István polgármes
ter is, aki egytxxi fővédnöke a Babay Na- 
ixiknak

z\délelőtti „Babra műhely" foglalko
zásai: rajzfigura készítés rózsatatót-fa- 
ragás regi játékok készítésű ezzel egy 
idő tón  zajlott a műveltségi vetélkedő. 
A délutáni programokon kedves vének 
geket kos,tömhettek az iskolában: Dr 
l.rétsy László 1 budapesti Eötvös Ló
ránt! Tudomanvegyetem Irixialomtuilo- 
mányi Tanszékének professzora. 
„Nyelvhasználat es nemzeti tudat" 
cimmei lebilincselő, sokak áltál hasz
nos előadásnak mondható témakörben 
felejthetetlen jx»rceket szerzett hallga
tóinak Marai Sándor író 1946-ban meg
fogalmazott gondolatait ulezte:

Neiv rét nélkül nem lehet élni.
Nemzet nélkül minden értelmet

len!
Együtt egymással sorskozosseget 

vallalva lehetséges csak megmaradni, 
fennmaradni. Szülőföldünk i magy.tr 
h iza magyarnak magy ar honban kell 
a magyar anyanyelvet a jx iln i, nemze
ti kincsként őrizni megőrizni nemze
t id r ő l nemzedékre’

„Kultúrájában el a nemzet!" a |c 
len a múltban gyökerezik, amelyre a jo- 
vő é p u lh ű  így renÉkivO+í i^elősséj’ t#l- 
jes feladat ele állítja a jxdagógusi h i
vatás valamennyi dolgozóját.

Dr Druzsin Ferenc szinten ugyan
ezen felsooktalasi intézmény tanara, az 
Irodalomtudományi Tanszékén aki
nek szülőhelye Tarany.

„A  népi hitvilág Mikszáth kisprózá
jában” eloadasa szmten sok érdeklő
dőt vonzott: helyi és vidéki általános is
kolák tanárai es tanulói is képviseltet
tek magukat.

Mi'semon<lover.envre hívtak az alsó 
tagozatos kisgyermekeket, majd az is
kolai Ki Mit Tud? résztvevőinek tapsol
hatott a lelkes közönség.

„( ftorai tea" ízletes sütemények, il
latozó tea kortyolgatasa mellett anda
lító zeneszámok idézték fel a kor han
gulatai gyért. ííenyben

X haromnajxis unnepsegsoroz.it ide
je alatt volt megtekinthető a raj'zkíállí- 
tas mely erdekes fantazia-alkotta 
ugves kezek munkáját dicsérté

„Én táncolnék veled" táncest: ze
ne, diszkoritmusban

Az iskola menzájának heti étlapja ko- 
ra tó li étkek megannyi lmom íalatkajat 
kínálta fogyaszt isra a tanulóitjús ig 
szamara.

Az utolsó napon varosunk iskoláját 
megtisztelte látogatásával Babay 
Bernadetté es egyik leánya az író ma 
elő leszármazottai.

Örömmel tettek eleget a szives meg
hívásnak tapasztalván mindazt amit a 
pedagógusok és diakok névadójuk 
emlékére nagy-nagy lelkesedéssel es ak
tív itással megvalósítottak ápolván ha
gyományként Nagy atatl irix ialm i m últ
jai Babay József méltó orokeben

Mészáros Ágnes

A lakossági igények felmerései köve
tően 1995. szeptemtórétón megkezdő
dött a nagyatádi kátóltelevíziós rendszer 
kiépítésé. Az első jelentkezők 1996. ja
nuárjától nézhették lakásukban az új 
rendszer adásait. A kátóltelevíziós há
lózat a meglévő antennakozossegek csat 
lakoztatásával és az egyéni előfizetők Jx1- 
kapcsolásával közel két év alatt a város 
teljes területén elerhetőve vált, lelenleg 
a nagyatádi háztartások több mint 60%- 
ban foghatóak az adasai. A korszerűsí
tés következő lépcsője a teljes rendszer 
átépítésé esiliagpontoss«i, amely a jelen
leginél lényegesen korszerűbb műsorel
osztást tesz lehetővé. Az átépített háló
zat a lakosság szamara jobb minőségű 
vételi lehetőséget teremt es ekkor válik 
lehetőve az egyedi igényeknek megfe
lelő műsorsugárzás A csillagpontos k i
építést követően lehetőség nyílik kulon- 
tóző  összetételű műsort somagok sugár
zására amely azt jelenti, hogy a felhasz
nálók kiválaszthatják az igényeiknek es 
jx nztárcájuknak leginkább megfelelő 
műsorokat és ezeket nézhertik akasuk- 
íian

Az előfizetői díj 1 rendszi r kiépítésé
nek kezdete óta nem változott. A csat
lakozási dijakat differenciáltán fizették a 
lakok, attól fuggtón, hogy mint egy ko
rábbi kisközösség csatlakozott a hálózat
hoz, vagy mint egyéni jelentkezőt lehe
tett kezelni. A jelenlegi díjszabás és szer
ződési feltételek mellett 1998. március 
31 -ig köthetnek szerződést a jelentkezők.

1998. JANUÁR 1 -JÉTÖL
A NAGYATÁDI KÁBELTELEVÍZIÓS RENDSZEREN AZ ALÁBBI 

ADÓK LÁTHATÓAK:

1. MTV 1
2. MTV 2
3. Duna TV
4. Nagyatádi Televízió
5. TV3
6. RTL-KLUB
7. Z+
8. Spektrum
9. MSAT

10. HBO
11. Szív TV
12. TV2
13. PRO?
14. M6
15. RAM
16. Eurosport
17. CNN
18. HRT
19. RTL 1

Isten házával gazdagodik 
a bodvicai városrész

(Folytatás 1. o lda lró l'
M ar együtt i an a pénz a bete/e- 

zeshezC
- Berendezés nélkül 24 m illió Ft-ixi ke

rül a beruházás. Az egyre apadó adomá
nyok mellett az önkormányzat 2,5 m il
lió forinttal támogatta a munkát külföld
ről valutában 5 m illió forinthoz jutottunk, 
ami után vissza térítés is jár; nem így az 
adományoktól készült munkák után.

Avatására m ikor kerülhet sor, 
am ellye l im m ár centruma alaku l k i a 
városrésznek^

Reményeink szerint 1998. októ- 
tó r 2-án az őrangyalok ünnepnapján.

M ilyen lesz a templom-belső?
A falakon szekko készül, amellyel 

a 92 éves, állami díjas ZÁVORY ZO L
TÁN tanárt-művészt bíztuk meg. Ve
le kellemesen együttműködve, harmó
niában végeztettük el a nagytemplom 
belső munkáit.

• A baroks m űem ieki együttes 
rendház szárnyának m iként a laku l a 
/ovő/e

Április elsejétől a csatlakozási díj 
egységesen huszonháromezer forint 
lesz amelyet 4 havi részletben lehet 
befizetni.

Az időközben t  lettó lejx'tt média tör
vény következtében a rendszeren su
gárzott adók után különböző mértékű 
jogdijat kell fizetni. Ezek összege az elő- 
tizetői díjban jelenik meg. A kiépítést 
követően a napi műkexitetes során pon
tosan kiszámíthatóak a hálózat üzemel
tetést költségéi is, amelyek szinten az 
előfizetői díjban jelentkeznek. Tobtók 
kozott ezeket az alapfeltételeket is mér
legelnie kellett a kepviselőtestuletnek, 
amikor 1998-ra vonatkozóan megálla
pította a lakossági előfizetői díjakat. A 
javaslat 400 és 500 forint közötti d íj
megállapítást tartalmazott, amelyek 
közül a bruttó 400 forintos havi díj f i
zetése mellett döntöttek a képviselők. 
Ez az összeg a rendszer uzem tón tar
tására, a szükséges karbantartások e l
végzésére valamint az adók jogdíjanak 
fizetésére elegendő. A lakosság teher
bíró képessegét is mérlegelve a testü
let úgy döntött hogy a szükséges fej
lesztéseket az onkormanyzat finanszí
rozza.

Az ülésen a rendszeren látható adók 
összetételéről is döntöttek a képviselők. 
Itt az az elv érvényesült, hogy lehetőleg 
valamennyi magyar nyelvű adás vételét 
biztosítsák és ezek mellett minél több 
nyelv és műfaj képviseltesse magát.

Pünkösd M.

(közszolgálati) 
(közszolgálati) 
(közszolgálati)

(kereskedelmi)
(kereskedelmi)
(zenei)
(ismeretterjesztő)
(kereskedelmi)
(külön díjszabású mozicsatorna)
(kereskedelmi)
(kereskedelmi)
(német)
(francia)
(olasz)
(angol, magyar - sportadó)
(angol hírműsor)
(horvát)
(német)

Tulajdonosa a budapesti Ferences
rend M ariánus ága. Határozatlan 
idejű használatra a nagyatádi ka to li
kus egyház kapta meg. Am úgy fo lya
matosan használjuk, gyűlések, ünnep
ségek, egyházi kiállítások színtere. 
Egyéb hasznosítás is szóba jött pl. egy 
krónikus osztály létesítésének gon
dolata, de ez kútba esett. További ö t
leteket érlelünk.

így. karácsony ünnepének kOze- 
ledtevel m ilyen gondolatokat ébreszt 
a polgárokban?

Az Advent a készülődés ideje. Az 
emberek emeljék fel a fejüket, s ve
gyenek részt a nem pénzzel mérhető 
értékek létrehozásában. Tegyenek jót 
önzetlenül másokért. Munkahelyen, a 
családban ismerjék el hibáikat s ja
vítsák ki ezeket. Legyünk toleránsak 
egymás iránt es ne okozzunk fá jdal
mat embertársainknak. A karácsonyi 
készülődés is ennek legyében teljék.

Hubay Sándor
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„...Nem feledkeztünk meg Önökről!"
Az egészségügyi dolgozók nyugdíjas találkozója

Nagyatad legtöbb em bert to g la ik o ' 
(a<o m un ka h e lye  a V árosi Kórház. A 
kö ze lm ú ltb a n  az in tézm ény e> az 
a lape llá tás n yu g á llo m á n yb a  vo n u lt 

d o lg o z ó it ta lá lko zó ra  h .v tak  . M űvi 
lix ies i Házba. D r Frank Ferenc toigaz- 
gato-tcíorvos ünnep i koszonto ji Ix 'ii az 
egyko ron  egzett b e i su lite*- hosszú 
evek ig  ta rtó  m u n ká ju k ró l elege (letten 
szolt, h iszen va la m e n n y ie n  v a la m i
lyen to rm ában  h o zzá já ru ltá k  c m b i"  
társaik gyógyu lásához A regi kö rn ye 

zet m unkatá rsak és nem  u to lsó  sor
ban maga .1 m unka  é le tükben  m ar a 
m últé  ugyan de em lekezm  a m in d e n 
napokra , jo leso  c ize ssel hat m ind - 
anny iukra .

Idén  etetünk g.*®rla*ági helyzetében 
1 szom orú  valóság li nyugdíjasoka t is 
kö zve tlenü l c r in ti: m egé lhe ti sí gond 
j.uk egy re lokozo ttabb  m i rtekben saj
nálatos m ódón  több  és több  em bert 
e lkeseredette  tesz É le tszínvona luk 
ossztarsada lm i szinten fokozatosan 
< sokkeno tendenc iát m utat. Ez a szo
m orú  valosag az egészségügy vo n a t
kozásában is m egáll íp ithato , azon ok 
nal lógva, hogy a m un k .r.e gz i -.uk esz
tende je  alatt a bt rek az egészségügy 

te rü le t in  m ar akkor 
is az országos atlag 
alatt vo ltak  Ez a 
he lyzet azóta sem 
v á lto z o tt lén ye g e 
sen A  napi gondok 
p rob lém ák nagyon 
sokasodnak a ta l
pon m aradás egyre 
nagyobb terhet ró az 
in tézm ényre is. \  al- 
tozo  v ilá g u n k  egyre 
válságos H ajija iban 
az em berek egész
ségé is loko zo tta b b  
m e g p ro b a lta ta so k - 
nak van kiteve. Fel
gyorsu lt é le tr itm u 
sunk sze rveze tün 
ket o lyan  he lyze tbe  
á llítja  m elyet egyre 
nehezebb kivéden i, 
e lle n á lló  kepe sse- 
gunk egyre  t sok 
ken.

N yu g d íja s  ko r 
sem a vegleges nyu 
galm at hozta el az 
( ) n ix  szamara sem. 
X i  saladért v a ló  ag

gódás, a segítségnyújtás eletuk kuzile i 
Illés Hajijaiban nem a p ilienes órai ha 
nem a tenn i akaras íz a ldoza tvá lla - 
las nehezseges időszaka

Az évenkénti együttes ta lá lkozók  10 

a lka lo m  leh e tősé g it k ín á ljá k  arra, 
hogy te lid iz o d je n e k  újra az együtt e l
tö ltö tt sze|i napok. Legyen ez az a l
ka lom  arra hogy ismét g o n do la ta ik  .1 
kórház tele irá nyu ljan a k  M arad jon  
meg ez a nap Ö n ö kb e n  úgy hogy 
e rezzek azt: nem fe ledkez tünk  meg a 
vo lt d o lg o zó in k ró l.

\z  a jándékoz >s ö rö m te li p i I la r ia t 1 
bo ldog  m egelegedi-st hozo tt szam uk
ra: akik m indehhez segítséget ny ú jto t
tak a Szakszervezeti B izo ttság, a 
M agvar M áltá i Szeretetszolgal.it he ly i 
szervezete. A M agvar \  o roskeri ,.zt 
P a p ji Ferenc ne Bagó G yö rgy  nt 
Dudás Paine Balogh A n ta lne  részé
re jiún?!ju ta lm at adom ányozo tt

Az ü n n e p i esem ény e lo s z o r a 
G yöngyvirág  Ó voda  kozé jiső  < sopor- 
tos g ye rm e ke in e k  kedves m űsor 
összeállítása szerzett m eghatott jiercc 
két. M a|d a Bárdos Lajos Általános Is
kola alsó tagoz.itos d iá k ja in a k  ének 
kara eloaclasaban csendültek lel szép 
da lla m o k . A Z e n i iskola növe ndékéi: 
N em eth  Gergely zongora  ( seke 
L illa  fu ru lya  r lorv ath Z o ltán  k la 
rinét. P lecskó Edina hegedű sz ín 
vonalas te ile jX ’suket nagy tetszesse! fo 
gadta a közönség.

N yugd íjas  K iü ti létrehozása ezen 
gondolat vetődött lel I )r Frank Ferenc 
resztrő l aki k tszseg i s egvu tlm űkode- 
set a ján lo tta  a lé trehozásához, ille tve  
m űködte téséhez.

Kernem  tehat van azon ira m b a n , 
hogy embersége s m ódón  k ife ji zzük 
segítokevzsegunket m asok iránt mert

• ía m i nem  i/g v . iz i;n k  1 gvmasra. 
ki 1 rgv .izzó n  ránk '

t la m i nem  szc ret/uk epym  i í t  ki 
szeressen m in k e t '

ts  m ikor, /ia nem  m ost

Mészáros Ágnes

A ZELKÓ
44 év <1 vásárlók szoli^dldtdbdn

A Z e lk o -b o lt mert így em legettük 
évtizedeken  keresztü l foga lom m á 
lett am i kedve* e lőzékeny k iszo lg á 
lást a m in d e n ko ri kö rü lm ényekhez  
m ert aruvalasz'.ekot je len te tt a varos
ban. Z e lko  Imre, mert róla van szó. egy 
cégnél le tö ltö tt 44 cjy után ot esz

tende je  m ent nyugdíjba .
/v’ov iclkt 1 iss ,-ae /n /ek i‘ze.src- 

kertuk
A h ú -p o l-  

garusko la  e l
végzése u tán  
T .1 r a n y b a n 
Rácz A n ta l ve 
gyeskereskedé
sébe m en te m  
kereskedő inas
nak. A magán 
kereskedés lie - 
za r.i' a u tán ro 
v id  id e ig  a 
(aranyi ÁFÉSZ 

bo ltb an  vo lta m  m ajd  N agya tádon  a 
N ep b o lt egyik  üz le teden kö tö ttem  ki. 
Ez akkor a Széchenyi téri p H  szó m e l
le tti ma üres te rü le ten  á llt ahol A ( 
ig m ar m ajd m inden  ka jiha to  vo lt Kö
zel három éves katona, szolgálat után 
a N e p b o lt V á lla la t v isszavett kis idő  
m ú lva  h e iv it te s  veze tő  le ttem  a Kos
suth u tca i, akko r a Km  z ia n -jia tik a  
m e lle tti fűszer-csem ege bo ltb an  G a
zsi Lajos figye lt tel ram ak itő l a szak 

ma cs ín já t b m j. i t  e lta n u lh a tta m . 
1958-to l ide ig lenesen a bo lt vezete 
set s rám b 'z ta k . s 1992-ig  n y u g d í
jazásom ig  vártám , hogy fa la inak  he 
Ive ttem  va la k it. G yorsan e lm en t ez 
a 44 esztendei.

Sokan leshettek e l ( )n  m e lle tt .1 
szakma rb rfe /y .it '’

Több m in t száz kereskedelm i t.i 
nu ló  vo lt .1 kezem  alatt ( -.ak kettőnek 
kellett e lhagynia .1 jiá lya t. Tartottak, de 
nem  te ltek tó lem . M in d -m in d  m eg á ll

ja a helvet többen ma m ar b o ltveze 
tők

sok szép üz le t ny ílt azóta is. Nem  
raj a s z í té t

A vá lla lkozás  lehetőségével m eg
adatott hogy aki teheti kibontakozha 
són es p ro d u ká ljo n . I lozzaerti-sen is 
m ú lik  hogy valaki a kite ljesedett kon- 
ku re n u a  harcban sp iccen m arad jon . 

Az igazan 
szép, ízlésesen 
e lrendeze tt (íz 
letes gazdag 
á ru k é s z le tte l 
v á I a s z t e k k a I 
csa lo g a tlak  a 
v e v ő k e t  
Amúgy pedig: 
nem fáj .1 sz i
vem  de ha ú j
ra kezdhetnem , 
m egint c sak ezt 
c s ina lnam .

ko ránban  m ilye n  -.olt a karácso
ny i készü lődést

Egy hónappal e lo ” e m ar fe lkészül
tünk .1 nagy forgalom ra. Volt ide  a m i
kor a c itrom o t k ivéve  .1 g ya rm a t
áru c sak ebben az időszakban je lent 
meg a bo ltokban Kulso-lx*lső d isz lxu i 
vártuk vevő inket. Nagy m unkát je le n 
tett de hangulatát nem lehet e lte le j 
tem.

Mos! a c saladban k i /a r vásáro l
n i/

A telese gém. nem kis bosszúsága 
ra. \z  (‘ letem et ot! tö ltö ttem , ez ma 
m ar nmes kedvem re.

M a e / te lnek  a nyugdíjas e te k '  
A családi ház ko ru l m in d ig  van 

tenn iva ló  de jó l é rie m  magam a bod- 
vn  .11 sző lőben. )o szom szédaim m al 
m eg hányjuk-vetjuk .1 világ dolgai) És 
sok oromé t okoznak az unokák

Hubay Sándor

Sportolók és segítőik

ELISMERÉSEK 
A VÁROSHÁZÁN

D ecem ber középén e lérkezett .1 m érlegkészítés időszaka. 

S portszervezete ink es s jx ir to lo in k  eredm ényes evet zá rha t

tak A legk iem e lkedoob  te ljes ítm ényt n yú jtó  spo rto lók  m ö 

gött is m in d ig  o tt do lgoznak  .1 háttérben az edzők le lkész, 

to  tanárok es a társada lm i ak tív is 'ak . Az ó  m un ká ju k  nem 

o lyan  lá tványos, m in t egv-egv spo rto ló  sikere, de n é lkü lü k  

jóva l nehezebben szü le ttek vo lna  hasonló  eredm ények A 

Városházán tarto tt ünnepségen O rm a i István po lgárm ester 

az o m u n ka ju k .it m egköszönve  e lism erő  ok leve leke t adott 

át A bensőséges hangu la tú  ünnepségen a d iák- es szabad

idősport térén végzett m unká juké rt e lism erésben részcjsúlt: 

Somogvvari Ferenc, lunghng Karoly itj JJr Herr G yula, Lucián 

János, I lu jb e r Jenő. Szarnék M arta. Szakaly ne P intér M aria 

Tisler Zsuzsanna, C z im m erm ann  Béla es Bic saki Sándor Az 

ünnepségen vehette at a Barcs k iro v it ic a  N em ze tköz i Futó

verseny senior ka tegóriá júnak győztest Szúcs M ik lós  a szej) 

te Ijes itm envert já ró  aranyérm ét

PM.

FELHÍVÁS
Nagyatád Város Önkormányzata a város „Patyolat" szolgáltatásának újraindítása 

érdekében a Centrál Mosodák Rt. marcali üzeme részére Nagyatád, Kiszely u. 11. 

(volt munkásőrség) emeletén egy helyiség használatát biztosította.

A „Patyolat" felvevőhely menyitására 1997. December 11-én került sor.

Minden csütörtökön 14 és 17 óra közötti nyitvatartással áll a lakosság rendelkezésére.

Közei I ü k iá llító  te rm ekeilx ii é í á ru i ikke ibo i válogathattak a vásárlók a m űvelő 
(les: ház Xranvisengo K.irac sonv i vasaran. A rendezvény kísérőprogramjai kozott 
szerejx-lt a H o llo  Egy üttes gyennekkon iert|e . a SUTEA es a barcsi [Aravatej Kft. ter
mékbem utatója. X látogatok megMistolhattak a Nagyatádi Konzervgyár kom jio tja- 
i* es ízelítőt kaptak a Bárdos Iskola énekkarának karácsonyi re jx ’rtoárja ix ii is
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1998. JANUÁRI MOZIMŰSOR
4.

VASÁRNAP
V ÁL TS ÁGDÍ.I a a h v

Színes, feliratos amerikai film IFjRLA
Főszereplők \íel Gihson, Rene Russo

5.
HÉTFŐ

TORION KI A FRÁSZ
amerikai film

Főszereplő \fichael J Fo\

8.
CSÜTÖRTÖK

Mf N I \  BI AC K - SÖTÉT /S  ÁRI K
Színes szinkronizált amerikai film 

bőszéteplok Tommv Lee Jones Will Smifh

11. 
VASARNAP

HERklLES
Színes szinkronizált amerikai rajzfilm

12.
H ITFÖ

K APC SOL \T
Vr/Oí’s. amerikai film 

Főszereplő Jodie Fosler

IS .
CSÜTÖRTÖK

BEÁN - AZ. 1C.AZ.I KAI.A4iZ rROE.AEIL VI 
Színes angol film 

főszereplő Peter Maenicol

14
VASÁRNAP

\  FÉI FI I M O RS/ AC.l T.I.AS
Színes amerikai film [  KW

Foszeteplő Kint Russel

19.
HTTFÖ

R ls/K E SSFT F K  B1 IOROK L
Színes szinkronizált amerikai film

í RK AMIOSOsOK
Színes, amerikai film 

Főszereplő Fennis Hoppét

25.
VASÁRNAP

I \  1 A
Színes feliratos ti mert kai film

! őszereplő Madonna, tnfon/o Randeras

Ál I .ION MI G A N ÁSZME M I
's:mes. amerikai film

Foszetep!‘ hdia Roherts Cameton Ihaz
■--------------

29.
CSÜTÖRTÖK

A HÓI 10  2.
S/mcs. amerikai film 

l (/szereplő \ incent Perez

1. 
VASÁRNAP

ROMA IS  MICHFI I I
Színes, amerikai film

Főszereplő \fira Dprvmo Lisa Fiairól

\z  előadások este fél nyolckor kezdődnek. 
Az ettől eltérő 

vetítési időpontokat a filmeknél külön jelezzük. 
\  lielv.irakat a később megjelenő plakátokon írjuk.

Újabb üzletbáz Nagyatádon

N.igv.it.id egyik kereskedelmi központ' ib.in, i Piactérén újabbftzletház épül Az 
1000 m2 alapterületű kétszintes ejiulet tokkzin tjen üzlethelyiségek az emeleten 
irodák es szolgaltatohelvisegek kapnak helvet. Az uzlethaz átadása 1998. szeptem- 
tM'relre történik. Az építtető \tad Uzlethaz Ktt bízik Ix'nne hogy a Kossuth utia 
toliamatos kiépülésé mellett a Piai tér továbbra is vonzó marad i kereskedők es 
vásárlók szamara.

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY
hagyatad Város. Önkormányzat Varosgondnoksága az önkormányzat tulajdonában lévő 
feleslegessé .ált gépeket, eszközönét nyílt árverés utján értékesít'

gép. esnoz megnevezése év;arat induló licitár
kombikalapacs •593 25 000 Ft .2 5  . AFA
habatskeverö • szivattyú ■985 40 000 Ft ♦ 25 ÁFA

ablakda-u AD-200 •986 20 000 Ff * 25 ÁFA
döngölő SL -2 i’98 20 000 Ft .2 5 %  AFA
Polski Fiat AJW » 8 9 40 000 Ft * 25 ’  AFA
Gcgös habarcskeve-ő •988 •5 000 F |.2 5 ".A F A
Esztergapad ikicsn 1985 30 000 F I» 25 AFA

Az árverés helye: Városgondnokság telephelye Nagyatád. Szabadság u 17. 
Időpontja: 1998. január 13 (kedd) 8 óra

A január 13-i árverés után megmaradó eszkozok folyamatosan értékesítésre kerülnek minden 
kedden 8 orakor. 1998. március 31-ig a városgondnokság telephelyén.

Árveréssé'kapcsolatos információ Zavagyif Atti’a Tel 82351-477

Több mint terv

Összefogás a Sportcsarnokért
ifoM .if.ls  az /. o ld ilro l1

Több hasonló létesítményt is elemez 
ve végül sikerült azonos álláspontot k i
alakítani a szakembereknek. Ezt kővető
en május ” -en ajanlatteteli felhívást tett 
közzé a jxilgannesteri hivatal a sjxirti sar- 
nok tervezeserv. z\ (elhívás részletesen tag
lalta az új létesítménnyel szemben meg
fogalmazott elvárásokat

A pályázatok elbírálását végző zsűri a 
Domokos Kft ajánlatai és vázlattervet to- 
gadta el. A leendő sxxlcsamok Ix-lyet biz

kot hataroló utcáklxil, s a gé|)jámiűlor- 
galom is biztosítható. A nagy létszámú 
Kozonsi-g fxtogaciasára alkalmas tólx'ja- 
rat a tersek szerint az eixilet északi ol- 
dalannyilik Az elölt, rtx'n ruhatar jx-nz- 
tar es egy terasszal rendelkező buti ke
rül kialakításra. Az epulettx'n vala
mennyi tunki lonal'san szükséges lielyi- 
seg ht Ivet kap. Asjxirtterrel párhuzamo
san, de külön tx'jarattal kétsávos automa
ta tekepálya lesz. A 24 meter széles es 
4ú méter hosszú sjx irtter hossztengely

galo sjxirttevékenvseg támogatása es az 
ervdmenves Mxirttevekenvsi g folytatásá
hoz szükséges teltétel rendszer nx'gterem- 
tesenek es mŰKtxiesnek elősegítést Fo 
feladatai kozott szerejx'i az ú| fedett es 
szabadtéri sportletes 'menyek létrehozá
sának es mukixitetes'znek támogatása. Ily 
inéxion az új sjx>rt< írnok létesítésének 
e'gvik lorrasa lehet az alajítyány A koz- 
alajxtvány sarjíi a gazdasági társaságok 
es magánszemélyük tamogatas.it is. A 
szervezet támogatása adókedv ezmenv 
igénvtX'vetelere |ogosí’ amelyről az ala- 
jiítvanv kezelője igazolást állít ki ASjiad 
Kozaiapítvanv szamLisz.ima: l l~ 4 i( B t -  
2(M)2’ () .2

tosít többek kozott a kézilalxla, kosárlab
da. tenisz röplabda, kispályás Lilxnréi- 
gás, asztalitenisz torna- es kűzdósjxirtok 
versenyeihez. A tervek szerint a létesít
mény valamennyi sportág edzésének le- 
Ixinyolításához alkalmas. Az intézmény 
gazdaságos uzemeltetesé'hez azonban az 
is hozzátartozik, hogy a sjxirt szentélyén 
túl igazi közösségi hellyé is válik. Vásá
rok kiállítások, bálok, koncertek es más 
közeled rendezvények egyaránt otthon
ra falainak itt. Az általános rendezési terv 
vei összhangban a jxirk eszakkeieti részén 
az aradi ute ai lakótömbökkel [i.irhuza- 
mosan helyezhető el a létesítmény. A te
rület gyalogosan jól megközelíthető a [kar

Életútjával, munkásságával Nagyatád 
varost és az egyetemes haladást szol
gálta - idézte fel dr. Kóczián Géza alak
ját köszöntőjében Ormai István polgár
mester Nagyatád díszpolgára a fiata
lon elhunyt - gyógyszerész tiszteletére 
emlékülést tartott városunkban a Magyar 
Gyógyszerészeti Társaság országos és 
megyei szervezete es a Magyar 
Orvostortenelmi Társaság Népi Orvos
lás szakosztálya. A bensőséges hangu
latéi találkozón pa'vatársai, családtag
jai és kollégái elevenítettek fel a „város 
patikusának peldaado életművet. Dr. 
Szabó László egyetemi tanar számtalan 
kedves, szeme íves történettel egészítet
te ki mar ismert tényeket. A rendezvény 
egyik hazigazdaja, Kéxzz'án Géza pa 
Ivatarsa Gara Isván aljxilgarmester 
szemelves emlékeit idezte fel a találko
zón Mi akik mástel évtizeden ki resz
tül vele dolgoztunk nemcsak szakmai 
kérdt-seklx'n találtunk Ix'nne társra. ha
nem a Világlátás szemjxjntjabol is jó is 
kóla volt vele dolgozni hiszen lillan- 
dcan arra ösztönözte környezetet hogy 
kritikává! >zemit- uk a körülvevő v ilá 
got hangsúlyozta Gara István. Az itt 
eloemlx*rek Nagyatad tarsadalmanak

ÉRTESÍTÉS
A telefonrendszer korsz- 

erűsítesenek következtében megvál
tozott a Városi Kórház és Rendeléí- 
intézet kozjxintjanak hívószám. Az 
új telefonszám.

82/504-400

vei párhuzamosan, mindkét oldalon 
400 n< zo befogadására alkalmas lelátó 
ejxil. Aferveziík számára egy csarnokejx- 
tése komoly kihívás, hiszen egy hatalmas 
felületet kell elegánsan és funkcionális fel
adatoknak megfelelően "felöltöztetni". A 
nyertes pályamunka külső mygjedgnésé: 
lx*n is szép épület jól átgondolt tervi 
amelynek megvalósítása komoly költség
igényű feladat. Nagyatad Varos Onkor- 
manyzata tobliek kozott a tejli szti-si for
rás kiegészítéséhez Sjxirt Nozalatiítvanvi 
hozott letre amelynek indulásihoz <it- 
z ízezer forint támogatást biztosított. Az 

alajiítvány célja az egeszsegts, aktív elet 
méxl kialakítását és népsserüsítesét szol-

Már önmagában a sportcsarnok terve
zésének tenve is érezhetően felélénkítet 
te a sjxirtagak munkáját Megpezsdült a 
sportélet, uj szerkezetek születtek és a 
meglevő egyesületek is bíznak sportolá
si teltételeik javulásában. Szakmai rx'rkek- 
ix*n igazi összefogás körvonalazódik, 
amely remélhetcíen a lakosság nagy ré
szenek aktív csatlakozásához is elvezet 
A szakemlxtek folyamatosan dolgoznak 
a műszaki megvaléisítás előkészítéséé es 
az anyagi fedezet megteremtésen A kép
viselő-testület legközelebb az 1998. évi 
koltsegvetes tárgyalásakor, januári ülésen 
foglalkozik ezzel a keretessel

Pünkösd M.

NAGYATÁD ELSŐ DÍSZPOLGÁRA
l  mlékiilés a dr. Kóczián Géza tiszteletére

megbecsüléstt teji zte ki Ormai István 
jxilgarmester azzal, hogy megtogalmaz- 
ta a találkozón azt a törekvése' hogy 
az első díszpolgárunkról egv teret vagy 
utca! nevezzen el a varos. Az ertekes

hagyományok ápolásának része! kéjxj 
zi az is. hogy néhány év múlva gyer
mekeink ennek alapján teltehessek a 
kérdést Ni volt dr. Kcxzián Géza?

P.M.

TÁJÉKOZTATÓ
A Saubermacher-Ryno Kft. tájékoztatja a 

lakosságot, hogy az ünnepek alatt az északi 
városrészben december 25 helyett december 

24-én. január 1. helyett december 31-én 
történik a hulladék elszállítása.
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A pályázatok eredménye
A nagyatádi Adv Endre G im názium  es 

Szakközépiskola a Sulínet programban 
valam int a Megyei M unkaügyi Központ 
palvazatan is támogatást kapott az ok 
tatas korszerusítesere ( Ik to lxT  tolyaman 
e lkezd ix lo tt m unka ia tok tantermek ki 
alakítása, Ix-rendezes számítógepek 
konfigurálása stb. a végéhez közeled 
nek A teli szune tlx 'ii a végleges kia la 
kítás is m egtörténik es januártó l mar a 
korszerű m ultim édiás eszközökkel to lv- 
tatexlhat az oktatás

A jelenleg nxg levo  melle még egy szá
mításiéi hnikai terem is rendelkezésre1 all 
m ajd. ahol neme sak szám ításin hn ik.i 
orat hant n i  m inden tantárgyhoz k.i|x so- 
Irxloan lehet m ajd  foglalkozásokat tar
tani

Az INTERNET eleresi lehetősege janu
ártól rea lizálódik. Lekérdezhető a haló 
zat segítségév el, hogy tegnap hol volt 
földrengés, k ike reshe tik  a házi leiadat 
nak leladott részletek pl Az elve-szett pa 
radír somtx’il. vagv leve li1! irh.it az isko 
la tanulója az ep jx-n  Ausztráliában ta 
nu lo  baratjanak

ke jx 1 kb. 6(XX) L ISI). Kannak más veszé
lyek is, ezek a rendszer adta lehetőst 
geken Ix lu l letiltásra kerülnek Kernelem, 
ezek felesleges le ie lm ek es d iák ja ink  

ezen aggodalmak nélkül okosan . szór 
/Őznek es kihasznal|ak m indazoka t a 
lehetőségeket amelyet a hálózat kínai 
a felhasználó szamara

Veszélyéi is vannak itt a szülök fi
gyelme1! szeretnem felhívni vannak 
oly an adatbázisok, amelyeken ha vala
ki adatokat kér fizetni kell es ezek nem 
kis összegek j >1 I funantul domborzati ter-

Az ábraba irt szavak kozott tíz magyar helvscgnev van elrejtve. Megfejtendő a 
tíz helységnév.

Az em ber to rtenetisegeben az ö ltözködés i szokások ko rró l-ko rra  vá ltoz tak  

A  k ü lö n b ö z ő  irányza tok nem zetenként más es más m ódón  ju to ttak  k ife je zé s 
re a külsőségekét ille tő e n : term észetesen elsődlegesen m in d ig  is az am it a di 

vat d ik tá l.
A N agyatád i M űve lődési H ázban m egrendezett közel három órás sz ín vo na 

las d iva tbem u ta tónak  tapso lha to tt a közönség A m űve lődés i in tézm ény fe n n 

tartásában m ű kö d ik  Kuminec z Edit vezette ELIZABFTH O iva ts tiid ió . Az Ani 
ko az FII Store a B ilié  S ilver a B lack S ilver az Eleganl a G ló ria  ú jdonsága 

it fe lvo n u lta tó  h é tköznap i es a lka lm i ruhako ltem envek  nagy tetszesse! fogad 
(attak A ján lásuk szeles skálája az elegáns iá az elegánsán sp<irtos. fia ta los stí

lust ke|>v lseitek
A h a rm o n iz á ló  sz inosszea lh tasu  kü lön fé le 1 anyagok vá ltoza tos  fazo nb a n  

je le n te k  meg. K íná la tuk  va la m e n n y i korosztá ly  részére1 boseges vá lasztékot 
n yú jt: m in d e n k i m eg ta lá lha tja  a m agúnak m eg fe le lő  ruháka t - lehe tősége ik 

szerint
Mészáros Ágnes

VIZSZINTES

I I desburgonva. '  Kastag zsírszövet 14 l  soros fuvola 15. f gyfajta ige. 16. Páros 
nyaj! 17 Hari Itt. IoleJlx1 rejt. 19 Az egyik terítő. 2(1. Ani 22. Menni kezel! 21 
Tevejen jegyez. 24 Hosszú nyelei lándzsa 25. Líra szomszedoklxrl. 2~. Pkitlni. 29.
I ej tréfásan 1(1. Mértani test. 12 A Solaris írója 11 Kényes (ügyé 14. Madrid 
16. A K is Szunda szigetek tagja 19. Apincébe 40 Az alapmérték tizedét jelenti 42 
Angol iskolavaros. 44 Lilm i. 46. Menetel 4(1.Letol vasiakul sóstó az Atlasz hegvseg-
1 x n  >0. A Bolero szerzője. 52. A nitrogén es az argon vegyjele 54 Kairó lakója. 56. 
Szobor jelzője. 5’  lejvedő. 59 Mesterséges ny elv 60. Bálvány . 60. Mutatás közein1 
62 A nagy varázsló. 6 1 Kutrica. 65. Indíték. (>(>. [lob . hajít tájszóval 6 '  Rendkívül 
szilárd, hoallo anyag. 611 . es a detektívek. "0. A sjianyol es a jxrrtugal autojel " I  
Békés nxgyei helység. 72 Élénkén, lelkesen (adandó éléi). 74. Tarka tollú kis 
é-nekesmadár. 75. Erős szándék

FÜGGŐLEGES
I Megelégedett 2 AAAAAAAAAAAAA! 1. < Ml. oroszul. 4. í lektrrxnossag. 5 Szerb 

varos. (>. I gye "illő reszlxn H. Mályváiéit1 dísznövény. 9 Hasonlító szó 10. Kukuc skál.
I I  . Csont latinul 12 Makacs. I 1 Szá|a 1(1. Alajiveto 19. I.ilásvoros festőanyag.
2 I . Az úttörők köszönésé. 2 1. Az ijx ’kakuana alkaloidája. 24 Mesterkelt testtartás. 
26 l ám. 2(1. Messzire 29, Ártalmas. I I  I ürdő. nemet földrajzi névektx-n. 11 Piros, 
nemeiül 15. Az elx-rl egyik fogasa 17. A cukorgyártás melléktermeke. 18. Létezik. 
19 Tüzel 41 Hüvelyk. 4 1 | )irekt termo txirszolo. 44 Felavató. 45. Mosdotál 4 ”

Jack (a brit birodalm i lolxigó) 49 Három oroszul. 50. Bolgár hegység. 50. -vei 
párja. 51. Az argentin autójel. 55. Volt jx ’nzugynuniszter (Lajos). 56. Rilkas erdő 
57 Munkatárs bizalmas megszólítása. 58. Zűrjének. 6 1. Arat növel (>4. Peru fővárosa. 
67. Angol világos sor. 68. Spanyol exkirályné 69 Iram romvaros. 71. Felszeg!. 73. 
Az egyik morzehang.

A Városi Kispályás Labdarúgó-bajnokság végeredménye
Városi Kispályás I abdarúgó Bajnokság 

az Atádcheni Kft. támogatásával 
l.osztáh

V árosi Kispályás I abdariígő Bajnokság 
az Vtádchcni Kft. támogatásával 

II. osztály

Agro Hnbbv 2,sz. Alt Isk. 2 2 Am erican Sport S. o liver 3 0
( sh on tM  F( K itti Büfé 3 ?

D odim  pcx llerq les 1 2
Fonalgyár Police 0 2

M ester Piktor K onzervgyár 4 b K ollégium Industrie 5 2
A arjas R enault (h ard on n ay 5 0 Szom széduk DRV 3 0

Csapatuk M Gy D V P (ló i ( sapatok M D V P ( ól

2 sz. Alt. Isk 1 4 1 1 3 0 25 5 7 14 P olice 1 X 1 5 0 3 30 64 3 1

SX : 2X
Am erican Sport 1 X 1 4 1 3 2 9 1 05 39

D odim  pcx l 4 X 2 4 1 X
Szom szédok 1 X 12 3 3 27 94 5 5

K onzervgyár 1 4 7 1 6 1 5 37 : 39 Fonalgyár 1 X 1 1 3 4 25 "6 3X

A gro-H ohhy 1 4 5 4 > 14 4 5 : 39 Industrie 1 X 7 1 10 1 5 60 61

Varjas R enault 1 4 6 2 6 1 4 47 : 43 K ollégium 1 X 6 2 10 1 4 61 79

K itti Büfé 1 X 2 1 1 1 2 46
llcrq les 1 4 4 2 M 10 23 : S2

( shont MFC 1 X 5 2 1 1 1 2 36 7 6
M ester Piktor 1 4 3 3 X <) 3X : 66 DRV 1 X 3 2 1 3 X 24 6X

( hardonnay 1 4 3 1 10 7 24 53 S .oliver 1 X 3 2 1 3 X 2X 90

Szilveszteri álhírek
Takarékossági es baleseteedelm i és turisztikai szempontok vezéreltek az 

önkorm ány zat döntéshozóit m ikor rende le tlx ’n szabályozták, hogy a város 

területen 1998 január 1 -tol. gépjárm űvel kizárólag hátrameneti fokozatban 
lehet közlekedni. Az új rendelet levezetésétő l az átmenő forgalom  lénye
ges lassulását es ezáltal a balesetveszély csökkenését várják a előkészítés- 
lx*n közreműködő szakértők. Elsőként üdvözölte a törekvést a Nagyatádi Rend

őrkapitányság, ahol ezzel m ego ldód ik a helyi járőrözés nehezítő akut p rob
léma hogy nincs elegendő kilom éter biztosítva a gépjárm űvek tiltásához. 
M ive l hatram enetlx’ ii nem halad a k ilom éteróra így korlátlan időt tö lthe t

nek a rendőrök a közutakon Az SFOR-konvojok áthaladása esetén, egye
nesen k ivá ló  harc ászati megoldásnak tartja az elképzelést az amerikai pa

rancsnok mert így nehezebben derítheti) lel a járm űvek tényleges úti célja.

A szakszervezet nyomására valam ennyi önkorm ány zati in tézm énvlxm  lx*- 
vezetesre kerül a m unkahely rugalmas megvalasztasa. A kőtelező nyolc óra 
letöltése után a do lgozok szabadon választhatnak hogy m unkahelyükön 
vagy o tthonukban végzik el napi feladataikat.

A Penny M arkét érdeklődését követően a M etró  áruházlánc tu la jd o no 
sai is íx 'je lentettek uzletlélesítesi szándékukat Nagyatádon. M egbízható laj>- 
ertesulesek szerint a kom oly beruházás alapvető cé ljti a helyi kereskedők 

további bosszantása

Szerkesztőbizottság Pünkösd Marton, Hubay Sándor, Szőke József 
Fotók: Durgó Tibor, Pünkösd Márton
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