
A VAROS GAZDAI
Mindenkor elérhető ügyelet és készenlét a Városgondnokságon

Az első összesítés elkészült...
A Városgondnokság mára letisztult és 

jelentősen karcsúsított szervezeti rend
ben végzi szolgáltatásait. Az önkormány
zat tekintélyes vagyonának őrzéséről, 
fenntartásáról, működőképességéről gon
doskodik 47 dolgozójával. Lényegesen 
csökkent az irányítás területén dolgozók 
száma és az adminisztrációt végzők szá
ma is lecsökkent.
- így mennyire hadra foghatók az itt 

dolgozók!1 - kérdeztük Zöldi Aurél iát az 
igazgatót.
- Fontos volt, ezért megszerveztük a 

gondnokság területének komplett őrzé
sét és védelmét, bevezettük a folyama
tosan, a nap 24 órájában mindenki szá
mára elérhető 06-30-273-256 ügyeleti 
szolgálatot, intézkedési jogkörrel felruház
va. így a bejelentett hiba természetétől füg
gően, a lehető leggyorsabban összeállít
ja (hétvégén és ünnepnap is) a szakem
berekből álló brigádot a hiba elhárításá
ra. Egyszóval nem várják meg a hétfő reg
gelt. Legfőbb teendőink a közterületek, 
az ingatlankezelés és a strand-kemping 
üzemelés-fenntartás területén vannak.

- Vegyük sorjába ezeket!
- 35 hektárnyi a terület, miközben gya

rapodott a kaszálandó rész és a kaszá
lás gyakorisága is. Átlagban most már 
nyolcszor, a frekventált, központi fek
vésű közterületeken tizenkétszer nyírjuk 
három géppel a pázsitot. Egyre változa
tosabbak a virágágyások - köszönhető

en az önkormányzatnak. Befejeztük a 
posta, a zeneiskola előtti térrendezést, 
és újszerűvé válik az evangélikus temp
lom előtti virágoskert. Ezek szemreva- 
lóságukkal tovább gazdagítják a város
képet. És folytatjuk, méltóképpen az új 
építészeti megoldásokhoz, a Kossuth 
Lajos utca keleti oldalának rendezését - 
a mögöttes területet is beleértve. Fa, cser
je ültetéssel előnyére változott a Petőfi 
és a Rákóczi utca képe. Az idén folyta
tódik a Múzeum kert rendezése, amely 
méltó környezetet kínál az ottani és az 
odatelepülő funkcióknak (öregek ottho
na, gondozási központ). Természetesen 
a pótlásokra is felkészülünk.

Új játszótérrel gazdagodott Kivadár 
és a Kossuth Lajos utca mögötti közte
rület. jó érzés emlékezni rá, hogy eze
ket nagyon megbecsülték az ott lakók. 
És talán remélhetjük, hogy a fém játszó
téri bútorokat - fokozatosan - környe
zetbarát fa eszközök váltják fel. A Jókai 
Mór utca dél-keleti részén elkészülő ját
szótér bizonyára az ott élők megelége
désével találkozik.

Köztéri padokból soha nincs elegen
dő. Pedig a lépcsőházakba „bementett" 
példányok felújítása így elmarad. Pótol
ni valónk főként a kisatádi, a Göröndi 

ül környékén, Henészben, a Gyár utca 
végén vannak.

A parlagfű ellen pedig - a civil szer
veződések segítésére is apellálva - had
járatot kell indítanunk, mindnyájunk ér
dekében.

Egy nagy kapacitású kommunális 
géppel pedig még hatékonyabbá tudjuk 
tenni a közterület fenntartási munkákat.

Folyamatos irányító munkával, zökke
nő mentesebbé vált a 40-45-ös létszá
mú közmunkás brigád foglalkoztatása.
- A termálmedencével komplettebb 

lett az igazán kulturált környezetben lé
vő' nyári strand és a kemping.
- Leginkább a termálmedence üzem

be helyezése miatt megduplázódott a 
bevétele és nőtt a kemping látogatott
sága. így a bevételekből jutott a környe
zetbarát játszóeszközökre. Bővül a 
kemping területe; jegyáremelést azon
ban nem tervezünk. Mindezek bizonyá
ra kedvezően hatnak majd a turista for
galomra.

- Az értékesítések ellenére még jócs
kán van kezelendő' ingatlant
- 550 lakásból 300 elkelt, de továb

bi 40 eladása is folyamatban van. Ezzel 
egyszersmind vegyes tulajdonok is lét
re jöttek, ami megnehezíti a munkánkat. 
Ahol pedig többségi tulajdon keletkezett, 
ott a lakóközösségek kézbe vették ügye
ik intézését. Gondot jelent az önkor
mányzati lakások mintegy 20 %-nál a 

lakbérek beszedése. Sok esetben futunk 
a pénzünk után, mert a végrehajtó sem 
talál fedezetet. Az eladott lakások után 
viszont nincs tartozás, vevőik tiszta lap
pal lettek tulajdonosok.

A házkezelésre szervezett brigád tag
jai minden kulcs-szakmát képviselnek - 
ütőképes együttes.

Ma már egyre gyakoribb, az egyes 
munkák elvégzésére az intézmények 
megrendelése, amelyeknek igyekszünk 
eleget tenni.

- Miként alakult a munkamorál, hiszen 
gyakran igen mostoha körülmények 
között kénytelenek dolgozni. Milyen jut
tatás jár?

-Örömmel mondhatom, egyre jobb. 
Már az sem ritka, hogy ha úgy adódik, 
saját szerszámaikat, eszközeiket vetik be. 
Az is igaz, tudják, hogy miért dolgoznak. 
A lehetetlen helyzetekben végzett mun
kát külön honoráljuk.

Egyre inkább a megoldási mód kere
sésének szelleme bontakozik ki, segítik 
egymást az emberek. Ruhát, cipőt, téli 
vattakabátot kaptak dolgozóink. Az 
idén kerékpárok beállításával szeretnénk 
segíteni azoknak, akik hibaelhárításon 
dolgoznak.

Hubay Sándor

Első olvasatban januári ülésén tárgyal
ta a képviselőtestület városunk költség
vetését. A közmeghallgatásos testületi 
ülést megelőzően - ahol a lakosság vé
leményét és észrevételeit várja az önkor
mányzat - Ormai István polgármestert 
kértük, hogy ismertesse Nagyatád idei 
költségvetésének főbb kérdéseit.

-Milyen helyzetből indulta tervezés?
-Az 1997-es évet tartozások és hitel

felvétel nélkül, egyensúlyban lévő költ
ségvetéssel sikerült zárnunk. Az elmúlt 
évben 380 millió forint értékű beruhá
zást valósítottunk meg.

A kiadások fedezetét a város működ
tetéséhez, az intézményeink finanszíro
zásához és a fejlesztések vonatkozásá
ban egyaránt biztosítani tudtuk. Azért is 
fontos ezt kiemelni, mert az 1997-es év 
elején is egy jelentős költségvetési hi
ánnyal kellett szembenéznünk, de taka
rékos gazdálkodással, a bevételek növe
lésével és pótlólagos pályázati források 
elnyerésével sikerült egyensúlyt kialakí
tani.

- Melyek a legfontosabb alapelvek, 
amelyeket az idei költségvetés tervezé
sénél figyelembe vettek?
- Már a tavalyi év végén a költségve

tési koncepció elfogadásának alkalmá
val is a prioritások között első helyen sze
repelt a város működőképességének 
megőrzése és a kötelező feladataink el
látásához szükséges forrás megteremtése.

A felismerés, hogy a rászorultak éle
téért addig is tenni kell, ott helyben, amíg 
az orvos, a mentő a faluba érkezik, nem
zetközileg is egyedül-álló kezdemé
nyezést indított el Nagyatád térségében. 
Batka Gyula mentőtiszt és a helyi vörös
kereszt a segítő családok mozgalmának 
példáján, sikerrel szervezte meg az el
sősegélyt nyújtó családok képzését. A 
családokat, mert ők többen vannak, 
összeszokottabbak és így bátrabbak, s ez
zel az utánpótlás is biztosítható. A prog
ram iránt több országból, de a tengeren
túlról is érdeklődtek már. A ma is kellő 
nagyságú mentőállomáson 28-an dolgoz
nak. Legfontosabb eszközeik az öt men
tőkocsi, amelyből egy az életmentést 
szolgáló eset-kocsi. Felújításra szorulnak. 
Az egészségügy és benne a mentők hely
zete közismert. Az emberi tartást igény
lő szolgálat mellett azon vannak, hogy 
változtassanak helyzetükön, hiszen köz
ponti pénzekre - aminek ugyan lenne he
lye -, nemigen számíthatnak.

(Folytatás a 3. oldalon)

Költségvetés 1998.
A másik fontos tényező a város fejlődé
sének biztosítása, amelyhez a megkez
dettfejlesztések befejezése, illetve új be
ruházások indítása szükséges. Talán ez 
az a terület, amely leginkább érdekli, érin
ti a város lakosságát.
- Melyek az idei költségvetés főbb mu

tatói?

- A tervezés jelenlegi stádiumában, 
amikora költségvetési igények első össze
sítést elkészítettük kétmilliárd hatszázhat- 
vanmillió forintos költségvetéssel számo
lunk. Ebből a működési kiadások kétmil
liárd kétszáznyolcvanhatmillió forintot 
tesznek ki. A terveinkben a fejlesztési ol
dalon háromszázhetvennégymillió forint 
fejlesztési kiadás szerepel. A működési 
oldalon, mintegy kétszázmiilióforint hi
ány mutatkozik, amely abból adódik, 
hogy a város állami finanszírozása és az 
intézményhálózat struktúrája között el
térés mutatkozik. A normatív finanszíro
zásban az ellátottak után lényegesen ke
vesebb összeget kapunk, mint amit az 
intézményeink működése igénybe vesz. 
A másik ok pedig az, hogy a személyi 
jövedelemadó visszajuttatásnál az alul
finanszírozott települések között va
gyunk, ami azt jelenti, hogy nem érjük 
el azt az adó visszatérítési minimum szin
tet, amelyet a költségvetési törvény tar
talmaz, s ezért az államtól SZJA kiegé
szítést kapunk.
- Javítható-e a költségvetés egyensúlya?

A megmentett életek erőt adnak
Magukon is segítenek a nagyatádi mentősök

- Úgy ítélem meg, hogy az elmúlt évek 
során teljesen megalapozottan kértünk 
és kaptunk többletforrást az államtól a 
város működtetéséhez. Az idén is azt ter
vezzük, hogy erre a támogatásra fogunk 
pályázatot benyújtani, hiszen ez segít
heti a költségvetési egyensúlyunk meg
teremtését. Természetesen takarékos 
gazdálkodásra is szükség van.

- Milyen fejlesztési célokat tartalmaz 
még a költségvetési terv?
- Fejlesztési vonatkozásban nem ér

tünk végére a konkrét célok megfogal
mazásának, nem véglegesítettük még 
programunkat. Több olyan feladatunk 
van ami az előző évben elkezdődött. Eze
ket természetesen szeretnénk befejezni. 
Kiemelkedik közülük az egészségügyi 
központ kialakítása, amelynek átadása 
februárban várható. Ennek az összes költ
sége hetvenmillió forint, amelynek egy 
részét már tavaly kifizettük.

A szociális ellátás, gondoskodás terü
letén rendkívül jelentős a Gondozási 
Központ és az idősek klubjának kiala
kítása a régi tűzoltólaktanyában, valamint 
az idősek otthonának kialakítása szintén 
a Széchenyi téren az egykori pártszék
ház épületében. Ez egy komplex ellátást 
biztosító intézménye lesz városunknak, 
amely a szociális gondoskodás és az idő
sek ellátásának bázisát jelenti. Itt kap el
helyezést a Gondozási Központ, a Csa
ládsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat, 
a Mártírok utcai idősek klubja, és a Dó
zsa György utcai idősek otthona a jelen
leginél lényegesen jobb körülmények kö
zött, kibővített férőhelyekkel.

Másik nagy feladatunk, hogy tervsze
rűen és a város minden részén arányo
san folytassuk a közterületek, az utak és 
a járdák építését, felújítását. Tervezzük 
a közvilágítás korszerűsítését, amitől az 
utcák egységesebb és jobb megvilágítá
sát és jelentős elektromos energia díj 
megtakarítást várunk.

Tovább folytatjuk a turisztikai célú fej
lesztéseinket, amelynek következő lép
csője a kemping fejlesztése a városi strand 
mellett. Jól előkészített programunk a vá
rosi sportcsarnok építésének megkezdé
se, amelyet ütemezve kívánunk megva
lósítani. Ennek a munkának az első üte
mét tervezzük erre az évre.

(Folytatás a 3. oldalon)
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„Mindaz, amit tudunk, a múlthoz tartozik."
(J. M. Wasik.)

MESÉLŐ KÉPEK
..................... .......... ' ..........-■ ' '

A járási foszolgabíróság
A régi közigazgatási rendszerben a 

járás vezető hatósági személye volt a 
főszolgabíró. Szervezetileg a várme
gye vezetőségének helyi képviselője, 
járásában önálló hatalommal rendel
kezett.

A megye törvényhatósági bizottsá
ga választotta, hivatala végleges volt. 
Szerepe a múlt században, a kiegye
zés után vált meghatározóvá. 1 848- 
ig főleg szolgabírák (judex nobilium 
= nemesek bírája) működtek. Nagya

tád tekintélyét emelte, hogy már a ti
zenkilencedik században itt tevé
kenykedett a hivatal. Mivel több in
tézmény működött a Széchenyi téri ré
gi posta épületben, az első székhely

P. Ambrus Imre Máté (1908-1982)
Kilencven éve Marcaliban született 

Nagyatád ferences telepének első és 
egyben utolsó gvárdiánja, mint 
Ambrusics Imre.

Édesapja elesett az első világhábo

rúban. Bátyjával együtt vallásos édes
anyjuk mellett nevelődtek. Küzdelmes 
életük volt, hiszen csak a hitük és a 
föld maradt vagyonuk. Viktor bátyja 
fiatalon megtanulta a paraszti élet szi
gorú fegyelmét. Beállt a sorba - szü
leitől tanulta -, szorgalommal, okosan 
gazdálkodott.

Imre öccse - kiválóan eszes fiú - 
pap lett, ferencrendi szerzetes. 1934- 
ben szentelték fel. Papi működésének 
első állomása: Nagyatád. Egy év múl
va kórházba került.

Felgyógyulása után, rendjének ke
retén belül Székesfehérváron, 
Segesden, Budapesten és Pápán volt 
káplán, hitoktató, a fővárosban mel
lékesen folyóirat-szerkesztő és nyom
daigazgató is.

Nagyatádra 1945-ben, az ostrom el
múltával került, megörökölve a rom
ba dőlt templomot.

Miután az esztergomi káptalan a 
nagyatádi rezidenciát konvent rangjá
ra emelte, 1945. július 20-án P. Amb
rus Máté lett a gvárdián.

Kinevezését - a megtiszteltetés 
mellett - fokozottabb kötelességekkel 
járó feladatnak tekintette. Természe
ténél fogva szigorú volt önmagához, 

valószínűleg itt lehetett. Éhn Sándor 
főszolgabíróról már írásos adataink 
vannak. 1894-ben ő döntött a község 
és tanítóinak bérvitájában - a peda
gógusok javára - és lefoglaltatta a köz
ségi alapot. 1895-ben kórházépítést 
kezdeményezett, arra alapot létesített, 
mely 1 3 ezer koronát ért el, de keze
lését a megye vette át és a világhábo
rúban a pénz elveszett.

Közéleti tevékenységét minősíti az 
1 890-ben kialakított gyönyörű rene

szánsz park, melyet napjainkban is 
megcsodálnak a látogatók. Ugyancsak 
Éhn Sándor nevéhez fűződik a millen
niumi ünnepség rendezése 1896-ban, 
melynek a szónoka is ő volt. Sírja is

és másoktól is elvárta az állandó, lel
kiismeretes munkát.

Nem hátrált meg a tornyosuló rom
halmaztól. A négyhavi ostrom után ki
merült lakosságot csak ő tudta moz
gósítani. Önmagát megsokszorozva je
len volt mindenütt. Virágzottak az ál
tala szorgalmazott egyesületek. A 
független Ifjúsági műsoros ünnepet, a 
Mária Kongregáció és Legényegylet 
közös színi előadásokat rendezett. A 
bevételeket mind az újjáépítésre for
dították. De gyűjtöttek a harmad
rendiek, önzetlen munkával pedig 
Atád egész lakossága segített.

Máté atya meghatottan írta megemlé
kezésében: „Csodálatos összefogás ered
ménye, hogy 1946. november 30-án 
P. Burka Kelemen tartományfőnök a 
Keresztes Nővérek kápolnájából kör
menetben visszavitte az Oltári 
Sztentséget a felépült templomba."

Mint szerzetes, nem visszahúzódó, 
elmélkedő típus volt. Tevékenysége, 
szervezőkészsége, kiváló vitapartner
sége környezetét is állandó mozgás
ban tartotta. A fiatal papok a legény- 

TÁJÉKOZTATJUK A LAKOSSÁGOT
hogy a Somogy megyei Egészségbiztosítási Pénztár 1998. I. félévében 

az alábbi időpontokban tart ügyfélfogadást Nagyatádon 
(Baross G. u. 5. II. e. tanácskozóterem)

február 4., március 4., április 8., május 6., június 10.

meretes, de rátemettek. 1903-ban 
már Tallián Andor az utód, a Kossuth 
szobor leleplezése alkalmával megtar
tott díszgyűlés elnökeként fogadta 
Kossuth Ferencet. Sokat tett Nagyatá
don a várossá válás feltételeinek 
megalapozásáért. (Polgári fiúiskola, 
gyógyfürdő.) 1913-ban megkapta a 
község díszpolgári címét.

Közben a foszolgabíróság végleges 
otthonba költözött. Az állam megvet
te Dr. Noszlopy Gáspár ügyvéd (a sza
badságharcos Noszlopy Gáspár uno
kaöccse) által épített házát és telkét. 
A ház a főszolgabíró lakása lett, az új 
hivatal pedig a mellette levő telken 
épült.

A Járási Főszolgabírói Hivatalhoz 
tartoztak azok a szaktisztviselők, akik 
járási törvényhatósági feladatokat lát
tak el:

Szolgabíró és helyettese,
Járási tisztiorvos - Dr. Erőss István
Gazdasági felügyelő - • Rosta 

(Heincz) Ferenc
Járási útbiztos - Jakab Sándor, 

Gyánó Ferenc 4
Szakmai területükön szabálysértése

kért bírságot javasolhattak. Az irodai 
munkákat főtiszt irányította és segéd
tisztek végezték. 1945-ig Bárány Sán
dor, Haám Lajos, Dr. Lovász Árpád, 
Dr. Vitéz Kovács Dénes - mint főszol
gabírók, Szendrődy Gábor, Dr. Takács 
Emil, Dr. Mayer István pedig, mint 
szolgabírók működtek Nagyatádon.

A tisztviselők közül sokan ismerték 
Bognár Lajost, Nádor (Novacsek) Bé
lát, Desgyek Etelkát.

A foszolgabíróság 1950-ben, a ta
nácsi szervek létrehozása után 
megszűnt. Az épület előbb a Járási Ta
nácsnak, majd a rendőrségnek, nap
jainkban pedig az ÁFÉSZ-nek adott ott
hont.

A Mártírok utcájában ma is figye
lemre méltó városunk múltjának meg
őrzött és gondozott emléke.

Nagyné Gyánó Ágota

egylet és futballcsapat munkáját irá
nyították, a nővérek műsoros esteket 
rendeztek.

Az egész település fényes ünnepe 
volt Árpádházi Szent Margit ereklyé

inek Atádra hozatala.
A jól szervezett, összetartó közös

ség az ugrásra kész diktatúra számá
ra akadályt jelentett.

Századunk 1950. évében - örök 
idők szégyenére - lesújtott a hatalom: 
június 10-én éjjel összegyűjtötték a 
szerzeteseket, laikus testvéreket és 
Jászberénybe internálták őket.

A nagyatádi egyházközség hívei - 
élükön Gaál Aladárral és feleségével
- élelmet, pénzt gyűjtöttek papjaik szá
mára, akik a csomagot megkapták, há
lás köszönő levelük ma is megtalál
ható.

Személyes emlékem is maradt az 
eseményről: 1950. június 4-én 
Máté atya esketett férjemmel. Éjfélig 

vendégünk volt a vacsorán, majd ba
rátságosan elköszönt, készülve a más
napi misére.

Többé soha nem láttuk. Az interná
lás után Bucsuszentlászlóra került 
plébánosnak. Hetvenötéves korában
- utazás közben érte a halál.

Bucsuszentlászlón nyerte el végső 
nyughelyét a Nagyatádról indult, szá
munkra felejthetetlen lánglelkű szer
zetes.

Nagyné Gyánó Ágnes

HÍREK

Várhatóan február második felében átadásra kerül az új egészségügyi központ. 
A Tallián Andor utcai épületben kap helyet 7 felnőtt háziorvosi körzet rendelője, 
az 1-es és a 2-es számú gyermekorvosi körzet, a védőnői szolgálat, a csecsemő- és 
terhestanácsadás és az újonan szervezett iskolafogászat, valamint a központi orvosi 
ügyelet. Az új intézménytren korszerű feltételek mellett folytatódhat a betegek ellátása.

A városlakók igénylik a helyi járatot 
- ez derült ki az elmúlt 10 hónapos üze
melés alatt. A csekély kihasználtságé já
ratok megszüntetésével február 1-től új 
menetrend lépett életbe. A tanítási szü
net idejére nyári menetrend bevezetését 
is tervezik a szakemberek. A bérletvásár
láshoz a diákok mellet a nyugdíjasok is 
250 Ft/hó bérletet kapnak, amit a bér
letvásárlás helyén vehetnek igénybe. A 
diákok a díjkiegészítést továbbra is a tan
intézetben kérhetik. A helyi járaton in
gyen utazhatnak a 65 év felettiek.

* * *

A Dunántúli Regionális Vízmű Rt. mű
ködési területén egyedülálló módon Na
gyatád Város Önkormányzata átvállal
ta a lakosságtól a mellékvízmérő órák hi
telesítési díját.

Ebben az évtien 270 db 1997. decem
ber 31 -ig lejárt hitelesítésű mellékvízmé
rő óra kerül kicserélésre mintegy 1.000 
Ft értékben. A csere időpontjáról az ér
dekeltek a lakóközösségi képviselők út
ján értesíti a DRV Rt. A munka várható
an március első felében megkezdődik.

* * *

Lassú István lábodi polgármester feb
ruár 2-án képviselői esküt tett az Ország
gyűlés plénuma előtt. Az MSZP támo
gatásával képviselői mandátumhoz ju
tott Lassú István Egerszegi László ország
gyűlési képviselő megüresedett helyét 
foglalta el.

* * *

A BODVICAI ZÁRTKERTI GAZDÁK vezetői 
1998. február 27-én 17 órakor beszámo
ló közgyűlést tartanak a Baross G. u. 5. 
II. emeleti tanácstermében.

* * *

A Kapós Volán Rt. ajánlata alapján az 
önkormányzat megvásárolta a cég mint
egy 4 hektáros telephelyét, amely a 68- 
as főút mellett, a simongáti temetőtől nyu
gatra fekszik. A képviselő-testület az ipar
telepítési szándékkal érdeklődő vállalko
zások és a zöldmezős beruházások fo
gadására, ipari park céljára kívánja 
hasznosítani a területet.

Az APEH utólagos értesítése alapján ismételten köszönetét 
mondunk mindazoknak, 

akik adójuk 1 százalékával 
a Nagyatádi Diákokért Alapítványt támogatták.

Az alapítvánnyal együttesen felajánlott összeg
164 615 Ft.

A kuratórium a támogatást 
a továbbtanulásukban szociális helyzetük miatt akadályoztatott, tehet

séges hallgatók részére használja fel.

Köszönettel: Gara István, a kuratórium elnöke

Nagyatád Város Polgárőr Egyesüle
tének 1998. január 18-án megtartott köz
gyűlésén az Országos Polgárőr Szövet
ség által alapított, Polgárőr Szolgálatért 
érdemérem bronz fokozatát kapta Füri 
József polgárőr.

* * *

Tovább bővíti telephelyét az Industrie 
Elektrik Kft. A marcali székhelyű vállal
kozás újabb területet vásárolt az önkor
mányzattól. A telephely bővítéséhez 
szükséges döntést az önkormányzat ja
nuári ülésén hozta meg.

* * *

Újabb üzletközpont létesítését tervezi 

a Kossuth utcában a Nagyatád és Vidéke 
Takarékszövetkezet. A beruházás meg
valósításához a korábban megvásárolt 
195 m2 nagyságú telek mellé újabb 68 
m2-t vásárolt az önkormányzattól.

* * *

A NYÍREGYHÁZI SZAB-I-NET Kht. 
munkatársai elvégezték a nagyatádi 
kábeltelevíziós rendszer bemérését. A 
mérések a korábbi számításokat iga
zolták: a nagyatádi kábeltelevíziós rend
szer alkalmas jó minőségű számítástech
nikai adatátvitel biztosítására, amely 
megfelelő alapokat biztosít a városi kábel
televíziós rendszeren keresztül az 
Internet elérésére. A rendszer bemutatását 
az önkormányzata helyi vállalkozások, 
gazdasági társaságok és az érdeklődők 
számára február végére tervezi.

Nagyatád Ifjú Polgárai
Szőke Vanda, Jancsik Szonja, 

Kőpataki Péter Bence,
Bene Réka Olga, Tóth Krisztián, 
Zóka-Dani Lili, Gulyás Bence

z.

Örök hűséget fogadott
Kovács Kinga és Nagy Tamás
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Az első összesítés elkészült.**
Költségvetés 1998.

(Folytatás az 1. oldalról)
Az év elején a honvédségtől 15 lakást 

vettünk át. Szociális célú bérbeadásuk je
lentős előrelépést jelent. Most ezeknek 
a felújítása, rendbetétele folyik. A pályá
zati felhívás néhány nap múlva megje
lenik. Elkülönítetten kezelt pénzala
punk van lakásépítésre, vásárlásra. Még 
nem dőlt el, hogy a volt nőtlen tiszti szál
ló tulajdonunkba kerül-e. Ha, igen, ott 
24 garzonlakást lehetne kialakítani. Er
re, illetve lakásépítésre, vásárlásra lesz 
módunk 1998-ban.

Fontos feladatunknak tartom, hogy 
kedvező és vonzó feltételeket teremtsünk 
ipari üzemek Nagyatádra telepítésének. 
Ennek az a legkézenfekvőbb lehetősé
ge, hogy egy ipartelepítésre alkalmas öve
zetet jelöljünk ki, amelyre az ipari park 
címet kívánjuk megszerezni. Ez a 68-as 
út mellett a benzinkút és a simongáti te
mető közötti terület. Itt első lépésként a 
Volán területét vásárolta meg az önkor
mányzat és dolgozunk az ipari park cím 
elnyeréséhez szükséges pályázat benyúj
tásán. '

A költségvetésünkben szerepel intéz
ményeink felújítása is, amelyet eddig is 
figyelemmel kísérhettek. Szinte minde
nütt végzünk kisebb munkákat és néhány 
jelentősebb felújítást is szeretnénk meg
valósítani a 2 sz. iskolánál, valamint a 
bodvicai és az Alkotmány utcai óvodá

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ
Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola 

7500 Nagyatád, Dózsa Gy. u. 13.

Hat évfolyamos gimnázium (az álta
lános iskola 6. osztályát végzettek szá
mára) írásbeli felvételi vizsga: magyar 
nyelv és irodalom, matematika tantár
gyakból.

Választható idegen nyelvek: angol, 
francia, német, olasz, orosz.

Megfelelő számú jelentkező esetén né
met é$/vagy francia emelt színtű képzést 
indítunk.

Négy évfolyamos gimnázium:
- egy humán-reál emelt színtű osztály 

- magasabb óraszámban a matematika 
és számítástechnika a reál csoportnak, 
a humán csoportnak a magyar történe
lem és német.
- egy angol nyelvi osztály - az osz

tály speciális angol nyelvi képzésben vesz 
részt. Aki korábban tanult angol nyelvet 
ebből is felmérőt ír. Megfelelő számú je
lentkező (min. 12 fő) esetén kezdőknek 
is indítunk emelt óraszámban angol ok
tatást. (Ők nem írnak felmérőt!)

Tanulható idegen nyelvek megfelelő 
számú jelentkező esetén: angol, francia, 
német, olasz, orosz.

A felvételi tárgyak ugyanazok, mint a 
hat évfolyamos gimnázium esetében, de 
a történelemmel bővül, valamint a nyel
vi osztálynál még angol nyelvből is fel
vételiznek.

A felvételit az egyes tárgyakból 45 per
cig írhatják a jelentkezők.

Felvételi időpontok:
-előfelvételi: 1998. február. 14.9 óra 

Jelentkezés ezen a napon történik, a je
lentkezési lap kitöltésével.
- ált. felvételi: 1998. március. 14.9 óra
Kollégiumi elhelyezést minden vidé

ki tanulónak tudunk biztosítani.
- Levelező négy éves képzés, jelent

kezés feltétele az általános iskola elvég
zése. Oktatás heti két alkalommal, dél
után történik.

Jelentkezési határidő: 1998. márci
us 30. 

MEGHÍVÓ
Nagyatád Város Képviselő-testülete 1998. Február 10-én (kedden) 17 órakor 

közmeghalIgatásos testületi ülést tart a Városháza földszinti tanácskozó
termében, ahova tisztelettel meghívja a város polgárait.

A közmeghallgatásos testületi ülés napirendje: 
Nagyatád Város Önkormányzatának 1998. évi költségvetése.

A költségvetés tervezete a Városháza I. emelet 108. sz. szobájában 
és a Városi Könyvtárban megtekinthető.

nál. A városházán a házasságkötő terem 
felújítását elkezdtük. A családok egyik 
legfontosabb eseményének, ünnepé
nek a helyszínére ráfér a rendbetétel.

Külön tervezzük a központi temető
ben a fő gyalogút és a ravatalozó felújí
tását, valamint a piactér rendbetételét.

Afejlesztési célok megfogalmazásánál 
a lakossági fórumokon megfogalmazott 
észrevételeket, véleményeket is figyelem
be vettük. Több ilyen fórumon járva ma
gam is tapasztaltam a polgárok aktív köz
reműködését ebben az előkészítő mun
kában. Fontosnak tartom, hogy az előb
biekben említett fejlesztéseinkhez összes
ségében 112 millió forint elnyert támo
gatással rendelkezünk.

- Milyen stádiumban tart a költségve
tés elkészítését
- Az első összesítés városi szinten ja

nuár közepén elkészült. Ezt első fordu
lóban megtárgyalta a képviselőtestület. 
Keressük a finanszírozási lehetőségek bő
vítését és jelenleg folyik a költségvetési 
egyeztetés az önkormányzati intézmé
nyekkel. Február 10-én közmeghal Iga- 
tásos testületi ülést tartunk, ahol a jelen
lévők megfogalmazhatják észrevételei
ket, javaslataikat. Ezt követően elkészül 
a végleges költségvetési terv, amelyet a 
képviselőtestület februári ülésén tárgyal 
meg.

Pünkösd M.

Tel.: 82/ 351-079

Egészségügyi oktatás (érettségi utáni 
képzés)

Ápolói szakképzés
Nappali tagozatos, iskolarendszerű 

képzés, időtartama 3 év. A felvétel fel
tétele bármely iskolatípusban szerzett 
érettségi bizonyítvány.

Az iskola elvégzése után a tanulók fel
sőfokú szakápolói (OK|: 54501201) 
képesítést kapnak.

Egészségügyi operátor
Nappali tagozatos, iskolarendszerű 

képzés, időtartama 2 év. A felvétel fel
tétele bármely iskolatípusban szerzett 
érettségi bizonyítvány.

Az iskola elvégzése után a tanulók fel
sőfokú egészségügyi operátori (OKJ: 
52464101) szakképesítést kapnak. A ké
pesítéssel számítástechnikai adminiszt
ratív és egyéb irodai jellegű foglalkozá
si körben is el helyezkedhetnek.

Szociális gondozó
Alapfokú iskolai végzettségre épülő 

másféléves képzés, betöltött 16 éves élet
kor. A tanulók társadalmi és szociálpo
litikai ismereteket szereznek. Megisme
rik a gondozás területeit (testi, lelki és kör
nyezeti).

A tanulók az iskola sikeres befejezé
se után (OKJ: 31893301 alapfokú szak
mai képesítést kapnak.

Szociális asszisztens
Érettségi vizsgára épülő kétéves kép

zés. A tanulók szociálpszichológiai és lé
lektani ismereteket szereznek. Megismer
kednek a szociális munka módszereivel, 
etikai problémáival és jogi hátterével.

A tanulók az iskola sikeres befejezé
se után (OKJ: 54893302) középfokú szak
mai képesítést kapnak.

HID-program
Egészségügyi szakközépiskolát végzet

tek számára. Időtartam két év.
Bővebb tájékoztatót az induló képzé

sekről az intézményben lehet kérni.

(Folytatás az 1. oldalról)
- Miben sikerült előbbre jutniuk? - kér

deztük a mentőtisztet Batka Gyulát a „Be
tegszállításért és mentésért" Alapítvány 
kuratóriumának elnökét.
- Szerencsére meghallgattak és meg

értettek bennünket. A helyi önkormány
zattól és a kistérségi társulási közgyűlés
től 350-350 ezer forintot kaptunk! Igen, 
felkiáltójellel mert ez a támogatás sokat 
segített rajtunk, azaz mindnyájunkon. így 
volt mit kiegészíteni az alapítványi pén
zeinkkel, s nem haboztunk: szív újra
élesztő gépet, defibriIlátort szereztünk be, 
ami napokon belül megérkezik.

- Mit tud egy ilyen műszert
-Miközben folyamatos EKG megfigye

lést végez, szükség esetén jelzi a szív le
állását. Ekkor a szakszemélyzet elindít
ja vele a megállt szívet.

-Milyen lehetőségekkel számolhatnak 
még?
- Az egy éves alapítvány az önkor

mányzat jóvoltából is gyarapodott. Jó 
érzés arról beszélni, hogy egyre bővül 
az önként adakozók köre azzal is, hogy 
festő-mázoló, üveges, asztalos, parket
tás, tetőszigetelő, lakatos, villanyszere
lő dolgozott hozott anyagával, a men
tőállomás kollektívájának önzetlen 
közreműködésével, kb. 1,2 millió fo
rint értékben az épület felújításán.

Ünrtepi hét a Bárdos Iskolában
„Intézményünk jogutódja településünk 

legrégibb iskoláinak." Fellegi Bálint 
igazgató beszámolójából való az idézett 
mondat. Nevet mégis csak öt évvel ez
előtt kapott az iskola. Alapításának 74 
esztendeje alatt kiváló tanárok oktattak 
az épületben és sok sikeres tanuló ke
rült ki falai közül.

Mint egy vezérfonal húzódik végig tör
ténetén: a zenei ismeretek oktatása fő
tantárgynak számított. Már a kezdetek
kor állandó énekkara volt, az ötvenes 

években zenekara is. 1982-től ének-ze
ne tagozatos általános iskola lett. Kiemel
kedő teljesítmények után 1992-ben fel
vette az intézmény Bárdos Lajos zene
szerző, karnagy nevét. Hagyománnyá

SOK KICSI SOKRA MEGY

Mire fordítható a személyi jövedelemadó 1%-a?
A jelenleg érvényes törvényi szabá

lyozás egy olyan eszközt biztosított a la
kosság számára, amelynek révén komoly 
segítséget nyújthatnak intézmények, 
társadalmi szervezetek és alapítványok 
tevékenységéhez. Az 1996. évi CXVII. 
törvény lehetővé teszi minden adózó ál
lampolgár számára, hogy a befizeten
dő személyi jövedelemadójának 1%- 
ával - a törvény biztosította keretek kö
zött - szabadon rendelkezzen. A nagy
atádi adózó polgárok számára, így le
hetőség nyílik helyi alapítványok és in
tézmények támogatására is. A fenti 
összeg, ha az adózó másként nem nyi
latkozik az államháztartást gyarapítja. 
Amennyiben a megjelölt alapítványok

A megmentett életek erőt adnak
Magukon is segítenek a nagyatádi mentősök

Néhány praktikus, hasznos elemmel la
kályosabbá lett a szolgálati helyünk. Ez 
pedig jobb hangulatot kölcsönöz és az 
így végzett munkát talán jobban meg
becsüljük. Az életmentés fontos eszkö

zeinek gyarapodása pedig magabiztos
ságot eredményez az állomány köré
ben.

- Van sikerélményük is?

vált a névadás megünneplése, de az 
1997-es más, mint a többi. Ezúttal az is
kola igazgatója és tettre kész tanártársai 
olyan jubileumot szerveztek, melyre egy
hetes ünnepség keretében az Atádról el
származott „öregdiákok" közül hívtak 
vendégeket.

December 15-én - gondos előkészí
tés után - ünnepváró díszlet fogadta a 
megjelenteket: feldíszített karácsonyfák, 
égő gyertyák, várakozó, csillogó gyerek
szemek.

A műsor még fokozta az emelkedett 
hangulatot. Megnyitójában Fellegi Bálint 
méltatta a nap jelentőségét, majd átad
ta a szót Győré Bélánénak, az iskola volt 
diákjának, később oktatójának, hogy az 

és intézmények közül választ, úgy egy 
helyi szervezet, a város gyarapodását se
gíti elő. A.városunkban működő, támo
gatható önkormányzati intézmények, 
vagy tevékenységükhöz kötődő alapít
ványok az alábbiak:

Nagyatád Város Sport Közalapítványa
Adószám: 19195805-1-14

Nagyatádi Diákokért Alapítvány
Adószám: 19198516-1-14

Nagyatádi Művelődési Ház és
Nemzetközi Faszobrász Alkotótelep

Adószám: 15399038-2-14

Nagyatádi Városi Könyvtár
Adószám: 16804425-1-14

- Háromfai balesetesünk levágott ke
ze, kilenc óráig volt távol a karjától. Meg
döbbentő, hogy az az ember ma az er
dőbe jár dolgozni a két kezével. Vagy: 
Rinyaszentkirályon bálázógép kaszabol
ta le az óvatlan munkást. Kiérkezésünk
kor megdöbbentő volt a látvány: alvadt 
vércsomó mozgott a tarlón. Az embernek, 
akinek a koponyacsontja minden részé
ben összetört, nem volt pulzusa, vérnyo
mása. Ilyen helyzetben láttuk el, kellett 
szállítható állapotba hozni. A kórházban 
visszaadták az életét és ma dolgozik.

- Milyen terveik vannak mégt
- Ha nem is sok, maradt pénzünk az 

alapítványi kasszában. S nem titkoljuk, 
újabb terveink szerint egy lélegeztető gé
pet szeretnénk venni. Mert az megint ne
héz munka. Ha azt vesszük, hogy per
cenként 16-szor lélegzünk, s ha Kapos
vár 60 perc alatt érhető el, könnyű ki
számítani, kézzel mint most, mennyit kell 
pumpálni a kórházba érkezésig szolgá
latban. És mivel központi támogatásra 
nem számíthatunk, csak a támogatók ön
zetlen segítségére azt ezúton is megkö
szönjük.

Hubay Sándor

általa gyűjtött iskolatörténeti kiállítást is
mertesse.

Győré Béláné nagyon alapos-szemé
lyes élményekkel kibővített tárlatveze
tést tartott, kezdve a példaképekként tisz
telt elődöktől, napjaink sikeres kórusve
zetőit is bemutatva. A képek és emlék
tárgyak városunk dicsősége is: Világjáró, 
tudós tanárok, (köztük több művész); 
olimpikon sportoló - aki tanárként szám
tan-természettan szakos, író (Mudin Im
re); rajztanárok - Sárdi Ferenc szobrász, 
Kraumann Erik festőművész. A polgári is
kola volt igazgatója, Burics László, Na
gyatád első monográfiájának megírója 
- számtan, történelem szakos tanár, szo- 
ciográfus, sporttudósító és zongorázik!

A zenei elődök: Kutor Ferenc tanár, ze
neszerző; Knapp János karvezető, (fizi
katanár, nyelvet tanít, megalapítja a cser
készcsapatot, több hangszeren játszik); 
Angelina nővér- Bartók, Kodály és Bár
dos Lajos kortársa és népszerűsítője; 
Győré Béla a nagy tudású zeneszerve
ző.

Az ünnepi hét minden napja öröm volt 
a diákok számára: játékosan, szórakoz
va bizonyíthatták ügyességüket. Karácso
nyi díszeket készítettek, varrtak, sakkoz
tak, sport-és szellemi vetélkedőket tartot
tak, élvezték a számítógépes játékok iz
galmát. A rendezvények közül kiemel
kedett a csütörtöki Kodály-Bárdos-ve- 
télkedő, melyen 8 csapat vett részt - ki
csik és nagyok együtt. Reméljük, hogy 
róluk ugyanolyan szeretettel emlékeznek 
meg a jövőben diákjaik, mint mi az elő
dökről.

Nagyné Gyánó Ágota

Prolog Ifjúsági Alapítvány
Adószám: 19193353-1-14

Cantemus Alapítvány
Adószám: 19195733-1-14

Paracelsus
Népegészségügyi Alapítvány
Adószám: 19195207-2-14

Pro Família Nagyatád Alapítvány
Adószám: 19201412-1-14

Nagyatádi Zeneiskola Támogatásáért 
Alapítvány

Adószám: 19195197-2-14

Fürjecske Néptánccsoportért 
Alapítvány 

Adószám: 19200150-1 -14



Nagyatádi Hírlap Vili, évfolyam 1998. Január-Február

Sírkertek, temetők
Örök igazság marad: megszületünk és 

meghalunk. Mégis szeretteink távozása, 
elvesztése megrendít bennünket, így hát 
megbarátkozni soha nem tudunk vele.

Méltósággal elviselt fájdalmunkban 
azonban nagyszerepe lehet, bizonyára 
van is, a végtisztesség megadása szín
vonalának. Erre is figyelünk hát mély gyá
szunkban.

A város öt, a henészi, simongáti, a 
kivadári, a központi és a bodvicai teme

tőjének karbantartását és üzemeltetését 
ellátó, a Somogyi Temetkezési és Szol
gáltató Kft. Nagyatádi Ki rendeltségének 
vezetőjével, Fisli Gyulánéval mindenna
pi munkájukról beszélgetünk.
- Mára stabil csapattá vált az itt dol

gozó hatszemélyes gárda. Mobiltelefon
jainkon mindig elérhetőek vagyunk. A 
háznál, a lakásban elhaltakkal van a leg
több riadalom. Erre is a fentiek az érvé
nyesek. Az orvosi szemle után azonnal 
szállíthatjuk az elhunytat a halottas ház
ba - mondja Fisli Cyuláné.

- Mi a helyzet a központi temetővel? 
Még mindig ide temetkeznének többnyi
re?
- Ez a temető gyakorlatilag betelt, nem 

véletlen, hogy már egy korábbi városren
dezési terv kegyeleti parkként számolt a 
sírkerttel. Lehetőséget a temetések, az ur
nafal és a sírban elhelyezett urna, vala
mint a sírboltok jelentenek. És természe
tesen a megváltatlan sírhelyek. A lakos
ságnak is köszönhetően nagyon szépen 
rendben vannak a perem-részi temetők. 
A központi temető rendjét nagyban be
folyásolják a piac és az állomások kö
zelsége; sokan csak átjárnak rajta.

Egyébként, szolgáltatásaink színvona
lát javítja majd egy mobil hangosító-be- 
rendezés beszerzése és működtetése.

- A kellékek beszerzési helye bizo
nyára befolyásolja az áraikat.

-A koporsókat Szlovéniából, illetve 
Hajdúböszörményből és Nyíregyházá
ról szerezzük be. Legközelebb, talán 
Visnyén készítenek majd legközelebb. 
Amúgy széles, az igényekhez alkalmaz
kodó választékban a legszolidabbtól a 
1 70 ezer Ft-os koporsóig tudjuk kielé
gíteni az igényeket. Némiképpen az el
osztó szerepet is felvállaltuk, ugyanis 
Barcsra és Csurgóra is jut az ideszál
lított készletből.
- Nemzetközi szolgáltatást is vállal

nak?
- Igen. Nemrég például Véséről, a 

horvátországi Korogyra szállítottunk 
egy halottat végső nyughelyére, az itt 
vásárolt kellékekkel együtt-örömünk
re -, nagy megelégedésükre.
- Temetőink elhunyt bosnyák mene

kültek nyughelye is.
-A bodvicai és a simongáti temetők

ben 137-en nyugszanak. Ma még 
nem lehet tudni, hogy közülük kinek 
lesz ez a végső nyughelye, hiszen a vi
lágban szétszóródott családtagok most 
kezdik keresni hozzátartozóikat. Annyi 
bizonyos: halottak napjára az ő sírja
ik is rendben voltak, és jutott egy szál 
virág és égő gyertyaszál is.

Hubay Sándor

BEJWÉOT

Megfejtendő' a vízszintes 3. alatti gondolat.

„Ezernyolcszáznegyvennyolc, 
te csillag...”
A nagyatádi 

Városi Közművelődési Könyvtár

RAJZPÁLYÁZATOT 
HIRDET

8-12 és 13-16 éves tanulók részére, 
az 1848/49-es 

szabadságharc 150. évfordulója emlékére.

Pályázni lehet egy olvasmányélmény alapján, bár
milyen technikával, A4-es méretben.

A pályamunkák hátoldalára kérjük ráírni a pályázó 
nevét, címét, születési idejét, iskoláját, valamint a 

kép címét és technikáját.
A pályaműveket szakmai zsűri értékeli, 

a legjobbnak ítélt munkából 
a gyermekkönyvtárban kiállítást rendezünk, 

a nyertes pályaművek alkotói 
értékes könyvjutalomban részesülnek.

A pályázatok leadási határideje: 1998. március 6. 

Helye: a Városi Könyvtár mindkét részlege 

Ünnepélyes eredményhirdetés és egyben 
a kiállítás megnyitója

1998. március 13. délután 15 óra

Vélemények 
a kábeltelevíziós rendszer adóiról

A képviselőtestület decemberi ülésén határozott a nagyatádi 
kábeltelevíziós rendszeren jelenleg sugárzott adók 
összetételéről. A korábbiakban kialakított adóstruktúra 
megváltoztatása kapcsán több lakossági észrevétel is érkezett, 
amely néhány korábbi műsor visszaállítását kérte. A 
képviselőtestület ezúton is kéri a lakosság segítségét, hogy 
javaslataikkal segítsék a legszélesebb körben is elfogadható 
műsorösszetétel kialakítását. Véleményüket, javaslataikat az 
alábbi kérdőív kitöltésével fogalmazhatják meg.

TÁJÉKOZTATÓ
Nagyatád város területén a lakossági hulladékszállítási 

és kezelési díj, 1998. évben az alábbiak szerint módosul.
Az alapdíj lakásonként 580 Ft + ÁFA/év.
A lakásba lakó állandó bejelentett lakcím és tartózkodási 

hely alapján:

1 személy 790 Ft + ÁFA/év
2 személy 1580 Ft + ÁFA/év
3 személy 2390 Ft + ÁFA/év
4 személy 3160 Ft + ÁFA/év
5 személy 3950 Ft + ÁFA/év
6 személy 4740 Ft + ÁFA/év
7 személy 5530 Ft + ÁFA/év
8 személy 6320 Ft + ÁFA/év
9 személy 7110 Ft + ÁFA/év

A számlázás időpontja április 15. illetve október 15.

Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy a tartózkodási hely vagy 
lakcímbejelentést illetve a fizetésre kötelezettek személyében 
bekövetkező változásokról a Polgármesteri Hivatal Népesség
nyilvántartásánál (Fsz. 1. szoba) kell nyilatkozni.

A nyilatkozatokat félévenként a számlázási időszak január 1., 
illetve július 1-ei állapotnak megfelelően tudjuk figyelembe 
venni.

Továbbra is alanyi mentes a személyek után fizetendő díj 
vonatkozásában minden 70 éven felüli nagyatádi lakos, valamint 
mentes a teljes szemétszállítási díj megfizetése alól az egy lakás
ban egyedül élő 70 éven felüli nagyatádi lakos.

Az alábbi esetekben felsorolt mentességek igazolását évente 
két alkalommal március 15. és szeptember 15. napjáig kell benyúj
tani a Városgondnoksághoz.

- sorkatonai szolgálatot teljesítők,
- középiskola vagy felsőfokú tanulmányaikat kollégiumi vagy 

albérleti elhelyezéssel folytatók,
- 3 hónapot meghaladó gyógykezelés alatt állók, és emiatt 

intézményi egészségügyi vagy szociális intézményben tartózkodók,
- Nagyatádon kívüli településen történő ott lakás melletti tartós 

munkavégzés esetén, ha időtartama a 3 hónapot meghaladja,
- bizonyított tartós külföldi munkavállalás és külföldön foly

tatott tanulmányok folytatás esetén.
Városgondnokság

Nagyatád, Szabadság u. 17. • Tel.: 351-477

VÍZSZINTES
1. Az erbium vegyjele. 3. Tacitus római történefró gondolata. 13. Nabokov 

regénye. 15. Kis folyóvíz. 16. Kiváló tanuló. 17. Északi férfinév. 18. Bencés 

apát, zeneteoretikus. 19. Baba jelzője. 20. Fogadására. 22. Szibériai folyó. 
23. Magatok. 24. Errefele! 25. Épületszárny. 26. Fizetés. 28. A pincébe. 29. 
Erre a helyre. 30. Az isten ostora. 32. Vagy, angolul. 34. Múzeumi alkalma
zott. 37. Nitrogén, régiesen. 38. Német névelő. 40. Létezik. 41. Sapienti ... 
43. Rendezőszerv volt. 44. Való. 46. Magas sportoló. 49. Ókori pénzecske.

50. Narancsolaj. 52. Após. 53. Fordított névelő. 54. Lódulj! 55. Tenger, angolul. 
56. A nátrium vegyjele. 57. Igeképző. 58. Megapond, röv. 60. Matematika, 
röv. 61. Magányt kedvelő. 63. Angol férfinév. 65. Kicsodát. 66. Ruhát simít. 
67. Ragadozó hüllő. 70. Rámája. 71. Kedvtelésből folytatott viziállat-tenyésztés. 
72. Botvég!

FÜGGŐLEGES
1. A fizikának az áramló elektromossággal foglalkozó ága. 2. Az örök város 

lakója. 3. Mohamedán templom karcsú tornya. 4. Attila névváltozata. 5. Mens 
.... in corpore sano (ép testben ép lélek). 6. Z.C. 7. Sziget, olaszul. 8. Jelfogó. 
9. Északi váltópénz. 10. Elem! 11. Idegen előtagként: új-. 12...... Moro (poli
tikus volt). 14. A lítium és a bór vegyjele. 20. Alkotórész. 21. Régi labdajáték. 
25. Idegen előtagként: mirigy-. 26. Társasági forma. 27. Idegen előtagként: 
gyökér-. 29. Bagdad lakója. 30. Papagájfaj. 31. Vezényszó a huszároknál. 33. 
....a csodaszarvasról. 35. Elektronvolt, röv. 36. Egykori előd. 39...... avis 42.
A tantál vegyjele. 45. Francia író volt(Émile). 47. Iparkodik. 48. Orosz város.
51. Hátas. 55. Elég, latinul. 56. Megkülönböztető jelek. 57. Vályú. 59. Díszkert.
60. Szoknyahossz. 61.......Tiki Tévi. 62. Egri sportklub. 64. Őszi hónap, röv.
65. Történelmi időszak. 68. Kicsinyítő képző. 69. Némán előz!

Mely adók elhagyását javasolja a jelenlegi műsorkínálatból?

1.

2.

TISZTELT EBTULAJDONOSOK!
Szómos lakossági bejelentés, panasz érkezett o város’- 

bán felügyelet nélkül járkáló kóbor ebekkel kapcsolat

ban. Felhívjuk az ebtulajdonosok figyelmét, hogy a vá

ros közterületein felügyelet mellett, pórázon sétáltas

sák kutyáikat, játszóterekre ne vigyék őket. A Város

gondnokság fokozott figyelemmel fogja kísérni az ön

kormányzat állattartásáról szóló rendeletének betartá

sát. A szabadon talált ebeket befogjuk, melyeket a Sza
Mely adókat látna szívesen a nagyatádi kábeltelevíziós 
rendszeren?

i 
i
i
i 
i
L

A kitöltött kérdőívet kérjük 1998. február 18-ig küldjék visz- 
sza a polgármesteri hivatalba (Nagyatád, Baross C. u. 9.), vagy 
adják le a városháza információs helyiségében.

badság u. 17. sz. alatti telephelyünkön 8 napig őrizünk. Ezen időn belül az ebtu

lajdonos a költségek megfizetése mellett kiválthatja kutyáját. A tartási idő el

teltét követően a rendelet értelmében a ki nem váltott kutyákat megsemmisít 

jük. Kérjük, hogy lakótársaik biztonsága érdekében- de nem utolsó sorban, ku

tyáik érdekében is- tartsák tiszteletben az ebtartással kapcsolatban hozott ren

deletet. Ezúton tájékoztatjuk a város lakosságát, hogy kóbor ebekkel kapcso

latos bejelentési a Városgondnokság ügyeletes telefonján: 06-30-273-256 szá

mon várunk. Városgondnokság

A Magyar Kultúra Napján Szőke József igazgató meghívására a Művelődési Házban 
találkoztak az intézmény művészeti csoportjainak és szakköreinek vezetői. A baráti 
hangulatú találkozón az éves program egyeztetésére és a szerteágazó tevékenységet 
folytató csoportok munkájának öszehangolására került sor.

Szerkesztőbizottság: Pünkösd Márton, Hubay Sándor, Szőke József 
Fotók: Durgó Tibor, Pünkösd Márton

Felelős kiadó: Ormai István
Készült: Nagyatádi Nyomda Kft. üzemében • Felelős vezető: Takács Ferenc ügyv. ig. 

281901 N. Ny. Kft.
ISSN 1416-0048

KÉZIRATOKAT NEM ŐRZŐNK MEG ÉS NEM KÜLDŐNK VISSZA!



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

„Dicső nap volt ez! Mert a népet ez szabadíts fel, s a nemzet millióit 
ez tette honpolgárokká. Áldva legyen azoknak hamva, kik e nap diada
láért áldozatul adták oda magukat." (]ókai Mór)

MÁRCIUS 15.
Ismét eljött, immár százötvened- 

szer! Belénk ivódott, életritmu
sunkká vált. Ismerjük jól.

Jól ismerjük? Igen, szinte percre 
tudjuk a nagy nap történéseit, sze
mélyes ismeró'seink már-már a fő
szereplők: Petőfi, Vasvári, Irinyi, 
Degré és a többiek. S mégis évről- 
évre újat, mást jelent ez az ünnep.

Nem elég csupán megismerni, de 
értenünk is kell elődeink cseleke
deteit, döntéseit; tudnunk kell, mi 
vezette őket történelemformáló tet
teikben.

Amikor a pesti forradalom évfor
dulóját ünnepeljük, látjuk, hogy egy 
korszak, egy folyamat csúcspontja, 
fordulópontja ez a nap. Két évtized
del korábban a társadalom politi
záló csoportjaiban felismeréssé 
vált, hogy változtatni kell az ország 
helyzetén, hogy a gazdaság és a tár
sadalom alapvető átalakítására van 
szükség. A Haza és Haladás jelmon
datát zászlajára tűző reformkori 
nemzedék gondolta végig, fogal
mazta meg a polgári átalakulás kö
vetelményeit, feltételeit és céljait. 
Keresték és felismerték koruk lehe
tőségeit. Önzetlenül és elhivatottan 
munkálkodtak haladó, előremuta
tó elképzeléseik megvalósításáért. 
Az átalakítás, a változtatás, az új 
megjelenése mindig konfliktusok
kal jár, mindig érdekeket sért. Ez a 

reformkorra és napjainkra is igaz!
Az érdekkülönbségek egyezteté

se, a szándékok és célok megvita
tása, az együttgondolkodás, a tár
sadalmi párbeszéd szükséges a 
közmegegyezéshez, a konfliktusok 
feloldásához. Mindezek feltételei 
annak, hogy egy országban, egy vá
rosban mozgósítani lehessen a tár
sadalom erejét. Csak a polgárok 
akaratából lehet tartós fejlődést el
érni. E fejlődést Kossuth Lajos csak 
a következők betartásával vélte el
érhetőnek: „Hivatásunk: nemcsak 
meg nem semmisülni, hanem élni 
életvidoran, s amiért milliók szíve 
dobog, amire vágyik minden érve
rés, az nem nyomorú tengés, ha
nem kifejlés, mely felküzdje nevün
ket a polcra, melyen állam Európa 
népei közt megérdemeljük."

Akkor ez a lépés, melyet a „ki
fejlés" felé tettek, a forradalomig el
vivő volt. Napjainkban a munkánk
ra, a gondolkodásunkra, a közéle
tünkre igaz. A történelem korsza
kokban és évtizedekben mér, folya
matokat mutat be. A reformkort, az 
akkor történteket vizsgálva láthat
juk, hogy a nagy feladatokra, kihí
vásokra kitartó és következetes 
munkával találtak elődeink érvényes 
és helyes választ.

Nekünk most ugyanez a felada
tunk: „hazát kell teremtenünk". 
Olyan hazát, melyben a nemzetün
kért eletüket áldozó hősok emléket 
ápolják, nevüket kegyelettel emlí
tik. Olyan hazát, melyben a legtöbb 
jó az itt élő polgárok sorsának szün
telen jobbításán munkálkodni. 
Olyan hazat, mely okos vezetesse! 
és kitartó munkával „felküzdi ma
gát a polcra", s nem csupán mi ma
gyarok, de Európa népei is büszkék 
lesznek, hogy velük élünk több mint 
ezer éve.

Nekünk most kell érvényesíte
nünk azokat a szempontokat, ame
lyekkel reálisan ítélhetjük meg ko
runkat és kortarsainkat. Ennek alap
ja a tényszerűség, az elfogulatlan
ság, a kimondott szavak igaza, a 
cselekedetek hitelessége és a köz
érdek képviseletének valódisága le
het.

A forradalom röpiratának címe: 
„Mit kíván a magyar nemzet?" Alat
ta az egyik válasz: „Legyen béke, 
szabadság és egyetértés." Legyen 
egyetértés abban, hogy céljainkat, 
a feladatainkat tudjuk határozottan, 
közösen megfogalmazni, s dolgoz
ni azért, hogy gazdagodjon, fejlőd
jön, épüljön Magyarország és lakó
helyünk: Nagyatád.

Kedves Nagyatádiak!
Belénk ivódott, életritmusunkká 

vált. Most is kitűzzük a kokárdát szí
vünk fölé, s elhelyezzük virágain
kat Kossuth Lajos szobránál, s han
gos szóval vagy csupán gondolat
ban hálát adva tisztelgünk 1848-as 
hőseink emléke előtt.

Ormai István 
polgármester

„Kossuth Lajos azt izente...”

Tyroler József: Kossuth Lajos Than Mór: A komáromi csata 1849. április 26.

„Kossuth Lajos azt izente, elfogyott a regimentje" Orlai Petrich Soma: Petőfi Sándor

Közös érdekek, pályázati lehetőségek
Ülésezett a területfejlesztesi társulás

Március 5-én tartotta idei első ülé
sét a nagyatádi Városházán a 
Rinyamenti Területfejlesztési Önkor
mányzati Társulás. Az értekezleten reszt 
vett Francz Rezső és Lassú István or
szággyűlési képviselő is.

Ormai István polgármester, a társu
lás elnöke tájékoztatta a jelenlévőket 
az 1998-as pályázati lehetőségekről. A 
társulás a tavalyi évben is több sikeres 
pályázatot nyújtott be. 1998-ban a tér
ségben együttműködve a közvilágítás 
korszerűsítésére és közmunka program
ra fognak beadni támogatási igényt. 

Mindkettőben jelentős szerepet játszik 
Nagyatád város részvétele. A közvilá
gítás korszerűsítésével energia-megta
karítást kívánnak elérni, míg a közmun
ka program munkanélküliek foglalkoz
tatásával a vízelvezető árkok tisztításá
ra irányul.

A jelenlévők meghallgatták Nagy 
László nagyatádi rendőrkapitány tájékoz
tatóját, és megismerve a rendőrség 
anyagi nehézségeit 900.000 Ft. támoga
tást szavaztak meg a járőrözéshez szük
séges üzemanyag-keret növeléséhez.

A nagyatádi kórház és a tüdőgondo

zó gép és műszerbeszerzésének támo
gatását szintén elfogadták a társulás tag
jai, ennek mértékéről azonban a pályá
zatok eredményének ismeretében hoz
nak döntést.

A Nagyatádi Ipari Park létrehozásá
tól nemcsak a város, de a régió gazda
sági életének élénkülése, jelentős mun
kahelyteremtés is várható. A program 
jelenlegi helyzeterői Ormai István pol
gármester adott tájékoztatást. A társu
lás tagjai határoztak az Ipari Park meg
valósításának támogatásáról és ennek 
segítéséről. PM

A Nagyatádi Művelődési Ház immár 
huszadik alkalommal rendezte meg a 
XX. Dél-Somogyi Amatőr Képző- és 
Iparművészeti Kiállítást, amely egy 
hónapig látogatható az intézményben.

Az ünnepélyes megnyitón Szabados 
János Munkácsy-díjas festőművész be
szedőben hangsúlyozta, hogy a XX. szá
zad vége felé a vizuális művészetek 
válságba kerültek, a képzőművészet 
anyagilag szinte létminimumon van. 
Fontos szerepe van ezert a régióknak,

Harmincöt alkotó - ötvenhét alkotás

Jubiláló művészeti kiállítás
hiszen nemcsak történelmük, de tör
ténetük is van: így a környezetnek, a 
külföldnek is üzenete van a mának. A 
természethez, a természetességhez 
történő viszonyulás, a közönség együtt
élése az alkotókkal. Éppen ezért van 
rendkívüli jelentősége ezen kiállításnak, 
hogy ilyen hosszú időn keresztül is 
megőrizte folytonosságát. Mindezért 
köszönet Nagyatád városának, a Mű
velődési Haznak, Merész Emesének az 
intézmény népművelőjenek, aki nagy- 

nagy szeretettel és hozzáértéssel gon
dozta a kiállítást.

Ormai István polgármester vala
mennyi kiállító művésznek emléklapot 
adományozott.

Harmincöt alkotó - ötvenhét alkotás.
Igényes, szép, értékes kiállítás!
Művészetkedvelő fiatalok és felnőt

tek kellemes időtöltéseként szíves figyel
mükbe megtekintését ajánlom!

Mészáros Ágnes



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vili. ÉVFOLYAM 1998. MÁRCIUSNagyatádi Hírlap

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

MESÉLŐ KÉPEK
A J árási Takarékpénztár

A Széchenyi tér 14-es számú sarok
épület a múlt század végén épült sze
cessziós stílusban. Maga a szó kiválást, 
elszakadást jelentett. E művészeti moz
galom 1890-1910 között virágzott a mű
vészetekben. Atestészetben Rippl-Ronai 
lózset volt kimagasló képviselője. Az épü
let dísze a temek, impozáns a toronydisz 
előtte zsolnai porcelán kaptár jól szim
bolizálta a rendeltetései.

A Széchenyi téri bejárat vezetett a 
pénztárhoz, a Mártírok utcai épületbel
ső peaig lakás céljára szolgált. Ma is lat
ható a raktárként használt trezorhelyiség,

id. Szetsey István (1817-1892)

Somogy megyei születésű történelmi 
elődöktől szármázott. A marcali járás 
Pusztakovácsi faluhoz közeli Kolked 
puszta volt a család egykori birtoka. A 
térképről jól ismert Felső - Alsó Kolked 
puszta. Fiatalon házasságot kötött Ódor 
Eszterrel Két gyermekük született 
Szetsey Irma (Rajczyné) és it'j. Dr. 
Szetsey István ügyvéd majd képviselő. 
1 50 éve 1848 március 1 5-e a „márciu
si ifjak" napja.

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

Nagyatád Ifjú Polgárai
Vincze Cintia, Mészáros Nikolett, Váradi Eszter,

Takács Dániel, Fias Florina Karina, Csábráki Dávid,
Molnár Alexandra

-- !

valamint az opalüvegbe maratott „fő- 
könywezető" felírású ajtószárny.

1894-ben az intézmény főkönyvelő
je majd igazgatója Brunner József volt 
(1871 ' 946). Munkatársai: Szüts István, 
Szüts Margit, Árvái Erzsébet. A második 
igazgató 1925-től Buzsaky János, 
(1883-1930) majd elhunyta után Burics 
Pál, aki részvényesként került a takarék
pénztár igazgatójának. Munkatársai:

Almásy István, Nemeth Lajos. 1924-ben 
a Széchényi téri üzlethelyiséget Valsics 
Rozália berelte cukrászdát nyitva. A 
szomszéd helyiség koporsót árusító üz

A 31 éves Szetsey István cs. és kir. Had
nagy is egy volt a sok Petőfi közül, ki el
fogadta, kívánta a következetes változást. 
„A forradalom győzelme után a bécsi ud
var politikájának eredményeként várha
tó volt hogy fegyveres had tor hazánk
ba.

Batthyány miniszterelnök, 1848. au
gusztus 1 5-en kiadott rendeletében ön
kéntes nemzetőri hadtest felállítását ren
delte el. Szeptember elsejen Babócsán 
gyűlt össze 20 évestol 40 éves korig a 
had, tökéletes ruházat nélkül kezdetle
gesen felfegyverezve.

„Kaszává/, kapáva/, mehetsz, ha nincs 
egyéb,

kapával, baltával, ha az sincs, jó a 
csépi"

(fűzfavers)

A somogyi parasztok a forradalom 
melle álltak es a szegény nemességből 
kinőtt értelmiségiek javarésze is. A 3. 
Zászlóalj egyik felet Somssich József őr
nagy, (1353 tő) a masík felet Tallián 
Károly őrnagy (1529 fő) vezényelte. 
Áladról 103 to indult el Babócsára. 
(A névsor megtekinthető a múzeumban.)

Jellasich bán szeptember 11-en 
Murakeresztúrnal átkelt a Dráván. Ekkor 
mar közös és egyseges irányítás alá tar
tozott sőt egybeolvadt a nemzetőrség es 
honvédség. A „honved" nyelvujtasi szót 
Kisfaludy Károly alkotta 1841-ben. 

letként működött. 1927-1932 között a 
Szent István gyógyszertár tulajdonosa 
Gyöngyossy Géza bérelte az egyik üz
lethelyiséget. 1939-1944 kozott divat
boltot nyitott az épületben Paulik Jenő. 
A II. világháborúban a pénzintézet is 
megrongálódott, de az államosításig még 
működött. Majd átmenetileg különböző 
célokat szolgált, volt FÜSZERT-elosztó, 
vasbolt és patyolat is.

1953-ban a Nemzeti Bank fiókja a 
Kossuth utcából itt kapott helyet. Igaz
gatója Buváry Béla, munkatársai Horváth 
Mihály, Del Fabró Ede, Nagy Jenő. Hor
váth János, Durgó Tiborné.

A későbbi igazgatók Csuma Gyula, 
Uitz Ferencne munkatársaik Tölgyesi 
Miklós, Míko Beláné, Bencsik Istvánné.

1974-ben az épületben nyitottak meg 
a (Járási) Városi Könyvtarat, mely előző
leg a Korona épületében működött. Itt 
került elhelyezésre a háború után meg
fogyatkozott könyvállomány. (1933-ban 
a különböző szervezetek tulajdonában 
8400 kötet volt.) Napjainkban hatalmas 
mennyiségben bővült a könyvállomány, 
az olvasok igényeinek nagy megelége- 
desere. A szolgáltatást es gondozást 11 ‘ 
fős közalkalmazott lel ki ismeretesen lát
ja el.

Régi óhajra 1997-ben megszépült a 
könyvtár epülete, tetőszerkezetet is fel
újították.

Uralkodóink Könyves Kálmán Mátyás 
király az irodalom, a művelődés, a tu
domány és tanulás legfőbb eszközei a 
könyvben látták.

A könyv néma tanító, benne van az 
egesz világegyetem és leghívebb meg
hitt orok barátunk.

..Dicsőség a könyvnek!'

Győré Béláne Sípos Ilona

(Rendfokozat nélküli harcos 1848-49- 
ben.) Szeptember 21-ig 390 önkéntest 
hívtak össze Tallián parancsnoksága alá 
helyezve akiket Székesfehérvárra küld
tek. Oda szeptember 24-én erkezett meg 
a csapat, de a pákózdi csataban nem vett 
részt.

A 63 éves Móga János altábornagy ve
zényletével Kiss Ernő, Teleki Adam, 
Perczel Mór honvédéi álltak szemben az 
ellenséggel. Kínos látvány lehetett, amint 
a magyar sereg es Jellasich katonai is azo
nos egyenruhában sorakoztak fel! A csa
ta nem volt véres, magyar részről 7, a csá
száriak részéről 40 halott maradt a csa
tatérén. Jellasich meghátralva fegyverszü
netet kért.

A névrokon Szetsey K. István honved 
főhadnagy, majd őrnagy a harmadosz
tályú érdemrend kitüntetettje lett. A má
sik névrokon Szetsey őrmester többször 
megszokott, majd évekig raboskodott 
Theresienstadtban. A körözés szerint a 
szökés biztos oka a hazaszeretet!)

Klapka György Komárom varaban 
1849. október 3-án szabad elvonulást ka
pott. így 1 2-én érkeztek haza Atádra is 
Klapka, Nagysándor József, Noszlopy 
Gaspáp Guyon Richárd (angliai szüle
tésű honved ezredes) hadtestéből: 
Balatinecz Mihály, Bácsai lános, 
Beleznai János, Dani János Erős György, 
Gasparics János, Lénár György. Rakar lá
nos, Odabasics János Sardinecz Mihály, 
Tomasics György, Vidák György.

Id. Szetsey István a leszerelt 48-as hon
véd őrnagy is hazatérhetett otthonába 
mint atadi postamester elte napjait ha
láláig. Sírja ismert a nagyatádi temető
ben es gondozott.

Gvöre Béláne Sípos Ilona

Örök hűséget fogadott

Steiner Mária Valéria 
és Ladányi István 

k Istenes Erika és Németh József

HÍREK

Elkészült az új Egészségügyi Központ. Az ünnepélyes átadására március 27-én 
Kökény Mihály Népjóléti Miniszter jelenléteben kerül sor. A Tallián Andor utcai épület
ben kap helyet 7 felnőtt háziorvosi körzet rendelője, az 1-es és a 2-es számú gyer
mekorvosi körzet, a védőnői szolgálat, a csecsemő- és terhestanácsadás és az újo- 
nan szervezett iskolafogászat, valamint a központi orvosi ügyelet. Az új intézmény
ben korszerű feltételek mellett folytatódhat a betegek ellátása.

Befejeződött a nagyatádi házasságkö
tő terem felújítása. A megújult környe
zetben már az első házasságkötés is meg
történt. A házasságkötés és más családi 
események, közösségi rendezvények 
színhelyéül szolgáló helyiség méltó kör
nyezetben, jo technikai teltételekkel 
várja az ifjú párokat es hozzátartozóikat.

* * *
Újabb pécsi kollégiumi férőhelyek 

megvásárlásával segíti az onkormanyzat 
a felsőfokú oktatási intézményekben to
vábbtanulni szándékozó diakok helyze
tét. Az újabb két férőhely lekötése 400- 
400 ezer forintba kerül, s ezzel össze
sen - a korábbi ot férőhelyet kiegészít
ve - hét diák számára nyújthat segítsé
get a város.

Tovább folytatódnak a Penny Markét 
áruház létesítésének előkészítő munkái 
a kijelölt területen. Az uj áruház az Ár
pád utca, Hunyadi utca és a Rinya pa
tak által határolt területen épül.

* * *
A legutóbbi lapszámunkban megjelent 

közvélemény-kutatás eredményei alap
ján a képviselő-testület módosította a 
nagyatádi kábeltelevíziós rendszerben lát
ható adok szerkezetét. A leginkább igé
nyelt adó a VIVA zenei műsor visszake
rült a műsorkínálatba, s ezzel bővült a 
rendszeren fogható adók száma.

* * *
1998. március 6-án Kaposváron a 

3. Megyei Diákújságíró Találkozó cikkíró 
versenyén, a 11 induló csapat közül, a 
Bárdos Lajos Általános csapata (Csőm 
Veronika, Farkas Réka, Farkas Noémi) 
II. helyezést ért el.

* * *
A Megyei Egészségbiztosítási Pénzt ár 

értesíti az igénylőket, hogy kizárólag a 
családi pótlék és gyermekgondozási se
gély folyósításához szükséges JÖVEDE- 
LEMNYILATKOZATOK átvételere rend
kívüli ügyfélszolgálatot tart Nagyatádon 
(volt GAMESZ Iroda) 1998. március 18- 
án 13-16 óráig.

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a jö
vedelemnyilatkozatok beadási határ
ideje: 1998. március 20.

Hamarosan uj áruház nyílik Nagyatádon. A Jókai utca sarkán épült Orbán 
Kereskedőhaz megőrzi a cég régi profilját, de kényelmesebb feltételeket teremt a 
vásárláshoz. Az új kétszintes épületben 800 m -re bővül az eladótér, ahol közel hat
ezer árucikket és terméket kínálnak a vevőknek.

Nagyatad Város Közoktatási és Kul
turális Bizottsága az általános iskolák 
első osztályaiba torteno beiratást az aláb
bi időpontokban határozta meg:

1998. április 20. 8-16 óráig
1998. április 21.13-16 óráig
Az óvodákban a felvetel az alábbi idő

pontokban történik:
1998. április 27-étol 29-éig

* * *
A pszichiátriai betegek épülésére letre 

hozott Hét Hárs Alapítvány szervezé
sében a Nagyatádi Kórházban „A kép 
csendje" címmel - személyes beszélge
tés keretében - Rozsnyai Margit pszicho
lógus és Szabados Tamás operatőr mu
tatta be kisfilm összeállítását. Az érték
őrző operatőr a környezetben, a terme
szeiben található kincseket, túlélést, ha
gyományt hétköznapisagában gyönyö
rű jelenségeket örökítette meg saját szem
szögéből. Ami mellett nap mint nap oly 
sokan elmegyünk, most e találkozás al
kalmával felidézhettük s lehetőség nyílt 
beszélgetni, együtt gondolkodni.

* * »
A Béke utcai dögkút megszűnik, be

zárásra kerül. 1998. március 1 -tői a vá
ros területén elhullott 50 kg alatti allati 
tetemeket a Béke utcai vágóhíd telephe
lyén elhelyezett zárt konténerbe lehet le
adni, előzetes telefonos (06-30-273-256) 
értesítés mellett.

* * *

Pető Iván volt a hónap elején Nagya
tád vendége. A Solar Szálló halijában ér
deklődők gyűrűjében tartott általános át
tekintést, nehány közérdeklődésre szá
mot tartó, országos jelentőségű kérdés
re válaszolva azt is elmondta: tisztessé
ges eredményre számítok, ami elegen
dő lesz ahhoz, hogy pártunk jól szere
peljen, az idei parlamenti választásokon. 
Az ország pénzügyi egyensúlya mellett 
esély van a fenntartható növekedésre is 
a gazdaságban. A választás várható han
gulatára vonatkozó kérdésre elmondta: 
higgadtabb légkörre számítok, mint 
amilyen az előző kettő volt, éppen ezért 
valóságosabb lehet a kampány.



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Vili, évfolyam 1998. Március Nagyatádi Hírlap

A cég vezetői türelmesek ...
Mennyit bírnak a kukák?

Nagyatádon 1996. augusztus 1 -töl a 
Saubermacher-Ryno Kft. végzi a hulla
dékgyűjtést és szállítást, a közutak sep
rését, tisztítását, a hó- és síkosság men
tesítést. Az utóbbit természetesen csak 

azokon az utakon amelvek nem a Köz
útkezelő Kht. fenntartásában működnek. 
Munkájukat az önkormányzat rendele
té és a társasággal kötött szerződés sza
bályozza. Évente két alkalommal ta
vasszal és ősszel lomtalanítási akciót szer

NB II. osztályú Női Kézilabda Bajnokság 
Dél-nyugati csoport

Az NVSE csapatának tavaszi mérkőzései

Nagyatád - BaJatonboglár március 29. (vasárnap) 10.30 óra

Ifjúsági m. 12.30 óra

Siófok - Nagyatád április 4. (szombat) 16.00 óra

Ifjúsági m. 14.15 óra

Nagyatád - Pacsa április 12. (vasarnap) 11.00 óra

Tamási - Nagyatád április 18. (szombat) 16.00 óra

Nagyatad - Mohács április 25. (szombat) 17.00 óra

Fonyód - Nagyatád május 3. (vasárnap) 15.00 óra

Ifjúsági m. 13.00 óra

Nagyatád - Simontornya május 10. (vasárnap) 11.00 óra

Pécsvárad - Nagyatád május 17. (vasárnap) 10.30 óra

Nagyatád - Marcali május 24. (vasárnap) 11.00 óra

Ifjúsági m. 9.15 óra

Pécs AGR - Nagyatád május 30. (szombat) 18.00 óra

Nagyatád - Csurgó június 7. (vasárnap) 11.00 óra

Ifjúsági m. 9.15 óra

Somogy megyei 1. osztályú Labdarúgó Bajnokság

Az NVSE csapatának tavaszi mérkőzései

16. forduló (március 15.) 15.00 óra Szülök - Nagyatád

17. forduló (március 22.) 15.00 óra Nagyatád - Juta

18. forduló (március 29.) 15.30 óra Andocs - Nagyatád
19. forduló (április 5.) 15.30 óra Nagyatad - Kaposvári Gazdász

20. forduló (április 12.) 1 6.00 óra Fonyód - Nagyatád

21. forduló (április 19.) 16.00 óra HelioSE - Nagyatád
22. forduló (április 26.) 1 6.30 óra Nagyatád - B.keresztúr

23. forduló (május 3.) 16.30 óra B.szárszó - Nagyatad

24. forduló (május 10.) 16.30 óra Nagyatád - Somogysárd
25. forduló (május 17.) 1 7.00 óra Tarany - Nagyatád
26. forduló (május 24.) 1 7.00 óra Nagyatád - Tab
27. forduló (május 31.) 1 7.00 óra Lengyeltóti - Nagyatád
28. forduló (június 07.) 1 7.00 óra Nagyatád - Nagyberki
29. forduló (június 14.) 17.00 óra Satelit - Nagyatád
30. forduló (június 21.) 17.00 óra Nagyatád - Kaposvári Rákóczi II.

Az ifjúsági találkozók a felnőtt mérkőzések előtt két órával kezdődnek !

veznek és a veszélyes hulladékok elszál
lítását is külön elvégzik. Nagyatád mel
lett 20 környékbeli településen is ez a cég 
gyűjti a hulladékot.

Az önkormányzati rendelet betartása 

nemcsak a szolgáltatóra hárít feladato
kat, hanem a lakosság együttműködését 
is feltételezi. Ezen a téren néhány prob
lémára Tátrai Jenő divízió vezető hívta 
fel a figyelmünket. Sajnos több helyen 
is előfordul, hogy a kukákat építési tör

melékkel es más súlyos hulladékkal meg
tömve helyezik ki. Ebből a szállítómun
kások zsörtölödése mellett a kukák ron
gálódása is származhat. A kukák teher
bírása 120 literes gyűjtőedény esetén 36 
kg., 240 literes edény eseten 72 kg. A 
munkások teherbírása személyenként 
változó, de semmiképpen sem súlyeme
lőnek szegődtek. A rendelet is egyértel
műen előírja, hogy milyen hulladékot kell 
elszállítani a szolgáltatónak. Olyan hul
ladékot, amely a gyűjtőedényt vagy szál
lítóeszközt rongálja (tégla, beton, vas, ve
szélyes hulladék) nem szabad kihelyez
ni. Ezeket az edenyeket csak annyira sza ■ 
bad megtölteni, hogy zárhatóak legye
nek. A hulladék beledongölese, vagy más 
agyafúrt módszerrel való tömörítésé ti
los. Lakás-átalakítás, vagy építkezés 
esetén nyitott 4 m -es edény is igényel
hető a Saubermacher-Ryno Kft-nél, mi
nimális térítési díj megfizetésével. Továb
bi probléma a hulladékgyűjtő edenyek 
mellett sorakozó különböző méretű 
zacskók, és más hulladékgyűjtő tákolmá
nyok kihelyezése amelyek amellett 
hogy nem túl esztétikus látványt nyújta
nak még jelentős többletmunkát is ered
ményeznek, amelyet a szolgáltató nem 
köteles elvégezni.

A tréfát félretéve remélhetően ezen a 
téren sikerül változást elérni, hiszen a sa
ját lakóhelyünkről van szó, ahol egy kis 
megértéssel és odafigyeléssel egymás 
munkáját könnyíthetjük meg.

Pünkösd M.

______________________________________

Építésigazgatás - másképpen
Az ügyirat és nem az ügyfél utazik

A település-fejlesztés, és rendezes, 
a kornvezetalakítás es - védelme meg
annyi összetevőjenek egyik nem elha
nyagolható eleme, az építés-igazgatas.

Az önkormányzatiság eddigi eredmé
nyei, a vállalkozások szaporodása es 
megerősödése, a polgáriasodás egyre 
szembetűnőbb megnyilvánulásai az 
egyre jobb és szebb épületekben is jel
zik kívánatos térhódításukat. Bizonya
ra ez tette szükségessé az épített kör
nyezet alakításáról és védelméről 
szóló új törvényt, még ha a szakma 
nem tudhat magáénak ónálló főható
ságot máig sem. Ehhez igazodóan ala
kította ki a város önkormányzata a Pol
gármesteri Hivatalban új szervezeti 
egységet a Műszaki és Vagyongazdál
kodási Irodát. Az iroda fiatal vezető
jével Svégel Gáborral a feladataikról 
beszélgetünk.

- Az irodán jelenleg tizenegy mun
katársunk dolgozik. A tapasztalt szak
embereink mellé új, fiatal mérnökö
ket állítottunk csatasorba, köztük már 
környezetvédelmi mérnök is találha
tó. Január 1-jétől kiemelt építés-ha- 
tosági jogkörrel lettünk felhatalmazva. 
Nagyatádon kívül 16 városkörnyéki te
lepülés (a volt nagyatádi járás) tarto
zik ide, a város jegyzőjének felügye
lete alatt. Feladataink kibővültek a köz
ségek építéshatósági ügyeinek jelen
tős részévéi, de természetesen maradt 
feladat a körzeti műszaki kollégák szá
mara is. A folyamatos kapcsolattartas- 
sal el kívánjuk érni, hogy ne az ügy
fél, hanem az ügyirat utazzék, ami per
sze nem zárja ki, hogy az ügyfél be
utazzon a dolgai elintézésére. Ezzel 
együtt járt, hogy a községekből begyűj
töttük a tolyamatban lévő ügyiratokat, 
a település-rendezési terveket és a he
lyi építési előírásokat.

- Miből erednek a változások és mit 
jelent ez az önkormányzatokra néz
ve?

BERZENCE ÜNNEPE
1998. február 26. Berzence
Ünnep a közösség életében, mér

földkő az iskola történetében: Kavulák 
János nevet vette fel az oktatási intéz
ményé és zeneiskola. A lakóhely 
egykori plébánosa, címzetes prépost 
1818-1910 kozott élt, hatvan évig volt 
Berzence lel ki vezetője.

Emberi segítőkészsége, önzetlensé
ge megmutatkozott abban: teljes va
gyonát a lakóhely számára adomá
nyozta, kisdedovót, iskolát, zárdát ala
pított, megszervezte többek kozott a 
helyi tűzoltó-egyesületet.

Sokat tett a község felemelkedésé
ért!

Egész napos ünnepség-sorozat tet
te emlékezetessé ezt a nem minden
napi eseményt, ahol a fiatalok és fel

- Ez év kezdetén lépett hatályba az 
épített környezet alakításáról és védel
méről szóló törvény, amely maga után 
vont több rendelet módosulását. Az 
önkormányzatiság feltételezi, hogy le
gyen minden településnek települes- 
szerkezeti terve és helyi építési sza
bályzata. Ezen előírások már az Or
szágos Építési Szabályzatot felváltó, 
Országos Településrendezési és Épí
tési Követelményekről szóló rendelet
nek kell megtelelnie. Ez egy keretsza
bályozás, amely a konkrét, a telepü
lés sajátosságait figyelembe vevő elő
írásait az önkormányzat saját hatáskö
rébe utalja.

- Miként kísérik figyelemmel az 
egyes építési munkákat?

- A helyszínnel először az építési 
engedélyezési eljárás során ismerke
dünk meg, majd az épület kitűzésé
nél kell jelen lennünk. Az építés fo
lyamán újabb ellenőrzéssel felügye
lünk a szakszerű munkavégzésre, s vé
gül a kész építményt vagyunk hivatot
tak szemrevételezni.

- A szabálytalankodók mire számít
hatnak?

- Életre kelt ismét, építésügyi bírság 
néven az a rendelet, amely remélhe
tően az építési fegyelem megszilárdu
lását fogja eredményezni. A hatóság 
rendelkezik olyan eszközökkel, amely 
a kötelezettségek nem teljesítése ese
tén maga végeztetheti el a munkála
tokat a kötelezett költségére. A telje
sítés elmulasztásának másik következ
ménye a végrehajtási bírság, amely 
szintén megváltozott, mégpedig 100 
ezer Ft-ig terjedhet és ismétlődhet.

- Az engedélyek kiadásának elinté
zési határide/e miként alakult?

- A többrétegű munka következté
ben 60 napra tolódott ki az ügyinté
zési határidő. A bosszúságok megelő
zésének érdekében az építeni szándé
kozóknak be kell kalkulálniuk ezt az 
előkészítő tevékenységükbe.

- Milyen a fogadtatása az új elő
írásoknak?

- Minden változás után újra kell ren
dezni és áttekintem a feladatokat. Sok 
kérdést kapunk és teszünk fel magunk 
is egymás között hiszen ez a rendszer 
most vizsgázik a gyakorlatban. Már
ciusban szakmai fórumot szervezünk, 
ahol az eddig felmerült problémákat 
szeretnénk megvitatni és kiküszöböl
ni. A tapasztalataink alapján azt javas
lom az építkezni szándékozóknak, 
hogy a kellemetlenségek elkerülése vé
gett konzultáljanak szakemberrel mi
előtt építési munkálatokat kezdenének.

Hubay Sándor

nőttek méltó módón fejeztek ki há
lájukat. ünnepi istentiszteletet muta
tott be Balas Béla püspök majd az is
kola aulájában emléktábláját szentel
te fel.

A Művelődési Hazban bensőséges 
megemlékezes es versmondo ver
seny sok-sok tisztelőt es érdeklődőt 
vonzott. Délután a temetőkertben 
Kavulák atya orok nyughelyén elhe
lyezték a hála és a megemlekezés vi
rágait. Huszadikszázad-végi világunk
ban ez a nap felejthetetlen marad az 
ott lévők számára: olyan névadót vá
lasztottak egy oktatási intézmény
nek, akinek erkölcsi tisztasága, embe
ri méltósága példaképül szolgálhat 
nemzedékről nemzedékre.

Mészáros Ágnes
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Nagyatádi március 1945-ben

NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

TISZTELETTEL HÍVJA ÖNT

AZ 1848-AS FORRADALOM 
ÉS SZABADSÁGHARC 

150. ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉRE 

RENDEZETT ÜNNEPI PROGRAMOKRA

1998. március 14. szombat
15.30 Városi Muzeum 

EMLÉKTABLA-AVATÁS 

„EZERNYOLCSZÁZNEGYVENNYOLCZ TE CSILLAG” 
kiállítás-megnyitó

Megnyitja: dr. Bősze Sándor főlevéltáros 

17.00 Művelődési Ház 
DÍSZÜNNEPSÉG

Ünnepi beszédet mond: dr. Kolber István Somogy Megye Közgyűlésének elnöke 

A műsorban közreműködik Talentum Irodalmi Stúdió. 
Őszi Napfény Nyugdijasklub. Nagyatádi Vegyeskar

1998. március 15. vasárnap 10.00 órakor 
MEGEMLÉKEZÉS ÉS KOSZORÚZÁS 

A KOSSUTH-SZOBORNÁL
Ünnepi köszöntőt mond: Ormai István polgármester

SOK KICSI SOKRA MEGY

Mire fordítható a személyi jövedelemadó 1%-a?
A jelenleg ervenyes törvényi szabá

lyozás egy olyan eszközt biztosított a la
kosság szamara, amelynek révén komoly 
segítséget nyújthatnak intézmények, 
társadalmi szervezetek és alapítványok 
tevékenységéhez. Az 1996. évi CXVII? 
torvény lehetővé teszi minden adózó ál
lampolgár számára, hogy a befizeten
dő személyi jövedelemadójának 1%- 
ával - a törvény biztosította keretek ko
zott - szabadon rendelkezzen. A nagy
atádi adózó polgárok számára, így le
hetőség nyílik helyi alapítványok és in
tézmények támogatására is. A fenti 
összeg, ha az adózó máskent nem nyi
latkozik az államháztartást gyarapítja. 
Amennyiben a megjelölt alapítványok 
és intézmények közül választ úgy egy

Négyhavi ostrom után Nagyatádon 
véget ért a háború.

Egyetlen épület nem maradt sértetlen 
de a település központjában felrobban
tott templom romjai szomorú látványt 
nyújtottak.

P. Ambrus Máté ferences rendfónok 
érdeme volt, hogy lakossági össze
fogással egy év alatt felépült a városunkat 
ma is jelképező barokk műemlék 
templom.

Nagyné Gyánó Ágota

helyi szervezet, a város gyarapodását se
gíti elő. A városunkban működő, támo
gatható önkormányzati intézmények, 
vagy tevékenységükhöz kötődő alapít
ványok az alábbiak:

Nagyatad Város Sport Közalapítványa 
(Sportcsarnok létesítése)

Adószám: 19195805-1-14

Nagyatádi Diákokért Alapítvány
Adószám: 19198516-1-14

Nagyatádi Művelődési Ház és
Nemzetközi Faszobrász Alkotótelep

Adószám: 15399038-2-14

Nagyatádi Városi Könyvtár
Adószám: 16804425-1-14

Prolog Ifjúsági Alapítvány
Adószám: 19193353-1-14

Cantemus Alapítvány
Adószám: 19195733-1-14

Paracelsus
Népegészségügyi Alapítvány
Adószám: 19195207-2-14

Pro Familia Nagyatad Alapítvány
Adószám: 19201412-1-14

Nagyatádi Zeneiskola Támogatásáért 
Alapítvány

Adószám: 19195197-2-14

Fürjecske Néptánccsoportért
Alapítvány

Adószám: 19200150-1-14

KÖZELGŐ VÁLASZTÁSOK

Hoffmanné dr. Németh Ildikó

A Magyar Köztársaság Elnöke az or
szággyűlési kepviselő-választás idejét 
1998. május 10-re tűzte ki, a második

Csak remélhetjük az otthoni szakápolás kiteljesedését
Három éve az elsők kozott volt a tá

mogatottak között a nagyatádi Otthoni 
szakápolási szolgálat. A kórházi ápolást 
kiváltó szolgáltatásaikat havonta úgy 560 
veszik igénybe. Nagyatádon kívül Csur
gón, Görgetegen, Ötvöskónyiban és 
Taranyban is dolgoznak. Németh Erzsé
bettel a Kórház és Rendelointezet ápo
lási igazgatójával ennek előnyéről és le
hetőségeiről beszélgettünk. A beteg ha
marabb elhagyhatja a korhazat vagy né
mely esetben be sem kell mennie oda, 
hiszen a nagy kórházi gyakorlattal ren
delkező, jól felkészült szaknővérek kitű
nő infrastruktúrával, külön-külön nővér
táskával állnak a betegek szolgálatában. 
Mindezt munka mellett szakápolók és 
egy fizioterápias asszisztens végzi, napon
ta maximum két vizitet. Csurgón egy 
szakápoló tevékenykedik most.

- Milyen a kapcsolatuk a háziorvosok
kal?

- Mára jó kapcsolatot alakítottunk ki 
egymással. Ennek köszönhetően egyre 

fordulóra két héttel ezután május 24-én 
kerül sor. A választási előkészületek meg
kezdődtek. A lakosság számára fontos 
tudnivalókról a 6. sz. egyeni országgyű
lési választási iroda vezetője Hoffmanné 
Dr. Németh Ildikó adott tájékoztatást la
punk számára.

Az ajánlószelvenyek kézbesítése ezek
ben a napokban történik. Legkésőbb már
cius 1 3-ig minden választópolgárhoz ki 
kell küldeni az értesítőket es ajánló szel
vényeket. Ez utóbbi kitöltésévé! ajánlhat
nak képviselő-jelöltet a választásra jogo
sultak. Azok a választópolgárok, akik a 
kopogtató cédulákat nem kapták meg, 
március 11-18 között tehetnek kifogást 
a lakóhelyük szerinti jegyzőnél. Az aján
lószelvényeket a saját kezű aláírással kell 
ellátniuk a polgároknak, a pártok meg
jelölésénél a közismert rövidítések is al
kalmazhatóak. A rontott ajánlószelvénye
ket - leadásukat követően a polgármes
teri hivatalban ki lehet cserélni.

Az ajánlószelvényeket a jelöltállítás
ra jogosult szervezetek képviselői, vagy 

inkább igénylik és támaszkodnak is a 
szakszolgálat munkájára.

Ezek után jogos a kérdés: mi az aka
dálya a további terjeszkedésnek?

-Az Egészségügyi Pénztár az említett 
vizit-számot 260-ra csökkentette. És bár 
regi betegeinket ennek ellenere még el
látják a szolgálat munkatársai, de most 
mar csak emberi humánumból. Ellátási 
területünk ezert szűkebb lett a korábbi
nál.

ahelyett hogy a megelégedésre vég
zett munka meg nagyobb teret kapna?

Igen, pedig további igény mutatko
zik a szolgáltatások iránt.

Milyen fejlesztést igenyelnek a be
tegek?

ügy látjuk az lenne az igazi, ha a 
kórház alapellátási területen működhet
ne az otthoni szakápolási szolgálat. - 
Amúgy pedig gyógytornászra lenne 
szükségünk, szakemberhiány miatt 
egyelőre azonban nem számíthatunk rá. 
A logopédiai ellátásra is csak gondolni 

a jelöltek április 17-én 16 óráig gyűjthe- 
tik. Egy-egy jelöltnek a szavazócédulák
ra való felkerüléshez 750 érvényes 
ajánlószelvenyt kell összegyujteniük. A 
6. sz. országgyűlési kerületbe Nagyatád 
város, az egykori nagyatádi járás, vala
mint Barcs és az egykori barcsi járás tar
tozik. A nagyatádi polgárok ebben a kör
zetben induló jelöltekre és a megyei lis
tára adhatják le voksaikat.

Az az állampolgár, aki május lü-én 
vagy 24-én nem tartózkodik itthon, de 
a választójogával a tartózkodási helyén 
élni kíván, az ehhez szükséges igazolás 
kiadását személyesen legkésőbb május 
8-án 16 óráig kérheti a polgármesteri hi
vatalban.

Nagyatádon az erre vonatkozó jogsza
bályok mellett a jelöltállításra jogosult 
szervezetek és a helyi sajtó kozott létre
jött megállapodás is szabályozza a kép
viselő-jelöltek megjelenését a városi te
levízióban es a Nagyatádi Hírlapban. A 
jelölteket és programjukat ennek meg
felelően lapunk későbbi számában mu
tatjuk be.

Pünkösd Márton

tudunk amiről persze nem mondunk 
le , amit viszont a csökkentett vizitszám 
és a finanszírozás hiánya miatt nem tu
dunk bevezetni. És, hogy nem mondtunk 
le róla az is jelzi, hogy a Soros Alapít
vány támogatására számítva, pályá
zunk is.

- Vannak ellenzőik?
- Igen vannak de nem számottevő 

nagyság-rendben.
Milyen fontosabb eszközök segítik 

a munkájukat?
Három iizioterápiás készülékünk 

van és rendelkezünk többek kozott 
vércukor mérő műszerrel is amit ottho
nában kap meg a beteg.

- Mi a munkájuk legfőbb célja?
- Azt szeretnénk, hogy a rövid idejű

szakápolói tevékenység kerüljön előtér
be. Ennek eredményeként a lehető leg
hamarabb kerülhessen a beteg munká
ba. A fizioterápia, a logopédia, a gyógy
torna lehetséges bevezetése is ezt szol
gálja majd. Hubav Sándor

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Nagyotáci Diákokért Alapítvány Kuratóriuma az 1997/98-as tanév II. félévére pályázatot hirdet azoknak 

a tehetséges nagyatádi egyetemi, főiskolai diákoknak a részére, akiknek a továbbtanulása szociális helyzetük 

miatt akadályoztatva von.

A pályázathoz csatolni kell az I. félévi tanulmányi eredmény, a II. félévi hallgatói jogviszony, valamint a család 

egy főre eső jövedelmének igazolását. A jövedelemigazoláshoz szükséges nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal 

209. sz .rodaiaaon vehető át. A pályázatot a Nagyatádi Diákokért Alapítvány Kuratóriuma címére 

(Nagyatád, Baross G. u. 9. sz.) lehet benyújtani 1998. március 31-ig.

A pályázol elbírálásának határideje: 1993. április 15.

Atléták Nagyatádon
Egy eve röppent fel a hír, hogy váro

sunkban atlétikai klub alakult. Fontosnak 
tartjuk, hogy a közvélemény előtt el
mondjuk, mit értünk el, hogyan működ
tünk, és mik az idei terveink.

Az alakulás éve nehéz volt. Az aka
dályokat a városi önkormányzat es a me
gyei közgyűlés sportbizottságának anya
gi támogatásával küzdöttük le. Köszön
jük a segítséget. Létesítmény és megfe
lelő szponzorok hiányában azonban 
nem tudtunk a város előtt megjelenni, 
a tervezett rendezvényeink elmaradtak. 
1997. ev az egyesület szervezésevei, több 
szponzorral történő megállapodással és 
T2 utánpótlás korú sportolónk felkészí
tésével, versenyeztetésével telt el.

Munkálkodásunk eredményeként idei 
működésünk biztosítottnak látszik.

A város polgárai előtt szerény eredmé
nyeink nem ismertek, ezért erről adnék 
némi tájékoztatást. Tavaly csak az lehe
tett a célunk, hogy a diákolimpiái ver
senyeken méressék meg magukat fiaink, 
lányaink. A megyei döntőkön egy csa
pat arany, négy egyéni ezüst és két 
bronzérmet nyertünk. Az országos diák
olimpiái döntőn középiskolás 4x1500- 
as futócsapat, mely két triatados verseny
zővel egészült ki 12. helyezést ért el.

Hosszú távú futóink közül egy nem
zetközi versenyeken indult, ahol korcso
portjában 8. helyezést illetve bronzér
met nyert. Ennél is fontosabb, hogy két 
versenyzőnk ért el a szigorú szintnek 

Szerkesztőbizottság: Pünkösd Márton, Hubay Sándor, Szőke József 
Fotók: Durgó Tibor, Pünkösd Márton

Címlap: válogatás Steiner Józsefné kéjjeslapgyú'jteményebol 
Felelős kiadó: Ormai István

Készült: Nagyatádi Nyomda Kft. üzemében • Felelős vezető: Takacs Ferenc ügyv. ig. 
281902 N. Ny. Kft.

ISSN 1416-0048

KÉZIRATOKAT NEM ŐRZÜNK MEG ÉS NEM KÜLDÜNK VISSZA!

megfelelve minősítést, ezüst illetve 
bronzjelvény formájában. Ezek az ered
mények arra ösztökélnék bennünket 
hogy ez évben elkezdjük a sporttelep 
rendbetételét, atlétikai versenyre alkal
massá varázsolását. Ehhez konkrét segít
séget nyújt az országos és a megyei at
létikai szövetség.

Sportágunk népszerűsítése érdeké
ben mar márciusban a sporttelepen meg
hívásos 1 500 meteres futóversenyt ren
dezünk az atádi futballcsapat hazai mér
kőzésének szünetében.

Húsvet szombatján hagyományte- 
remtesi célzattal utcai futóversenyt ren
dezünk, melyen bárki részt vehet. Vár
juk a varos apraját-nagyjat a „Nyuszitu- 
tason". (1998. április 11.14 órai kezdet
tel, nevezés és start a művelődési ház 
Aradi utcai parkolója.)

Szeptemberben a pályán tehetsegku- 
tató versenyt rendezünk.

Idén megyeszerte elismert szakedző 
irányításával és három edző-testnevelő 
tanár lelkes munkájával utánpótlás gon
dozó akcióba kezdtünk, meg várjuk az 
altalános iskolások és középiskolások je
lentkezését.

Akinek mindez megnyerte bizalmát, 
kérjük, jöjjön közénk, vagy anyagilag, il
letve programjainkon részvétellel támo
gasson bennünket. Együtt tegyünk töb
bet Nagyatád sportjáért!

dr. Gábriel János 
a NAC elnöke



A Város Napján a városért
Legfontosabb feladat a gazdaság és az oktatás fejlesztése

Nagyatád történelme során harmadszor - 27 évvel ezelőtt -1971. április 25-én 
kapott városi rangot. Ezt a napot a képviselőtestület a Város Napjává nyilvánítot
ta. Nagyatád fejlődésében meghatározóak az önkormányzat törekvései. Ezekről 
kérdeztük Ormai István polgármestert.

A legfontosabb feladatunknak tartom, 
hogy a város jövedelemtermelő és eltar
tó képességét erősítsük, az itt élő embe
rek munkához jutási esélyeit javítsuk. A 
gazdasági fejlődés teremti meg az em
berek megélhetési lehetőségeit és ez biz
tosítja a városfejlesztés forrásait. Most ér
kezett el településünk gazdasága abba 
a helyzetbe, hogy egy fejlődő és a ter
melést növelő szakaszba került. A hagyo
mányos tradicionális üzemeink, gyára

ink megerősítették a pozíciójukat, stabi
lizálódtak a piacaik és készülnek a hosz- 
szabb távú terveik. Ezek mellett néhány 
új nagyatádi vállalkozás is elindult, 
amelyek a termelőszférában dolgoznak. 
Külföldi befektetők jelentős beruházá
sokat valósítottak meg Nagyatádon. A né
met érdekeltségű D-Back Kft., az 
Industrie Elektrik Kft. és az olasz Diófa 
Kft. is teret nyert Nagyatád gazdasági éle
tében. Az Industrie két év alatt 210 mun
kahelyet hozott létre városunkban, és to
vábbi fejlesztéseket tervez ebben az év
ben.

Azt is látnunk kell, hogy a foglalkoz
tatottak száma jelentősen nem változik. 
Nagyatádon 9% körüli a munkanélkü
liségi arány, míg a város vonzáskörzeté
ben 14-20 %-os a mutató. Ezt csökken
teni szeretnénk, s így ezzel egyidejűleg 
csökkenne a munkanélküli ellátásra 
fordítandó önkormányzati és állami rá
fordítás összege is. Ehhez szükséges, és 
ezt akarjuk elérni, hogy további új be
fektetők is megjelenjenek a gazdasági 
szférában. Ez a város és környéke szá
mára egyaránt nélkülözhetetlen. Ezért 
kezdtük meg az Ipari Park létrehozását. 
Az Ipari Park cím elnyerésére benyújtot
tuk a pályázatunkat. Elkészült az a prog
ram, amely meghatározta, hogy milyen 
nagyságú és szerkezetű területet alakí
tunk ki. Ennek a helye a 68-as út mel
lett a MÓL kúttól keletre fekvő, mintegy 
18 hektáros ingatlan, ahol minden fel
tétel adott a szükséges infrastruktúra ki
építéséhez. Eddig is voltak befektetni 
szándékozók, de elsősorban teljesen elő
készített területet kerestek és ilyet eddig 
csak korlátozottan tudtunk ajánlani. 
Most, hogy egy ilyen célú programot sze
retnénk megvalósítani, élénkülő érdek
lődést tapasztalunk különböző befekte
tők, vállalkozások részéről. Az önkor
mányzatnak elsősorban a beruházási fel
tételek és a kedvező gazdasági környe

zet kialakításában van feladata. Ezért 
kezdtük meg az ipari terület kialakítá
sát és döntöttünk a munkahelyteremtő 
beruházások hároméves adómentessé
géről.

- Hol lát még eló'relépési lehetőséget 
a város gazdaságában?
- Ilyen a turizmus fejlesztése. Az adott

ságok rendszerezésében és kihasználá
sában nagy előrelépés történt az elmúlt 
időszakban. Ezeknek a lehetőségeknek 
a piacon történő megjelenítése és érté
kesítése a soron következő feladatunk. A 
városi strandfürdő termálmedencéjének 
megépítését, a gyógyfürdő rekonstrukció
ját és a Tourinform Iroda megnyitását kö
vetően a kemping bővítését kezdjük meg. 
Ebben az évben kialakítjuk a 200 férő
helyes, lakókocsik fogadására alkalmas 
kempinget a városi strand mellett. Termé
szetesen az a célunk, hogy a turistafor
galom jövedelmet hozzon a vele foglal
kozó cégeknek, intézményeknek, embe
reknek és a városnak is.

A Hotel Solar idegenforgalmi munká
ja szorosan kapcsolódik intézményeink
hez. A gyógyfürdő jelenti azt a turiszti
kai kínálatot, amelyre szervezve csopor
tokat tudnak a városba hozni. A fürdő 
rekonstrukcióját követően jelentősen 
megnőtt látogatottsága. A Hotel Solar és 
az önkormányzat között érvényben lé
vő szerződés alapján a fürdő és a szál
loda vezetői március 26-án megállapod
tak abban, hogy májustól a hétfői napo
kon is nyitva tart a medencefürdő és a 
szállóvendégek részére szombatonként 
is biztosítják a gyógyászati kezeléseket.
- Melyek a legfontosabb térségi 

együttműködési feladatok?
- Mint már korábban említettem az 

Ipari Park létesítése kapcsán a város mun
kahelyteremtő törekvései közvetlenül 
érintik a környező településeket, hiszen 
Nagyatád térségi foglalkoztatási központ 
is. Ugyancsak ezt a célt szolgálja a kör
nyező községekkel közösen megvalósí
tandó közmunka program is, amelynek 
pályázatát a Munkaügyi Minisztérium
hoz beadtuk. Ezt azt jelentené, hogy 250 
ember kaphat a nyáron lehetőséget ar
ra, hogy dolgozhasson a vízelvezető ár
kok tisztításán, karbantartásán.

A turizmus fejlesztésében is vannak kö
zös feladataink. A természeti környezet, 
a régió turisztikai adottságainak kihasz
nálásában szoros együttműködést alakí
tunk ki. Foglalkozunk a közlekedési le
hetőségek fejlesztésével, így a 
Tarany-Vízvári összekötő út létrehozá
sával, a 68-as út paramétereinek fejlesz
tésével, felújításával. Most készült el a 
Rinyamenti Térség tájfejlesztési terve, ami 
feldolgozza a természeti értékeket, vé
dett területeket. Javaslatot tesz kerékpá
ros, lovas és gyalogos turistautakra. Kö
zös kiadványt szeretnénk megjelentetni 
az érintett települések turisztikai értéke
inek bemutatására.

Természetesen más területeken is 
együttműködünk, így az egészségügyi 
ellátás ügyeleti rendszerében, a rendőr
ség munkafeltételeinek javításában, a kór
ház műszerfejlesztésében és más aktu
ális önkormányzati kérdésekben.

(Folytatás a 8. oldalon

Nagyatád régen és ma
Egy emberöltő a város életében

Vendégünk volt a köztársasági elnök
Somogy megyei körútja során 

április 7-én Göncz Árpád a Magyar 

Köztársaság elnöke Nagyatádra láto
gatott.

A Solar Szállóban elfogyasztott rö
vid munkaebédet követően a Város
háza dísztermében találkozott a 
Rinyamenti Területfejlesztési Önkor
mányzati Társulás polgármestereivel 
és a nagyatádi képviselőtestület tag
jaival.

A fórumon Ormai István polgármes
tertájékoztatta a jelenlévőket Nagya
tád fejlődéséről, gazdasági helyzeté
ről, az önkormányzat célkitűzéseiről, 
és a térségi együttműködési feladatok
ról. A város és a régió helyzetét ele
mezve rámutatott, hogy gazdasági té
ren a tervezett Ipari Park megvalósí
tása és a turizmus fejlesztése hozhat 
komoly eredményeket.

Szó esett a fórumon a város és a tér
ség szociális helyzetéről, problémái
ról és a lehetséges megoldásokban kér
ték a jelenlévők a köztársasági elnök 
segítségét.

A munkanélküliség magas aránya 
miatt megnövekedett megélhetési bű
nözés egyre jobban veszélyezteti a 
közbiztonságot mondta el Papp 
Istvánná Háromfa polgármestere. Eb

ben csak megerősítette Fridrich József 
somogyszobi polgármester kiegészít
ve azzal, hogy a szociális segélyezés 
rendszere mekkora terhet ró a falusi 
önkormányzatokra és mégsem váltja 
be a hozzá fűzött reményeket.

A felvetésekre reagálva Göncz 
Árpád kiemelte, hogy az etnikai ki

sebbség problémájának megoldását az 
egyik legégetőbb kérdésnek tartja. Vé
leménye szerint az új parlament elsőd
leges feladatai közé kell sorolni a ki

sebbségek parlamenti képviseletét 
biztosító törvény megalkotását. ígé
retet tett arra, hogy a város és a régió 
gazdasági törekvéseit helyzetéhez ké
pest támogatja és a felvetéseket továb
bítja az illetékesekhez.

A baráti hangú megbeszélés végén 
Ormai István polgármester egy nagy
atádi címert ábrázoló csontfaragást 
adott át emlékül a köztársasági elnök
nek.

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

MESÉLŐ KÉPEK
A régi posta

„Ki kopog?
Mi kopog?
Egy fekete holló!
Nála meg a levél,
Vagy ahhoz hasonló."

(Arany János: Mátyás anyja)

Lovak patáinak csattogása, kürtök 
harsanása, erdőkben rejtőző betyárok; 
mind-mind a mai posta kialakulásának 
kezdetei.

Sokkal ősibb az igény az üzenetköz
lés megvalósítására, szinte az emberi 
kultúrával egyidős.

Az uralkodók számára már az óko
ri Babilóniában, Egyiptomban, Görög
országban létezett futárszolgálat: 
tragikus emléke a marathoni futás. Az 
állam által rendszeresített személy- és

ELŐDEINK
dr. Veress Dezsoné (1910-1992)

Az erdélyi születésű Gál Erzsiké tíz
éves korában kényszerült menekülni szü
lőföldjéről családjával együtt. Hontalan
ságuk miatt évekig szenvedtek.

Szegeden volt az Alma Mater, ahol ta
nítói diplomát szerzett. Később sikerült 
a családnak Budapesten elhelyezkedni.

Erzsébet sokoldalú tevékenysége révén 
a Szociális Testvérek Egyesülete alapító
jának, Slachta Margit képviselőnek titkár
nője lett. 1938-ban házasságot kötött 
Dr. Veress Dezső ügyvéddel és Nagyatád
ra költöztek. Lakásuk a tűzoltó szertár 
mellett állt. Férje ügyvédi munkájában 
sokat segített, ezáltal alaposan megismer
te Atád lakosságát. Mindketten megha

levélszállítás a 16. században kezdő
dött. A főbb útvonalak mentén posta
állomásokat telepítettek lóváltó helyek
kel.

Az első önálló magyar postát 
II. Rákóczi Ferenc idején szervezték. 
Később (1752-ben) áttértek a gyorsabb 
és olcsóbb kocsipostára (delizsánsz) 
1848-ban a magyar kormány vette át 
a posta igazgatás vezetését, de a sza
badságharc leverése után ismét osztrák 
kézre került.

Levélbélyeget és utalványt 1850-ben 
használtak először.

Folyamatosan 1887. óta működik az 
önálló magyar posta.

Nagyatád neve egy 1832-ben készült 
térképen szerepel: postaút köti össze 
Babócsával, de a Balaton, Kaposvár és 

tározó szereplői voltak a közéletnek. A 
jogban járatlan emberek elismerték hu
mánus magatartásukat, segítőkészségü
ket.

Erzsébet asszony két gyermeknek 
adott életet; Péter fia ma mérnök, Judit 
leánya pedig orvos. A gyermeknevelés 
nem gátolta abban, hogy megszervez
ze a katolikus dolgozó lányok nagyatá
di egyesületét, melynek vezetője lett.

Az egyesületnek önálló otthona nem 
volt, műkedvelő előadásaikra egy-egy is
kolában készültek, vagy veressék ottho
nában, ahol sokat foglalkozott a főleg 
gyárban dolgozó lányokkal. Szerepeltek 
színpadon és óriási sikerrel táncoltak sza
badtéren is.

Jótékony célú adományozásban min
dig élenjárt, másokat is buzdítva. 1944- 
45-ös négyhónapos háborús ostrom ide
jére férje őt és gyermekeit Kiserdőre me
nekítette.

Dr. Veress Dezső a harcok alatt 
Atádon maradt, segítette a lakosság el
látását: orvost, élelmet, gyógyszert szál
lított Somogyszobról. Az önzetlen tevé
kenységben segítőtársa volt Szetsey Irma 
és még több helyi lakos, akik szívükön 
viselték az elesettek támogatását.

Budapesten, Erzsiké szüleit bombatá
madás érte, édesapja meghalt. Az álla
mosítás idején lakásukból a Barakonyi 
házba költöztek két szobába; egyikben 
lakott a nagymama unokáival, a másik
ban volt az iroda és egyúttal szülői há
lószoba.

Nagykanizsa irányában is elágaznak az 
utak. 1865-ben már sűrű postajárat mel
lett fekszik településünk, kiadóhiva
tala is van.

Az első hivatal a Baross utcában volt, 
a Szetsey ház mellett, melyet a város
rendezés során lebontottak. (Ott nyílt 
meg a Bajcsy-Zsilinszky utca.) Szetsey 
István 48-as honvédtiszt volt az első 
postamester. Halála után veje, Rajczy 
Géza vette át a vezetést, majd megöz
vegyült lánya: Rajczyné Szetsey Irma.

A Szetsey-Rajczy család után új pos
tamester került a hivatal élére: 
Naményi József, ő már a Széchenyi té
ri 1/A emeletes épületben. A régi - bel
ső terében boltíves - ház a Korona szál
lóval szemben és egyidőben épült, va
lószínűleg uradalmi célokra. Később 
különböző hivatalok működtek benne, 
míg 1911-ben megkapta a posta.

Naményi József halála után felesé
ge folytatta férje munkáját, együtt dol
goztak korábban is. A házaspárról 
megjegyezhetjük, hogy Atád népsze
rű tüdő szakorvosának: Dr. Naményi 
Miklósnak szülei voltak. %

A harmincas évek elején újabb csa
lád költözött az épületbe: Nagy György 
feleségével és hat gyermekével.

A család az emeleten lakott, tagjai pe
dig napközben a földszinti hivatal ab
lakai mögött dolgoztak, mint ügyinté
zők.

Súlyos károkat szenvedett a háború 
alatt az épület, ezért egy kevésbé tönk
rement házba, a Landler házba települt 
át a hivatal, - a mai szakmunkáskép
ző iskola helyén.

A korszerű mai postaépület már az 
új városképhez tartozik. A régi posta 
építészeti adottságai miatt már nem fe
lelt meg korábbi szerepének. Sajnos, a 
többi próbálkozás sem volt szerencsés. 
Átmeneti megoldásként az oktatás 
használta különböző célokra. Jelenleg, 
mint a „Vörös postakocsi" csak időuta
zásra szolgál; városunk múzeumának 
összegyűjtött tárgyait és dokumentuma
it tárolják és őrzik itt.

Nagyné Gyánó Ágota

Tanítói diplomáját a háború után hasz
nosította, elsőosztályos gyerekeket okta
tott.

1952. májusában - gyerekeiktől elsza
kítva - a hortobágyi Elepre internálták fér
jével.

Jövőjük teljes kilátástalanságát feje
zi ki onnan küldött levele:

"Olyan ez az egész borzalom nekem, 
mintha álmodnék. Tudom, hogy ebből 
nincs kiút és átrándul rajtam minden, 
mikor eszembe jut, hogy soha-soha nem 
látom már azokat, akiket szeretek."

(A nagymamát és gyermekeiket csak 
Buzsákra telepítették.)

A Táborban nehéz életük volt: 
Erzsébetnek negyven bikaborjúra kellett 
minden éjjel vigyázni. Férje két kilomé
terrel távolabb dolgozott. Veleszületett 
életösztöne átsegítette a kétségbeesésen; 
délutánonként a kitelepítettek gyerekeit 
összegyűjtötte és tanította.

Szervezetét a kemény megpróbáltatá
sok rövid időre legyűrték. Kórházba ke
rült Debrecenbe, de mikor lábra állt, 
visszavitték "rabnak".

1953-ban szabadultak és zsámbéki ro
konaik befogadták őket gyermekeikkel 
együtt. Megpróbáltak új életet kezdeni, 
de minden munkahelyen féltek az inter
náltaktól. Végül sikerült visszajönni 
Nagyatádra, ahova mindig hazavágytak. 
Felnőve Jutka lányuk Sátoraljaújhelyre 
ment férjhez, ők pedig utána költöztek.

Sajnos férje hamarosan meghalt, Er
zsébet pedig még majd húsz évig élt öz
vegyen. Volt ideje végiggondolni hánya
tott gyermekkorát, sikeresnek induló fi
atalságát, oktalan üldöztetésüket, mely
ben részük volt, anélkül, hogy rászolgál
tak volna. A huszadik század zavaros tör
ténelme lett a sorsuk.

Nagyné Gyánó Ágota

HÍREK

Áprilisban a Providencia Osztrák-Magyar Biztosító Rt. megnyitotta nagyatádi fi
ókját. Ez 79. olyan egység az országban, ahol ügyfelet fogadnak. Az évente ellen
őrzött minőséget garantáló ISO 9001 -es minősítésű cég a minőség megőrzése mel
lett az egyre nagyobb lefedettségre törekszik. A biztosítási ágak közül személyi-, va
gyon-, és gépjármű biztosításokat köthetnek, valamint megismerhetik a Providen
cia által kínált lakáskassza konstrukciót a Hild sétányon megnyílt fiókot felkereső 
nagyatádi ügyfelek.

Nagyatád Város képviselő-testülete 
legutóbbi ülésén döntött a kiemelkedő 
munkát végző személyek elismeréséről. 
A Város Napja alkalmából 11 kitüntető 
díj odaítéléséről határozott a testület. Az 
elismerések a városi ünnepségen kerül
nek átadásra, amelyet a nagyatádi 
televízió egyenes adásban közvetít 
április 25-én 15 órai kezdettel a 
Városháza díszterméből.

* * *
Április 25-én 17 órakor a Fürjecske 

Néptánccsoport és a város vendégeként 
Nagyatádon lép fel a San Vito Al 
Tagliamento-i Gioia Néptáncegyüttes. A 
rendezvény bevételét a szervezők a 
Fürjecske Alapítvány céljaira fordítják.

* * *

A Város Napját megelőző héten a 
Napsugár óvoda is ünnepelt. A Napsu
gár hét programjai között sport délelőtt, 
alkotónap, kirándulás a természetbe és 
a tűzoltóság játékos bemutatója is sze
repelt. Afelnőttek számára „Középpont
ban a gyermek" címmel szakmai prog
ramot szerveztek, amelyen az orvos, a 
gyógypedagógus, a logopédus, a jogász 
és a családsegítő szemével vitatták 
meg a gyermekes családok megsegíté
sének lehetőségeit. Gyermek és felnőtt 
egyaránt jól érezhette magát ezen a prog
ramon.

* * *

Az elmúlt évben elvégzett hálózatdiag
nosztikai vizsgálat többek között felde
rítette, hogy az Aradi u. 14. sz. társas
házban hosszú ideje meglévő ivóvíz mi
nőségi problémát a nem megfelelő víz
áramlás okozta. Az önkormányzat és a 
DRV 30-40 méter épületen kívüli, köz-

Nagyatád Ifjú Polgárai
Tratnyek László, Koósz Dorottya, Kozma Ákos, Molnár Ivett, 

Gémesi Evelin, Szantner Mónika

HIRDETMÉNY
A Rinyamenti Területfejlesztési Önkormányzati Társulás 

Közgyűlése felkéri a 6. számú Országgyűlési 

Választókerületben jelöltet állító pártok képviselőit, 

jelöltjeit, hogy a választási kampány időszakában tartsák 

be az önkormányzatok vonatkozó előírásait a választási 

hirdetmények elhelyezése során.

területen húzódó vízvezeték cseréjével 
szándékozik megoldani ezt a problémát. 
A megoldástól a szakemberek szerint 
80%-os vízminőség javulás várható. A 
magas vastartalmú víz miatt, amely 
egyébként az egészségre káros anyago
kat nem tartalmaz, gyakoriak voltak a 
lakossági bejelentések.

* * *

1998. március 1 7-én rendezték meg 
Barcson a Vili. „Varró Margit" Somogy 
Megyei Zongorás Találkozót. A magas 
követelményeket támasztó versenyen a 
nagyatádi Zeneiskola növendékei közül 
Németh Gergely részére kiemelkedő, 
Pósa Dorottya részére színvonalas tel
jesítményéért a zsűri oklevelet adomá
nyozott. Simonics Judit külön dicséret
ben részesült.

* * *

Az önkormányzat 14 lakás öt évre 
szóló bérlőkijelölési jogát kapta meg a 
honvédségtől. A lakásokat felújították és 
a pályázati eljárást követően megtörtént 
a bérlők kiválasztása is. Összesen 147 
pályázat érkezett be a megjelölt 
határidőig, amelyből a kiírási 
feltételeknek 76 felelt meg. A 14 lakás
ba a döntést követően hamarosan 
beköltözhetnek a bérlők. Ezzel 61 fő 
lakásproblémája oldódott meg.

%
Örök hűséget fogadott

Rudalics Márta és Kiss Albert

Kocsis Tünde Katalin 
és Fábik István
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Atád nevének eredete
- VITAIRAT-

Nagyatád nevének eredetét a legtöbb 
kutató - mint ahogy azt a cikk 
szerzője is jelzi - a török ata szóra 
vezeti vissza. A város napján egy más 
megközelítést is közzé teszünk.

Szerk.
Nem új keletű ez a felvetés, már elő

deink is kutatták, keresték rá a helyes vá
laszt. Mégis érdemes elővenni és újabb 
adatok birtokában még egyszer átgon
dolni.

Amit erről eddig tudhatunk, azt első
sorban Burics László monográfiájából 
(1933.) ismerhetjük. Ebből a török ere
detű ata vagy a magyar megfelelőjére az 
atya szóra vezetik vissza az eredetét.

Célszerű azonban más irányból is vizs
gálódni, amint az már ismert a magyar 
falunak a településtörténete során kiala
kult elnevezési formái között a legrégeb
bi a személynévi névadás, az egykori bir
tokosról vagy alapítóról.

Ha ezen az úton haladunk, akkor a 
zselicszentjakabi saját monostor alapí
tásához juthatunk el.

Bár az alapításról a Képes Krónika is 
megemlékezett, mégis az oklevelet csak 
1957-ben találta meg Kumorovitz L. Ber
nét professzor, az Ühtritz-Amadé család 
levéltáráról készült filmanyagban. A 
monostor alapítója a Győr nemzetsége 
őse, Ottó somogyi ispán, aki később 
1066-67. Salamon király nádora lett.

A koppány nemzetségi birtokok kisa
játítása után monostort alapított a Zse- 
licben. Az 1061-es felszentelésre meg
hívta Salamon királyt és Géza herceget 
is, akik meg is jelentek, mivel ekkor még 
jó viszonyban voltak egymással és az ala
pítás jelentőségének is hangsúlyt kíván
tak adni. Ottó vagy magyarosan és ko
rabeli szóhasználattal Atha palatínus min
den vagyonát a monostorra hagyta úgy, 
hogy halála után ne rokonai, hanem ki
rály urunk rendelkezzék fölötte.

FÖLDÜNK TERMÉSZETI KINCSE
- az Élet lételeme -

Földünk természeti szépségű tájai, fo
lyókban, tavakban gazdag országai 
olyan kincseket rejtenek magukban, mely 
az Élet megjelenésétől bolygónkon vé
gigkíséri az ember életét is. Éppen eb
ből adódóan az emberi közgondolkodás 
megköveteli a harmonikus kapcsolatun
kat a természettel.

Életünk része, az ősi elem egyike, a 
víz. Világnapja március 22., jeles nap az 
ünnepek sorában.

Fontos, jelentős az, hogy hasznossá
gát már kisgyermekkorban felismertes
sük a növekvő apróságokkal óvodákban, 
majdan az iskolában.

Tanulják meg értékelni és megbecsül
ni a Föld ezen drága kincsét.

Nagyatádon, a bodvicai városrész óvo
dájában kiemelten kezelik e nap jelen
tőségét. Egész évben rendszeresen kirán
dulnak a Rinya patakhoz, a Csónakázó 
tóhoz, ahol folyamatosan nagy érdeklő
déssel figyelik a vízi és vízparti világot, 
a növényeket és állatokat. Egy-egy kirán
dulás alkalmával sok-sok érdekességgel 
gazdagodnak, szereznek sokféle ta
pasztalatot.

A Víz Világnapja előtt különféle tevé
kenységekkel készülnek:

- ellátogattak a Városi Szennyvíztelep
re - végigkísérték a víztisztítás folyama
tát a telepre jutástól a patakba engedé
sig;

- verseket, énekeket, meséket tanultak 
(Tó vize, tó vize, Barangolás)

- megfigyelték a horgászokat;
- meg tudták különböztetni a gyékényt 

és a nádat;
- rajzpályázatra sokan adtak be figye

lemre méltó, szép rajzokat;
- képeket, újságokat, könyveket gyűj

töttek és lapozgattak ismereteik bővíté
sére;

- kísérleteket végeztek a vízzel - pa
takvíz és ivóvíz összehasonlítása;

- gyönyörködtek a táj, a vízpart szép
ségében: Olyan, mint a tükör!"- ámulták 
a gyermekek.

Az oklevélből elsősorban arra lehet kö
vetkeztetni, hogy minden bizonnyal 
Nagyatád és Magyaratád részei voltak 
Ottó nádor birtokainak, mivel Somogy
bán nagy területtel rendelkezett és ez a 
Dráva folyó partjáig terjedt ki. Ezt meg
erősíti két oklevél is. Az egyik a Magyar
atád részeként nyilvántartott Tátom, ma 
már csak puszta, melyet 1275-ben kelt 
oklevél szerint a zselicszentjakabi 
benedekrendi apátság népei lakták. A 
másik Nagyatádra vonatkozik és 1190- 
ben Kazud centurio (százados) földet 
adományozott a zselicszentjakabi ben
cés apátságnak Atád határában, mely ké
sőbb a mindenkori királyné birtoka lett.

Tehát Atád névadójának Atha palatí
nust tekinthetjük, akit a név formailag is 
igazol, mert sokáig th-val írták Athád ne
vét, a d pedig kicsinyítő képzőként ke
rült a végére. Az alapító oklevélből sok 
minden kiolvasható: a földművelés, 
szőlőművelés, borászat, halászat, állat
tartás, malmok száma, méhészet, az ipa
rosok és szolgarendűek kis lélekszáma 
mellett is figyelemre méltó. Megfigyel
hető az is, hogy a települések névadá
sának folyamata is zajlott közben, mert 
a többségi magyar név mellett kisebb 
számban található még római korú és pár 
szláv eredetű helységnév is. Ebből kö
vetkezik, hogy jelenleg nem azonosítha
tók a helységnevek alapján a települé
sek. Ezért csak feltételezhető, hogy va
lamelyik korábbi településsel azonos le
hetett Atád. Az azonban biztosan állít
ható, hogy az állattartáshoz és földmű
veléshez jó feltételekkel rendelkező te
rületvolt, ami elősegíthette, hogy itt a ko
rai időszakban település alakulhasson ki. 
Talán később újabb eredmények meg
erősítik e feltételezés helyességét, és re
ményeink szerint még többet is megtud
hatunk lakóhelyünkről, Nagyatádról.

Balatinecz Miklós

Sajnálatos módon azonban szomorú
vá is tette őket a látvány a szemét láttán, 
annak ellenére, hogy rendezettebb lett 
a környék.

Az óvoda udvarán a "mini tavacska" 
új növényekkel gazdagodott, díszítésé
re kavicsokat gyűjtöttek, tiszta vízzel ön
tötték fel. Ünnepségükre az egész óvo
da nagy-nagy lelkesedéssel készült: kü
lönböző technikával halakat készítettek 
(varrás, hajtogatás, sógyurma formáci
ók, vágás, ragasztás).

Játékaik összeállításakor hangsúlyoz
ták a víz szerepét, jelentőségét. Mosoly
gó arcok, csillogó szemek, vidám kaca
gások kísérték a jó hangulatú játékos ver
senyeket.

Esztétikai érzékük fejlesztését szolgál
ták az eszközök, a virágos környezet, a 
rendezett udvar. Életkori sajátosságuk a 
játék, erre építették valamennyi tevékeny
ségüket.

Kellemesen eltöltött órák, hasznos ta
pasztalat birtokában sok-sok élménnyel 
gazdagodva bővíthették már meglévő is
mereteiket a Víz Világnapján.

Mészáros Ágnes

Modernizált alapellátás

Egészségügyi Központ avatása Nagyatádon
1998. március 27-én dr. Kökény 

Mihály népjóléti miniszter jelenlétében 
ünnepélyesen átadták rendeltetésének az 
új egészségügyi központot. Az ünnep
ségen megjelent Francz Rezső, 
dr. Lamperth Mónika és Lassú István or
szággyűlési képviselő is.

Nagyatád egészségügyi alapellátása 
1977-1992 között integrált ellátás kere
tében a kórház-rendelőintézethez tarto
zott. A körzeti orvosi szolgálat átszerve
zését követően az önkormányzat 1993. 
január 1 -tői önálló intézmény létrehozá
sával biztosította az alapellátás működé

Dr. Kökény Mihály népjóléti miniszter felavatja az új intézményt

sét. A rendelők fenntartásához a finan
szírozási szerződés feltételeként az 
egészségbiztosítási pénztár előírta a 
háziorvosi szolgálatok szakhatósági en
gedélyének beszerzését. A Városi 
Tisztifőorvosi Szolgálat az önkormány
zat által működtetett rendelőkre ideigle
nes működési engedélyt adott ki. A házi
orvosi, házi gyermekorvosi praxisok 
több mint négy éve ideiglenes működé
si engedély alapján tevékenykednek. Az 
egykori 7 felnőtt háziorvosi praxis és a 
hétközi, hétvégi ügyelet elhelyezésére 
egy a századelőn épült lakóház szolgált. 
Többször felújították és bővítették, s en
nek ellenére sem felelt meg a követel
ményeknek. A két gyermekorvosi pra-

Az önkormányzat döntését köve
tően felgyorsultak az események. 
Nagyatád Város Sport Közalapítvá
nyának kuratóriuma megpróbál mi
nél több forrásból támogatást szerez
ni az új létesítmény megvalósításá
hoz. A gazdasági társaságok, vállal
kozások támogatása mellett számí
tanak a lakosság segítségére is. Az 
alapítvány legfontosabb teendői kö
zött Dr. Túri Dénes a kuratórium el
nöke alapvető céljaik megismerteté
sét, a szervezet törekvéseinek bemu
tatását jelölte meg. A sportcsarnok lét
rehozásának támogatása érdekében 
az alapítvány adományozási jegyet, 
téglajegyet ad ki ezer, ötezer, tízezer 
és százezer forintos értékben. így ki
ki lehetőségeinek megfelelően támo
gathatja a sportcsarnok létrehozását. 
A közérdekű cél megvalósítása mel
lett a támogatás egy részével az adó
alap is csökkenthető. A téglajegyet 
vásárlók emléklapot és sorsjegyet is 
kapnak. Ez utóbbival értékes nyere

xis az új központ átadását megelőzően 
külön épületben működött.

Ormai István polgármester köszöntő
jében elmondta, hogy az önkormányzat 
az elmúlt négy évben több elképzelést 
dolgozott ki, arra vonatkozóan, hogy mi
ként lehet megoldani a városban a jog
szabályi előírásoknak megfelelő orvosi 
rendelők kialakítását. A jelenlegi meg
oldást a kórházi ágyszám leépítésről szó
ló törvény rendelkezése teremtette meg, 
amelynek nyomán 140 kórházi ágyat kel
lett megszüntetni. Ennek nyomán felsza
badult ez az épület tömb, amelyben most 

az Egészségügyi Központ kialakítása 
megtörtént. 1996. májusában a Népjó
léti Minisztérium felhívására az önkor
mányzat pályázatot nyújtott be házior
vosi és házi gyermekorvosi munkahelyek 
létrehozására, meglévő munkahelyek 
korszerűsítésére. A pályázaton 9 millió 
Ft-os támogatásban részesült a város, 
amelyhez az önkormányzat 67 millió Ft 
beruházási összeget biztosított.

Dr. Kökény Mihály népjóléti miniszter 
elismeréssel szólt arról, hogy Nagyatád egy 
számára kedvezőtlen döntésből hogyan 
kovácsolt erényt, és a gyors reagálásnak 
köszönhetően újra gyógyító munkát foly
tathatnak az ideiglenesen megürült pavi
lon falai között. Az ökumenikus áldást kö-

Rendszeresen ülésezik a kuratórium

Összefogás a sportcsarnokért
ményekhez juthatnak a sportcsarnok 
alapkőletételénél tervezett sorsolá
son. Az önkormányzat 1998. évi 
költségvetésében 36 millió forint sze
repel a sportcsarnok létesítésére. Ez 
az összeg biztosítja a munkák első 
ütemének fedezetét. A munkálatok 

vetően a miniszter a szalag átvágásával 
felavatta az intézményt, ahol azóta is fo
lyamatosan működnek a rendelők.

Nagyatád város 7 felnőtt háziorvosi 
praxisában, továbbá Ötvöskónyi, Bolhás 
községek vegyes praxisában 12 ezer fő 
ellátását biztosítja. A 3 házi gyermekor
vosi körzet 2400 gyermek részére nyújt 
szolgáltatást. Nagyatád Város Önkor
mányzata működteti a hétvégi orvosi 
ügyeletet társulás formájában, amely 15 
település ellátását biztosítja

Az önkormányzat döntésével a Tallián 
utcában az alap- és a szakellátás egymás

■1 1

mellé került, és a beruházással biztosít
ja valamennyi háziorvos részére a jog
szabályi követelményeknek megfelelő, 
optimális feltételeket. Az új létesítmény 
átadásával jelentős előrelépés történt a 
város egészségügyi alapellátás feltétele
inek biztosításában. Az egészségügyi köz
pontban kapott helyet a 7 felnőtt házi
orvosi, a 2 gyermekorvosi körzet, a cse
csemő- és terhes tanácsadó, a védőnői 
szolgálat, az iskola fogászat, a hétközi 
és a hétvégi összevont központi ügye
let. A jelenlegi egészségügyi központban 
a korábbi rendelőnél közel négyszer na
gyobb területen, korszerű körülmények 
között dolgozhatnak az alapellátást vég
zők. PM.

megkezdése nem igényel további 
döntést. Építési engedéllyel az önkor
mányzat két ütemre szólóan rendel
kezik. A kivitelezés legoptimálisabb 
időszaka a július elejétől szeptem
ber végéig terjed.

PM
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A 6. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerület képviselőjelöltjei
Boros László • VÁLLALKOZÓK PÁRTJA Francz Rezső • Magyar Szocialista Párt

A Vállalkozók Pártja 1989-ben alakult 
meg. Programjának fő célkitűzése: az or
szág és a lakosság gazdasági helyzeté
nek javítása.

Alapvető' céljaink:
A Vállalkozók Pártja az ország gaz

dasági érdekeit, politikai síkon megfo
galmazandó társadalmi szervezet, mely 
az összes társadalmi érdekeket kívánja 
szolgálni.

Legfőbb teendőink, hogy a megélhe
tés minden család, minden magyar ál
lampolgár számára adott legyen. Ma 
szinte minden magyar család kötődik a 
vállalkozói társadalomhoz, mert tagjai 
közül valaki fő- vagy mellékfoglalkozá
sú vállalkozó lesz, vagy azoknál alkal
mazott.

A Vállalkozók Pártját a szükségszerű
ség hozta létre, ugyanis az érdekképvi
seleti szervek nem tudtak, s ma sem tud
nak hatékonyan fellépni az érdekükben.

A vállalkozók, mint értékteremtő em
berek, a gazdasági életünk meghatáro
zó tényezőivé váltak napjainkra. Leg

alább 3-3,5 millió állampolgárt érint mű
ködésük. A vállalkozói társadalom gaz
dasági ereje jelenti az ország valós gaz
dasági erejét, ez a réteg az ország fenn
tartója. Az adó és tb-jogszabályok alap
jaiban támadják a vállalkozások létét és 
kilátástalanná teszik helyzetüket.

A Vállalkozók Pártja küzd azért, 
hogy a terhek mérséklődjenek, és olyan 
gazdasági környezet alakuljon ki, ami
ben a becsületes munka biztosítja az 
egyének boldogulását.

Nem fogadjuk el a társadalom túlzott 
elszegényedését és egy szűk réteg ha
tártalan meggazdagodását. Kettős fékha
tásban gondolkodunk: fékezni mindaz 
elszegényedést, mind a kiugró meggaz
dagodást. Meg kell állítani az életszín
vonal további romlását, segíteni a gaz
dasági növekedést. A kiugró nagy jöve
delmek után több adót fizessenek. Ma
gyarországon mintegy 600 ezer munka
nélkülit tartanak nyilván. Százezrek 
már csak néhány ezer forint jövedelem
pótló támogatásban részesülnek, vagy 
semmiféle nyilvántartásban nem szere
pelnek. Munkát csak a vállalkozóktól le
het remélni.

Az egészségügynek juttatott anyagi 
forrásokat úgy kell felhasználni, hogy az 
a lehető legnagyobb mértékben hozzá
járuljon a biztosítottak állapotának ja
vulásához.

Olyan országot akarunk, ahol az 
egészségügy nem önmaga válik súlyos 
beteggé. Alanyi jogként kell biztosítani 
az ellátáshoz való hozzájutást. Az állam 
egyre jobban kivonul a betegellátó rend
szerből és az alapellátást az önkormány
zatokra bízza.

Az oktatásnak juttatott források évről 
évre folyamatosan csökkentek. A nem
zeti alaptanterv (NAT) a közoktatást el
lehetetleníti, a szegényebb sorsú gyer

mekek képzésének színvonala romlik.
A tudás hatalom! - De ki tudja meg

fizetni?
A kormánynak nem áll szándékában 

a felsőoktatás finanszírozása. A fenntar
tási és működtetési forrásokat az intéz
ményeknek saját maguknak kell saját be
vételből előteremteniük. Ráadásul eze
ket a bevételeket a kormány még külön 
meg is adóztatja. A hallgatók számára 
bevezették a tandíjfizetési kötelezettsé
get. A szegényebb családok gyermekei 
elől elzárja a továbbtanulás útját. Olyan 
oktatáspolitikát akarunk, ami nem anya
gi alapon szelektál, hanem a tudás sze
rint.

A közbiztonság romlását minden ál
lampolgár érzi. Soha nem látott korrup
ció van az országban, amelyben a fel
ső politikai körök is érintettek (pl. 
Tocsik-ügy). A korrupció által okozott 
károk milliárdos nagyságrendben mér
hetők. Az igazságszolgáltatás a becsü
letes állampolgárok védelmében működ
jön és kellő szigorral járjon el a bűnö
zőkkel szemben.

A nyugdíj nem szociális juttatás, 
ezért minden nyugdíjas megdolgozott 
aktív éveiben. Meg kell teremteni a nyug
dijak értékállóságát, ami feltétele a 
normális életnek. A magyar férfiak átlag
életkora 62 év. A nyugdíjkorhatár is 62 
év. Hol van a békés, nyugodt öregkor?

A Vállalkozók Pártja nem csak a vál
lalkozókért, hanem minden magyar ál
lampolgár sorsának alakulásáért felelős
séget érez és harcol annak jobbra for
dulásáért. Magyarország ne csak az „ígé
ret földje" maradjon!

Célunk, hogy képviselőinket a parla
mentbe juttassuk, ehhez kérjük a pol
gárok támogatását.

„Adj esélyt, hogy esélyed legyen!"

Egy somogyi kis faluban, Nagy- 
csepelyen születtem, 51 éves vagyok.

Feleségemmel és Rezső fiúnkkal, 
1975 január 1 -tői lakunk Barcson. Fele
ségem a Drávatej Kft ügyvezető igazga
tója. Fiúnk szintén Barcson él, cukrász 
magánvállalkozó.

Gödöllőn okleveles mezőgazdasági 
gépészmérnöki, majd Budapesten 
(1986-ban) agrárközgazdász diplomát 
szereztem. 1975. január 1 -tői dolgozom 
a barcsi mezőgazdasági szövetkezetben.

1994-ben, a Nagyatád székhelyű, so
mogyi 6. számú választókerületben or
szággyűlési képviselővé választottak. Az 
önkormányzatok vezetőivel, azok párt, és 
nemzetiségi hovatartozásától függetlenül 
korrekt kapcsolatot sikerült kiépíteni.

Az országgyűlés költségvetési bizott
ságának a tagjaként, igen sok, az állam
polgári ügyek területén is hasznosítha
tó tapasztalatra, kapcsolatra tettem szert. 
Eddigi életem, munkám és kapcsolata
im szorosan kötnek az Somogyhoz. A 
gazdasági gyakorlatban eltöltött több mint 
két és fél évtized alatt, és önkormányza
ti képviselőként alkalmam volt megismer-

MAGYAR 
SZOCIALISTA PÁRT 

kedni a dél-somogyi települések gond
jaival. Éppen ezért problémáikat nagy 
együttérzéssel fogadtam és minden tő
lem telhetőt megtettem és ha sikerül el- 
nyernem ismét a szavazópolgárok bizal
mát, a jövőben is megteszek, hogy a 
gondjaik megoldásában segítségükre 
legyek. Ezeket a tápasztalatokat szeret
ném hasznosítani a következő választá
si ciklusban is! Kellő tapasztalattal, 
energiával, meggyőző erővel rendelke
zem a térség érdekeinek képviseletére!

1989 őszén a változtatás igénye vitt 
a szocialisták közé, meggyőződésem, 
hogy helyesen döntöttem, mivel ebben 
a pártban a józan, a szélsőségektől men
tes, sorsunk jobbra fordulásáért követke
zetesen küzdő erők tömörültek. A Ma
gyar Szocialista Párt kormányzó képes
ségét az elmúlt négy év is bizonyította.

• Létrejöttek a fenntartható fejlődés 
feltételei, józan, mértéktartó politizálás
ra, van szükség. Nem kell sem fél-jobb
ra, sem fél-balIra fordulat! Sem másmi
lyen fondorlat!

• Hazánk jelenlegi helyzetében a fo
lyamatosságra, biztonságra van szükség! 
A gazdaság egyenletes fejlődése szüksé
ges, hogy előteremthető legyen, az ok
tatás, az egészségügy, a nyugdíjak, az ön
kormányzatok finanszírozásához szük
séges fedezet, hogy jobban élhessen ha
zánk minden polgára!

Bízzanak a szocialistákban, szavaz
zanak rájuk! Én magam is a bizalmu
kat kérem!

Készen állok az Önök szolgálatára, 
számítok szavazataikra!

Francz Rezső

Hubay Sándor • Szabad Demokraták Szövetsége Kari Péter • Magyar Demokrata Fórum

Tisztelt Választó!
Sokan vannak, akiknek már nem kell 

bemutatkoznom, hiszen feleségemmel 
közel harminc éve élek Nagyatádon. 
Köztisztviselőként sokszor bejártam a tér
ség településeit. Vasutas családban szü
lettem. Édesanyám és testvér-öcsém 
családjával Veszprém megyében lakik. 
Pedagógus lányunk három unokánk 
édesanyja, családjával Siófokon él. Fe
leségem a kórház nyugdíjasa. 1970-től 
a városi tanács elnökhelyettese, öt évig 
1984-ig a járási tanácsi hivatal elnöke vol
tam. Ettől kezdve, közelmúltban történt 
nyugdíjazásomig városi főépítészként te
vékenykedtem; az első ciklusban önkor
mányzati képviselőként is. Részese vol
tam a Városszépítő Egyesület megala
pításának. A Magyar Urbanisztikai Tár
saság tagjaként alkalmam van a telepü
lések fejlődését tágabb kitekintéssel 
szemlélni. Érdekel az emberek sorsa, tisz
telem az egyént, elfogadom a másságot, 
szeretem az embereket, különösen a gyá- 
molításra szorulókat. Liberális gondolko
dású vagyok. - Máig fontosnak tartom, 
hogy az írott és az elektronikus sajtó út
ján hitelesen bemutassam a Nagyatádon 
és a városi tájban zajló eseményeket; a 

településeket, az ott élő embereket.
Úgy érzem és meggyőződéssel hi

szem, hogy tapasztalataim, ismereteim 
birtokában sokat tehetek a városért, a Bel- 
ső-és Dél-Somogyi térségért, merthogy 
nagy szüksége van rá. A kistérségért, 
amely már a legelmaradottabb dél-nyu- 
gat-magyarországi régió része! Ezért vál
laltam a képviselő-jelöltséget az SZDSZ 
színeiben. Csak így lehet hatékonyabb 
és eredményes munkát kifejteni a par
lamentben.

A határközelség sokáig csak hátrányo
kat jelentett. Itt az ideje, hogy ezt előny
re változtassuk. A térség hasznára válik, 
ha a barcsi átkelő a régió kapuja lesz a 
balkán irányába. Utak kellenek, mert a 
tőke is csak így áramolhat a térségbe. 
És új munkahelyek csak akkor lesznek, 
ha lesz tőke is. Ezért fontos, hogy a dé
li autópálya átszelje térségünket, és vas
úthálózata ne sorvadjon el. Fontos, hogy 
a termelők biztos piachoz jussanak. 
Azért, hogy erősödjék eltartó és meg
tartó képessége.

Belső és Dél-Somogy a lehetőségek 
forrása. A város gyógy-és termálvízbázi
sa a már meglévő kórházi háttérrel nagy 
reményekkel kecsegtet. Mindent meg kell 
tenni a kiaknázásához.

A Duna-Dráva Nemzeti Park érintet
lensége, erdőink szépsége turistaparadi
csommá teheti vidékünket. - Fontos, hogy 
a fiatalok számára megteremtsük a kul
turális lehetőségeket, hogy otthon érez
zék magukat e tájban.

Kedves Választó!
Sorsom, akárcsak az Öné, Belső és 

Dél-Somogy, benne Nagyatád. Azt aka
rom, hogy megmaradjanak hagyományai 
és önálló arculata, és hogy nyitott szel
lemű, vállalkozó kedvű, gondolkodó, 
gazdag polgárok lakják. Ezt akarom kép
viselni, ezért akarok tenni országgyűlé
si képviselőként. A jót, a jobbat akarók 
oldalán állok.

Meggyőződésem, jó irányba haladunk, 
ám sok még a tennivalónk.

Ehhez kérem az Ön támogatását.
Hubay Sándor

Kedves Hölgyem, Uram!
A Magyar Demokrata Fórum Somogy 

megyei választmánya és Országos Elnök
sége, valamint a megye 6. sz. választó
kerületének MDF tag és szimpatizáns vá
lasztópolgárai felkértek, hogy az 1998- 
as parlamenti választásokon e körzetben 
képviseljem az MDF színeit.

Abban a tudatban teszek eleget e meg
tiszteltetésnek, hogy tudom - igenis lé
tezik alternatíva a jelenlegi szocialista, 
SZDSZ-es kormánnyal szemben. Vala
mennyien érezzük, ez az ország jóval 
gazdagabb annál, mint amilyen életszín
vonalon vagyunk kénytelenek élni. Erő
szakkal tartanak valamennyiünket kiszol
gáltatottságban, létbizonytalanságban, 
szegénységben.

Készülnünk kell - mivel ez a helyzet 
méltatlan és tűrhetetlen - a változásra.

Programom - melyet az Ön segítségé
vel is - megvalósítani kívánok a követ
kező: harcot hirdettek a képtelenül ma

Kovács Géza • Kereszténydemokrata Néppárt

1968. óta vagyok 
népművelő Nagyatá
don, egy évtizede a 
művelődési házban. 
Édesanyám a
Homokszentgyörgy 
melletti Csikóskúton 
született, uradalmi er

dész lányaként; édesapám a sárdi 
Somssich-család egyik cselédjének ki
lencedik gyermeke volt, majd a nagy 
család összefogása és sok tanulás, nél
külözés után a megyei kórház főköny
velője, több mint 30 éven át. Négyen 
vagyunk testvérek. Én 50 éves vagyok. 
Feleségem óvónő. Két fiúnk értelmisé
gi pálya előtt áll.

A rendszerváltás hajnalán hallottam 
úgy búcsúzkodni a német cserkészeket, 
hogy "TEDD JÓL!" Tetszett, igyekeztem 

gas munkanélküliség, a szociális ellátat
lanság, az ország végleges kiárusítása el
len. Nem tűrhetjük a bűnözés ilyen drá
mai növekedését sem.

Biztonságot a mindennapoknak és biz
tonságot családjainknak, ez az MDF cél
ja. A család áll programunk középpont
jában. Biztos megélhetés, munka a fel
nőtteknek, tandíjmentesség a fiataloknak. 
Egy olyan korszak eljövetelének a sike
réért dolgozunk, ahol lehet dolgozni, ahol 
hagyják, hogy tevékenykedjünk, hogy 
gyarapodjunk és nem korlátoznak kirívó
an magas adókkal, alig érthető bürok
ratikus követelmények állításával. Ahol 
csak egy dolog kötelező: a tisztesség.

Kérem, Kedves Barátom segítsen eb
ben a munkában.

Aki ma a Magyar Demokrata Fórum
ra szavaz, az a saját sorsának a jobbra- 
fordulására is voksol.

Magamról annyit, ahhoz a társadalmi 
réteghez tartozom, amely minden vál

magamévá tenni: TEDD JÓL! TÉGY JÓT!

Egyik alapítóként vettem részt Buda
pesten a Magyar Kulturális Kamara el
ső közgyűlésén, Nagyatádon pedig a 
Solar Club (az 56-os forradalom és sza
badságharc utáni első, valóban polgári 
egyesület) megalakításában.

Nagyatád város első önkormányzatá
nak elsőként megválasztott képviselője 
voltam. Közművelődési szakértője va
gyok évek óta a KDNP Országos Szak
értői Tanácsa Kulturális és Sajtó Bizott
ságának. Tagja vagyok a Nagyatádi 
Kertbarátkörnek.

Parlamenti programom:
1. A nyugat-európai jogharmonizáció 

keretében a Nemzeti Kulturális Leltár 
elkészíttetése a Nemzetközi Kulturális 
Rendtartás létrehozása érdekében; 

tozásnak a vesztese, azokhoz tartozom, 
akiket fenyeget az elbocsátás, a létbizony
talanság, akivel packázhat a hivatal és 
akiket igyekeznek végtelenül kizsákmá
nyolni. A saját bőrömön érzem tehát a 
"kisemberek" hétköznapi gondjait. Rég
óta azért dolgozom, hogy esélyegyenlő
ség legyen ebben az országban, hogy a 
magyar vidék ne jelentsen természetsze
rűen hátrányos helyzetet.

Sajnos elég távol állunk még attól. Szé
leskörű nemzeti egység ami, kiutat jelent
het. Az a megosztottság, ami ma jellem
zi a politikát éppúgy, mint az élet más 
területeit is, akadályozza az előrelépést.

Ez a század sajnos nem a magyarság 
legszebb korszaka volt és csak együtt tu
dunk ezen a végzeten változtatni 1998- 
ban. A változás rendkívül fontos szem
pontja ne urat válasszunk magunk fölé, 
hanem olyan embert, aki a köz szolgá
latát tekinti feladatának.

2. Kétkamarás parlament a pártok és 
más társadalmi szervezetek poli
tizálásának különválasztására;

3. Alkotmányozó Nemzetgyűlés 
összehívása a KÖZJÓ értésére és 
követésére.

TEDD JÓL! TÉGY JÓT!
E táj politikusai közül NAGYATÁDI 

SZABÓ ISTVÁN pályafutását tartom a 
leginkább figyelemre méltónak. Az ő 
korában égető feladat volt a szántók, 
legelők korszerű művelésének tőkeerős, 
művelt gazdákra bízása. Ma annyival 
rosszabb a helyzet, hogy korszerűtlen 
műveltségűvé kezdünk válni mindahá- 
nyan, s nem segíthetünk másként, csak 
ha tőkeerős lesz a föld művelője mel
lett a gyermekeinket nevelő és oktató 
pedagógus is, a nép művelője is, a vi
déken gazdálkodó család is!
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Ez a korszerű somogyországi program:
VIDÉKGAZDÁLKODÁS A FÖLD

MŰVELŐ ÉS A NÉPMŰVELŐ ÖSSZE
FOGÁSÁVAL! TEDD JÓL! TÉGY 
JÓT!

Ehhez szemléletváltozást kell elérni a 
parlamentben, a kormányzásban, a csa
ládi és iskolai nevelésben! A szemlélet 
azonban nem változhat meg erkölcsi 
megújulásunk nélkül!

Ha tovább haladunk a tanácsrendszer 
visszaállításának útján, ha nem térünk át 
minden döntéshozatalban az önkor
mányzatiság érvényesítésére, a nevelés
ben a hit-és erkölcstan alapelveihez, ak
kor a mi vidékünkön nem lesz elég bel
ső erő ahhoz, hogy fölzárkózzunk a nyu
gat-magyarországi tájak színvonalához. 
TEDD JÓL! TÉGY JÓT!

Kuzma László • Fidesz

Tisztelt Választópolgár!
Kuzma László vagyok, építőmérnök 

és tanár. Nagykanizsán születte, ott ne
velkedtem és kezdtem iskoláimat. A 
barcsi Vízépítési és Vízgazdálkodási 
Szakközépiskolában érettségiztem. 
Egyetemi tanulmányaim befejezése 
után Barcsra jöttem vissza, hogy meg
kezdjem saját, önálló életem. Családot 
alapítottam, feleségemmel és két kis
gyermekemmel azóta élek Dél-So- 
mogyban.

A Dráva Völgye Középiskola igazga
tóhelyetteseként dolgozom. Munkám 
során sok fiatallal, szülővel találkoztam. 
Nap mint nap megtapasztalom az itt

Pető Ernő István • Magyar Igazság és Élet Pártja

Pető Ernő vagyok, és bemutatkozá
somat köszönettel kezdem: Köszöne- 
tem mindazoknak, akik még hisznek, 
bíznak a jó irányú változásokban és en
nek reményében ajánlószelvényükkel 
támogattak. Jó érzés...

Bíztatást és kérést érzek mindegyik- 
ből, melynek kötelesség megfelelni. En
nek tudatában voltam, vagyok és le
szek mindenkor...

Születtem 1951-ben Budapesten. 
Szüleim egyszerű munkásemberek 
voltak. Gyermekéveimet Debrecenben 
töltöttem. Mechanikai műszerész vég
zettséggel 1969-ben Budapesten álltam 
munkába irodagép-műszerészként az 
akkori ITV-nél. Jelenleg is ezt a javí
tó-szolgáltató tevékenységet végzem 
vállalkozóként, önállóan. Sorkatonai

HIT kell - a valóság megismeréséhez, 
munkánk értékének felismeréséhez,

TISZTESSÉG kell - vállalkozásainkban 

és minden kapcsolatunkban,
ERŐ KELL - amit családunk összetar

tása célként és eszközként egyaránt meg
követel!

TEDD JÓL! TÉGY JÓT! A család ne

velő és gazdálkodó egység, s ezt kell fel
ismernie minden személyiségnek, és el
ismernie a keresztényi elveken alapu
ló, korszerű jogrendnek, jogalkalmazás
nak!

JÓLÉT MINDENKINEK! TEDD JÓ! 
TÉGY JÓT!

Elkerülő utak építése után összekö
tő utak építésébe fogjunk! Homok- 
szentgyörgy és Rinyabesenyő között, 
Bélavár és Tarany között is. Képlete

- Magyar Polgári Párt

Magyar 
Polgári 
Párt

élők problémáit. Önhöz hasonlóan én 
is bízom egy jobb, tisztes polgári jövő 
lehetőségében. Hiszem, hogy polgári 
összefogással, közös erőfeszítéssel meg 
tudjuk teremteni gyermekeink, szüléink 
és magunk számára ezt a jövőt.

A Fidesz-Magyar Polgári Párt a pol
gárok érdekeit képviseli. A polgárok va
lódi akaratát valósítja meg. Programja 
Barcs, Nagyatád és a környező telepü
lések lakói számára komoly lehetősé
geket kínál.

Adócsökkentéssel, hitelekkel és be
ruházások ösztönzésével támogatjuk a 
kis-és középvállalkozásokat, a gazdál
kodókat. Ha a vállalkozók nagyobb le
hetősége kapnak, új munkahelyeket 
tudnak teremteni sok ezer helybéli szá
mára.

Ön is tapasztalja, hogy a lakásfenn
tartás költségei milyen magasak. Az el
múlt években sok család került nehéz 
helyzetbe. A fiatal családosok egyre rit
kábban vállalnak gyereket. A minden
kit megillető egységes anyasági ellátás 
(GYES, GYED) és a családi típusú adó

magyar igazság
ÉS ÉLET PÁRTJ/Y

szolgálatomat 1972-től 1974-ig Baján 
töltöttem. Leszerelésem után a szakma 
elektronika irányába történt jelentős 
változása miatt munka mellett tanul
tam tovább egy híradástechnikai isko
lában. 1977. októberében kötöttem há
zasságot. Feleségem Sárai Éva, aki 

nagyszerű társ és nagyon jó anyuka. 
A szakközépiskolai érettségi után fel
vételiztem a Budapesti Műszaki Egye
tem villamosmérnöki karára, és felvé
telt nyerve két évig koptattam padja
it. Eközben 1978-tól a Bp-i 
14. sz. Szakmunkásképző Intézetben 
egy irodagép-műszerész tanszervíz 
vezetőjeként dolgoztam, és oktat
tam.... 1981 -tői az Országos Takarék
pénztár műszerészeként az Olivetti 
mikroszámítógépek javítását végeztem. 
Vállalkozóként, önállóan dolgozom 
1984. óta, jelenleg egy bt. ügyvezető
jeként.

Egy húsz éves nagy lányom, és négy 
fiam van, a legkisebb első osztályos, 
nagyon szeretem őket. Szívesen szól

sen egymás között is! A diplomás szak
alkalmazottakból (az egészség, a mű
velődés, általában a köz ügyeiben) le
gyen újra értelmisége népünknek! 
Köztisztelet övezze a példásan élőket 
és munkálkodókat! TEDD JÓL! TÉGY 
JÓT! A tőke eszköz; a kultúra lehe
tőség; a társadalmi cél: az isteni paran
csok szerinti közjó. A keresztényde
mokrácia nem a szabadság és a szo
ciális érzék korlátozása, hanem a 
személyiség tisztelete, a szolidaritás; 
gazdasági célja: JÓLÉT MINDENKI
NEK.

Akik a TIT-ből, a művelődési házból 
ismernek, azok kérem, hogy szavazza
nak rám és a KDNP-re!

TEDD JÓL! TÉGY JÓT!

Kovács Géza

zás bevezetésével minden itt élő csa
lád életkörülményei javulnak. A fiata
lok tisztességben nevelhetik fel gyerme
keiket.

Azt akarjuk, hogy minden gyermek 
egyenlő eséllyel vehessen részt a tudá
sért és képzettségért folyó versenyben. 
Támogatjuk a települések óvodáit, is
koláit, hogy gyermekeink helyben ta
nulhassanak. Korszerű képzési progra
mokkal biztosítjuk a fiatalok számára, 
hogy sikerrel kezdhessék meg pályafu
tásukat.

Fiataljaink, a családosok tisztes ott
honra vágynak. Lehetővé tesszük szá
mukra, hogy könnyebben hozzájuthas
sanak első lakásukhoz. Fontos, hogy itt 
telepedjenek le, itt alapítsanak csalá
dot. Megszerzett tudásukkal, munkájuk
kal itt gyarapítsák közösségeinket.

Szükséges, hogy emeljék az egész
ségügyi ellátás színvonalát, hogy a lét
fontosságú gyógyszerek mindenki szá
mára megfizethetők legyenek. A nagy
atádi kórház támogatásával méltó ke
zelést nyújtunk a környék betegeinek.

Szüleinket, nagyszüleinket megille
ti a nyugodt, biztonságos öregkor. Ér
tékálló nyudijra van szükség, amely füg
getlen, nyugodt öregséget biztosít.

Kuzma László

nék róluk is, de kevés e hely... Hét éve 
költöztünk gyermekeink érdekében 
Marcaliba, egy kertes családi házba, 
hogy emberarcú, egészséges, nyugodt 
természeti környezetben biztosítsunk 
nekik szép gyerekkort. Rövid időn be
lül élveztük a lakókörnyezetünkben élő 
egyszerű, tisztességes emberek bizal
mát. Megismertük gondjaikat, és lát
va annak helyi okait is...

Segítőén álltam melléjük a helyi 
problémák megoldása érdekében, és 
1994-ben a helyhatósági választáskor 
önkormányzati képviselővé válasz
tottak. Komolyan vettem ígéretemet, 
lelkiismeretesen végeztem munká
mat, azonban a következő esztendő 2. 
féléve már nem talált a képviselő-tes
tületben... Nagy volt a rosszirányú el
lenszél, de jó iskola volt... Meg
edződtem. Erős akarattal, valamennyi 
becsületes választópolgár érdekében 
kívánok dolgozni, hogy ismét őszin
te, jó hangulatú, igazságos elosztású 
társadalomban élhessünk...

A hangulat közgazdaságilag nehe
zen meghatározható fogalom, de ma
gamról is tudom, hogy igen nagy te
remtőerő tud lenni...

Kérem, hogy ne csak elszenvedői, 
hanem aktív alakítói is legyenek éle
tünknek, és vegyenek részt a szavazás
ban!

Kiegyensúlyozott, békés, és bizton
ságos jövőt kívánok MINDENKINEK!

Tisztelettel:
Pető Ernő

a MIÉP képviselő-jelöltje

Mester Károly • Magyar Demokrata Néppárt

„Alkotó ember, emelkedő' nemzet."

A Magyar Demokrata Néppárt or
szággyűlési képviselő-jelöltje:

Mester Károly
Szül.: 1947.
Foglalkozása:
Somogyudvarhely község polgár

mestere.
Szakképzettsége:
Géplakatos-gépésztechnikus.
Családi állapota:
nős, két gyermek apja.

Tisztelt Honfitársaim,
Választópolgárok!
Most jött el annak a lehetősége, 

hogy értékeljük az elmúlt választá
sunk, döntésünk helyességét és a va
lóság adta állapotot. Ismerjük el az 
eredményeket, de a demokrácia lehe
tőségével emeljük fel szavunkat a té

dr. Novák János • Független Kisgazdapárt

Tisztelt Nagyatádi Polgárok!
Úgy gondolom, nem kell külön be

mutatkoznom Önöknek, hisz negye
dik éve vagyok a város önkormány
zati képviselő-testületének tagja, mint 
a Henész-Simongát-i városrész kép
viselője.

Pártállástól és személyes érdekek
től függetlenül mindig elsőrendű 
fontosságúnak tartottam és tartom vá
lasztókerületem választópolgárainak 
érdekképviseletét és ezért kész va
gyok országgyűlési képviselőként is 
ugyanolyan határozott elszántsággal 
kiállni.

Tatai Ferenc • Munkáspárt

1941 -ben születtem Barcson. Az ál
talános iskola elvégzése után, 1956- 
ban dolgozni kezdtem az akkori Dél
fűrész gyárában, ott 1991-ig dolgoz
tam betanított munkásként, valamint 
középvezetőként.

A rendszerváltozás után, 1991 
őszén, 36 év folyamatos munkaviszony 
után létszámleépítés miatt munkanél
küli lettem. Egy év munkanélküliség 
után jelenleg portásként dolgozom. Két 
felnőtt leánygyermekem van.

Hitvallásom: a felszabadulás után a

ZMDNP
MAGYAR DEMOKRATA NÉPPÁRT

vedések, hibák, a rossz ellen. Isten és 
embertársainkkal szemben vizsgáljuk 
meg lelkiismeretünket, nézzünk szem
be a realitásokkal - ezt kéri ma min
den reálisan gondolkodó ember.

1994-ben a többség nem kérte a 
jobboldali pártok irányítását - 1998- 
ban a többség nem kéri a baloldal, és 
főleg nem a liberális utat.

A Magyarok kétharmada viseli és fi
zeti az átalakulásból eredő károkat, 
az egyén, család, ország szinten. A le
csúszott rétegek szegényednek, a hir
telen vagyonosok gazdagodnak.

Ha ezt egy konzervatív kormány 
tenné azt is nehezen viselnénk - hát 
egy baloldali, akik a munkások, pa
rasztok, bérből élőket kellene védeni 
- ez teszi és arra kéri a tömegeket, 
hogy viseljék el ez a program nem tá
mogatható.

A MDNP kiszámítható és biztos ala
pokkal tervez az ember, a család és 
nemzet számára. Nem ideológiai ala
pon kell politizálni, nem önző módon, 
hanem szélsőségektől mentes, reális 
középúton.

Tisztelt Választók!
Eddigi sorsom bizonyítja, nem ural

kodni, hanem szolgálni akarom Önö
ket, ehhez kérem szíves támogatásu
kat szavazatukkal.

Őszinte tisztelettel:
Mester Károly

Nagyatádnak Nagyatádért 
alkalmas, esélyes 

nagyatádi képviselőt!

Meggyőződésem, hogy térségünk 
sorsa, az országos politikán túl, nagy
mértékben függ attól is, hogy ki kép
viseli a helyi polgárokat az országgyű
lésben.

Önök is bizonyára érzik, eljött az 
ideje, hogy Nagyatádnak végre sze
mélyileg alkalmas, nagyatádi lakos 
képviselője legyen, aki a helyi érde
keket megfelelően tudja érvényesíte
ni olyan párt képviselőjeként, mely az 
ellenzék egy kormányzásra esélyes ve
zető pártja. Ehhez kérem támogatá
sukat!

dr. Novák János

háború romjaiból az országot a mun
kásemberek, a dolgozók építették fel. 
A társadalom jelentős értéket teremtett 
az ipar, a mezőgazdaság területén is. 
A jelenlegi és az azt megelőző hata
lom már nagy részben a külföldi és 
gyakran kalandor nagytőke kezére ját
szotta ezeket az értékeket.

Vissza kell adni a magyar munkás
nak a hitet, hogy amit ő teremtett, afe
lett legyen joga rendelkezni egy füg
getlen országban !

Tatai Ferenc
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Az édesanya
Tavasz. A virágdíszbe öltözött gyö

nyörű természet csodálatos színvilá
ga az élet megújhodásának évenként 
vissza-visszatéró' szép idó'szaka. Az 
anyaföldben szunnyadó apró mag- 
vacskák egy-egy új élet kezdetének re
ményteljes napjaiban magukban hor
dozzák a folytonosságot.

Az emberi élet egyszeri és megis
mételhetetlen. Ajándék, melyet tisztel
ni, megbecsülni kell. Meg kell érteni 
és értetni azokkal, akik még ezt nem 
tudják. Az élet védelme nemcsak em
berek felelőssége, de egy társadalom 
érdeke. Mai világunk közgondolkodá
sában az emberi kapcsolatok megnyil
vánulási formái meggondolatlan cse
lekvések sorozatának elindítói. Egy or

Magyarokat is segítő cigányok
Magyarokat is segítő cigányok
Négy éve alakult meg Nagyatádon a 

Regionális Cigány Érdekvédelmi Szer
vezet, amelynek elnökének az amúgy 
nem cigány származású Ignácz Imrénét 
választották. A százhúsz tagot számlá
ló szervezet nem kisebb célt tűzött ma
ga elé, mint a cigányság összefogását, 
körülményeik lehetséges javítását, jogi 
képviseletét. És, ha látványos eredmé

„Emléketek nem hül ki szivünkben... ”
„Petőfi!
Drága szellemed él 
és tudjuk hogy örül.
A Te telkedből lebbent
e merész láng,
mely most szövétnekül lobog 
egy talpraállott nép előtt!"

Százötven év távlatából történelmi 
múltunk dicső napjai magyar hazánk 
felejthetetlen korszakát idézik Azt az 
időszakot, amikor a haza és haladás 
eszménye együttesen jelentette a vál
tozás szükségességét, a közös felelős
séget a nemzet jobbra fordulását.

Ezen évforduló nemcsak történelem 
könyvek lapjain megjelenő sorok is
merete, azon túlmenően is: maradan
dó példakép a nemzet emlékezeté
ben, az emberek szívében.

A nagyatádi Bárdos Lajos Általános 
Iskolában méltó módon tisztelegtek 
1848/49 forradalmának és szabadság
harcának ismert és névtelen hősei 
előtt; a magyar történelem ezen idő
szakát bemutató „s ezt elharsogják 
Kelettől Nyugatig" kiállítás anyagá
nak összeállítója Győré Béláné. Meg
nyitó beszéde tartalmas, szépen meg
fogalmazott gondolatai nyomán 
elénk idéződik a kor, az egyes sze
mélyiségek rendkívüli egyénisége, 
szellemiséget formáló meghatáro
zó ereje, szuggesztív képi megjele
nítése: a tárlók rendezett, igényes 
anyagválogatása - a kiegészítő kísé
rőszöveggel. 

szág, egy nemzet, egy nép fennma
radásának egyedüli, biztos záloga 
az, hegy az ott élő ember miként gon
dolkodik és miképpen cselekszik.

Család - azon személyek, akik együtt 
szeretet - közösségben vállalni képe
sek egymást, s majdan egy új Eletet, a 
Gyermeket. Drága kincs, mely nem a 
születéssel kezdődik... Volt, ahol, jött 
közénk, szeretjük, mert a Miénk!

Szeressétek a Gyermekeket - szeres
sétek az Életet - Szeressétek az Édes
anyákat!

Édesanyám. Gyermekkorunk korán 
nyiladozó értelem érzelemvilágának 
legédesebb és legszentebb, a magyar 
anyanyelvűnk legdallamosabb kedves 
szava.

nyeket nem is tudnak felmutatni még, 
voltak-vannak sikeres próbálkozásaik. 
Ezekről beszélgetünk Ignácz Imrénével.

Mára úgy tűnik, sikeres gyűjtésbe 
kezdtünk. Egyrészt összeszedjük a pol
gárok feleslegessé vált ruhaneműit, a 
lábbeliket, gyermekjátékokat és egye
beket. Válogatás után, segítők közremű
ködésével, cégektől kapott anyagok, al
katrészek fel használásával kijavítjuk,

Az iskola udvarán tovább folytató
dott a megemlékezés. Ormai István 
polgármester ünnepi beszéde rámuta
tott arra, hogy gondolkodásunkban le
gyen benne e nap jelentősége.

Haza és haladás - mi is van mögöt
te? Mindenekelőtt az, hogy a magyar 
nemzet hogyan tudott túllépni a va
lós viszonyokon; voltak, akik felvál
lalták a gondokat, a problémákat, 
azon voltak, hogy a vívmányokat 
megvédjék. Ismerjük e történelmi 
kor nagy alakjait: ők azok, akik 
megcselekedték azt, amit megköve
telt a haza.

Cselekvés, tenniakarás az, ami elő
re visz. Magyar hazában, magyarsá
gunkat őrizni, megőrizni a jövőépítés 
záloga. Példaképeink cselekedetei 
mögött a tetteik által olyan emberi jel
lemvonások sorakoznak, mint szorga
lom, kitartás, tudás, emberségesség, 
hazaszeretet.

Emlékhelyek: üzenet a múltból, ta
nulság a mának, irány a jövőnek. Év- 
fordulók-jeles ünnepek, melyek figyel
meztetnek a magyar történelem meg
becsülésére.

Kegyeletteljes módon kopjafa ava
tása következett. Orbán Miklós ügyes 
keze nyomán 4 m magas, 2 mázsa 
súlyú szépen faragott oszlop magaso
dik az ég felé, amit a jeles évforduló 
tiszteletére készült és került elhelye
zésre abban az emlékparkban, ame
lyet létrehoztak.

Az iskolában működő, 5 éves fenn

„Tudod mi az anya?
Az élet szövője."
Az élet forrása - a titkok titka; őr

zőangyal, második őrangyal. Őrzi az 

álmaink, kíséri vágyaink.
„Te vagy a Forrás, melyből kiszakad

tam,
Te vagy a Gyökér, melyből felfakad

tam."
Anyák Napja. Május hónap vasár

napja, az ünnepnapok legszebb nap
ja. Köszönet a percekért, a ki nem 
mondott szavakért, a drága mosolyért, 
a fájó könnyekért.

Az érző és dobbanó szív minden 
szeretetével köszöntünk Téged, mert 
Te vagy az egyedüli, a mindenkoron 
pótolhatatlan termő ékes ág: az ÉDES
ANYA!

Mészáros Ágnes

mossuk, tisztítjuk, varrjuk azokat. Az 
összegyűjtött fém, papír stb. hulladék 
értékesítéséből keletkező bevételből 
ezt még kiegészítjük és így juttatjuk el 
a bodvicai és a henészi ...., illetve a rá
szoruló családoknak. Bodvicán pl. a 
gyerekek 25 %-a cigány, de mi nem 
teszünk különbséget közöttük. Amúgy 
minden rászorulón igyekszünk segíte
ni, hiszen vegyesen - magyarok és ci
gányok keresnek fel bennünket.
- Milyen a visszajelzés?
- A köszönő levelek önmagukért be

szélnek, s egyben újabb akciókra, erő
feszítésre sarkallnak minket. Érdekes, a 
magyarok tízszer is megköszönik a se
gítséget, a cigányok is hálásak, de a leg
jobban rászoruló cigányok a legkevés
bé. Ez persze nem szegi kedvünket. - 
Sikerült sok hasznos programhoz hoz
zájárulni, és sikeres pályázatokon részt 
venni.

- Miből fedezik az autózást, az uta
zást és egyebeket?

-Segítőimmel mi erre vállalkoztunk, 
csináljuk saját zsebből. Annak külö
nösen örülök, hogy ma már sikerül szót 
érteni a cigányokkal, hallgatnak rám és 
elfogadnak. Ilyen módon is lesz próbál
kozásainknak hozadéka, meg vagyok 
róla győződve.

Hubay Sándor

állását ünneplő cserkészcsapat, a vá
ros polgármestere, az iskola igazgató
ja koszorút helyezett el az emlékosz
lopnál.

Majd ezt követően az iskolában 
meghirdetett irodalmi, történelmi pá
lyázat, a "Kazinczy versmondó" illet
ve a "Nyelvünkben élünk" anyanyel
vi verseny eredményhirdetésén öröm
mel vehették át a kiérdemelt jutalmu
kat a tehetséges, kedves tanulók.

Ünnepi műsor-összeállításukban a 
vers és a dal kölcsönösen kiegészítet
te egymást az adott kor eszményének 
méltó bemutatásával.

Az iskola rendezvénye olyan gon
dolatot ébreszt, ahol a ma diáksága a 
tisztelet és a kegyelet megőrzése mel
lett olyan szép példát mutatott, mint 
a hazaszeretet.

Százötven év távolodván a magyar 
történelem aranybetűkkel írt korsza
kából azon időkből, amikor

„csak akkor születtek nagy dolgok, 
ha bátrak voltak, akik mertek!"

Ó évfordulók, évfordulók,

Szép elmúlok!
Ó volt napok, ti nagyra nőtten 

Sorakozók!
Emléktek nem hűl ki szívünkben,
Mert égig ért a láng,
Amiben égett minden
A Holnapért!

Mészáros Ágnes

Kiállítás és Vásár új helyszínen
Megkezdődött az őszi „Fa és Vad" 

erdészeti, vadászati, természetvédel
mi és művészeti kiállítás és vásár elő
készítése. Az immár hagyományos 
nagyatádi rendezvényre a tavalyinál 
is nagyobb érdeklődésre számítanak 
a rendezők.

Az egykori dohánybeváltó ingatla
nának új tulajdonosai értékesíteni kí
vánják a létesítményt, így új helyet kel
lett keresni a rendezőknek. A lehetsé
ges helyszínek közül a Szakképző Is
kola épülete, díszudvara és sportléte
sítményei kínálják a legkedvezőbb le
hetőséget.

A Nagyatádi Szakképző Iskola díszudvara

Fejlődő kábelrendszer

SZÉLES PROGRAMKÍNÁLAT 
ELÉRHETŐ ÁRON

A Nagyatádi Kábeltelevíziós Rend
szer kiépítésére az önkormányzat 
1995 szeptemberében kötött szerző
dést a LÁT-SAT Kft-vel.

A hálózat a törzskábelek kiépítésé
vel és meglévő kisközösségek össze
kapcsolásával viszonylag gyorsan el
készült.

Az elmúlt két és fél évben a város 
teljes területén elérhetővé vált a ká
beltelevíziós szolgáltatás és az év vé
géig minden jelentkező csatlakozhat 
a rendszerhez.

A viszonylag gyors kiépítést az is le
hetővé tette, hogy a meglévő közös
ségeket műszakilag könnyen lehetett 
csatlakoztatni a rendszerhez. Sajnos 
ezek a kisközösségi rendszerek nem 
minden esetben felelnek meg a leg
korszerűbb műszaki követelmények
nek és az átépítésük a jó minőségű 
szolgáltatás biztosítása érdekében el
kerülhetetlen.

Azokon a területeken, ahol nem mű
ködtek korábban antennaközössé
gek, már korszerű csillagpontos háló
zatot épített ki a szolgáltató.

A jelenlegi rendszer a gyengébb mű
szaki paraméterek mellett több prob
léma forrása is. Ebben a kiépítésben 
nem lehetett kiszűrni azokat, akik már 
hosszabb ideje nem fizették be a szol
gáltatás díját és ezzel is nehezítették 
a közös képviselők amúgy sem kön
nyű munkáját.

A csillagpontos átalakítással ez a 
probléma megszűnik, hiszen aki nem 
fizeti a rendszer használati díját az 
egyszerűen kikapcsolható a hálózat
ból. Ugyancsak megoldandó problé
mát jelent, hogy a jelenlegi műsorkí
nálatot nem lehet minden előfizető 
pénztárcájához és igényeihez igazí
tani.

Egységesen ugyanazt a műsort né
zi minden előfizető, amelyért ugyan

Az intézmény minden szempontból 
kiválóan alkalmas ilyen típusú rendez
vény lebonyolításához. A kiállítók szá
mára az épületen belül 500 négyzet
méter beépíthető területet tud a Vá
sáriroda ajánlani és az intézményt öve
ző szabad terület is alkalmas kiállító 
térnek és a kísérő programoknak egy
aránt.

Az idei programon a hazai kiállító
kon túl olasz és horvát részvételre is 
számítanak. A rendezvény a vadász
idényhez kötődően szeptember 18-20 
között várja látogatóit.

akkora havi díjat kell fizetnie, bár so
kan kevesebb adóval is beérnék egy 
szerényebb térítési díjért, míg mások 
hajlandóak lennének többet is fizet
ni egy szélesebb kínálatért.

A csillagpontos rendszer kialakítá
sával több műsorcsomagot lehet 
összeállítani, s így minden előfizető ki
választhatja az igényeinek leginkább 
megfelelő műsorokat.

Az önkormányzat több alkalommal 
is tárgyalta a kábeltelevíziós rendszer 
fejlesztésének a lehetőségeit és a 
műsorkínálat összeállításánál közvé
lemény-kutatást is tartott. Ennek ered
ményeként született meg a jelenlegi 
műsorkínálat, amely országos össze
hasonlító adatok alapján is kedvező 
áron érhető el.

A rendszer fejlesztésében komoly 
segítséget jelent, hogy az Országos 
Rádió és Televízió Testület által kiírt 
pályázaton az önkormányzat, mint tu
lajdonos és az üzemeltető LÁT-SAT 

Kft. 14 millió forintot nyert. Ez az 
összeg az önkormányzat 12 milliós 
hozzájárulásával kiegészítve érzé
kelhető eredményt hoz a hálózat fej
lődésében.

A csillagpontos átalakítással a rend
szer a jó minőségű műsorszolgáltatás 
mellett számítástechnikai adatok átvi
telére is alkalmassá válik. Ehhez a 
programhoz az Országos Műszaki Fej
lesztési Bizottság 5,9 millió forintot 
biztosított.

Ez a szolgáltatás elsősorban gazda
sági társaságok, vállalkozások és szá
mítógéppel rendelkező magánsze
mélyek számára jelent jó megoldást 
az adatforgalmuk biztosítására és az 
egyik legdinamikusabban fejlődő 
kommunikációs hálózat, az Internet el
érésére.

Pünkösd M.
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Hosszas előkészítő munka után 1991 
szeptemberében írta alá a San Vito al 
Tagliamento és a Nagyatád polgármes
tere a testvérvárosi szerződést. A két vá
ros közötti kapcsolat az elmúlt hét esz
tendő alatt kiteljesedett. A kezdeti kul
turális kapcsolatok mellett, a sport terü
letén is egyre élénkebb együttműködés 
tapasztalható. A nagyatádi és a San Vito-i 
öregfiúk rendszeresen vívnak barátságos 
mérkőzéseket és a sportpálya mellett a 
magánéletükben is baráti szálak kötik 
őket egymáshoz. A kulturális kapcsola
tokat terén kiemelkedik a Fürjecske 
Néptáncegyüttes és a Gioia közös fellé
péseikből szövődő barátsága és a kóru
sok missziója.

A kulturális és sportkapcsolatok mel
lett a gazdasági téren kibontakozó 
együttműködés igényli a legkörültekin
tőbb szervezőmunkát. Az olasz üzletem
berek meglehetősen jól ismerik a magyar
országi lehetőségeket és Nagyatád hely
zetét. Az Ipari Park létesítésének szán
dékát az olasz fél is kedvezően fogad
ta. A jó infrastruktúra és a kedvező mun
kaerőpiac élénkíti a befektetési törekvé
seket. A gazdasági együttműködés szán
dékát jelzi az is, hogy a testvérvárosunk
tól 80 kilométerre fekvő Reana dél Royale 
településről is érkezett üzleti delegáció 
Nagyatádra, akik elsősorban a gépgyár
tás és a fafeldolgozás területén számíta
nak együttműködésre. Örvendetes, hogy 

ennek a látogatásnak köszönhetően 
már üzleti kapcsolatok is létesültek.

Az üzleti kapcsolatépítés egy másik 
csatornája az immár hagyományos "Fa 
és Vad" címet viselő nagyatádi őszi vá
sár. Erre a rendezvényünkre mindkét 
olasz településről jelezték részvételi 
szándékukat.

A legutóbbi olasz kiutazás alkalmával 
a nagyatádi küldöttség egyeztette az éves 
programokat. Ennek egyik eredménye a 
Város Napján tervezett olasz gasztronó
miai est a Solar szállóban. A vendége
ink itt mutatják be San Vito al 
Tagliamento egyik háromcsillagos szál
lodájának a Hotel Angelinának konyhá
ját és a hatfogásos vacsora mellett igazi 
olasz tánczenével szórakoztatják a részt
vevőket. Természetesen ennek nyomán 
az ősszel a magyar konyha is bemutat
kozik az ősszel San Vitoban.

Az immár hagyományos Határtalan Já
ték Nemzetközi Szabadidősport Feszti
válon ismét vendégszerepel az olasz csa
pat is. A nagyatádi játékok sikerén fel
buzdulva az olasz szervezők is hason
ló program előkészítésén dolgoznak. A 
síelést kedvelők az eddigi lehetőségeit 
szélesíti, hogy testvérvárosunktól egy óra 
alatt elérhetőek az olasz Alpok, ahol jó 
feltételek mellett hódolhatnak a szenve
délyüknek. Szállást a szervezők biztosí
tanak és örömmel látják a magyar cso
portot itt, a síparadicsomok drága szál-

Határtalan kapcsolatok

lásainál lényegesen kedvezőbb áron. 
Az olasz testvérvárosi kapcsolat mellett 
az ön kormányzat német nyelvterületen 
is hosszabb ideje keresi a kapcsolódási 
pontokat. Felvetődött a lehetősége annak 
is, hogy San Vito osztrák testvérvárosá
val Saint Veittel fűzzük szorosabbra kap
csolatunkat. A belügyminisztérium szer
vezésében Németországban képviseltet

te magát Nagyatád egy olyan szakmai 
találkozón, amelynek a célja kimondot
tan német-magyar testvérvárosi kapcso
latok kiépítése. Természetesen egy-egy 
testvérvárosi kapcsolat előkészítése kö
rültekintő munkát igényel mindkét fél ré
széről, mérlegelve minden lehetőséget. 
Remélhetően Olaszország mellett, né
hány éven belül hasonlóan gyümölcsö

ző kapcsolatokról számoltunk be német 
területről is, hiszen a testvérvárosi szer
ződés zárógondolata ma is teljesen ak
tuális és külkapcsolataink szervezésében 
irányadó:

„Minden rendelkezésünkre álló esz
közzel hozzájárulunk a béke és a jólét 
megteremtéséhez és az európai egység 
megvalósításához." Pünkösd M.

Összetartó páncélosok
Kitömött varjú volt a fődíj

Jószerével még csak a legénységi épü
letek egy része volt meg 1961 -ben, ami
kor a harckocsizok Nagyatádra települ
tek. Az idők folyamán dandárrá fejlődött 
katonai bázis, része lett a kisvárosnak. 
Aztán megszűnt a bázis, kivonultak a ka
tonák - lövészek, harckocsizok, de a ha

tárőrök és az orosz lokátorosok is. Ki új 
állomáshelyre távozott, nyugdíjba más
hova költözött vagy Nagyatádon maradt 
- sokan végleg, hiszen régen befogadta 
őket a város.

Hortobágyi Ferenc a harckocsizok 
tisztje, 1969-ben került az alakulathoz. 
Katona családból származik, mert még 
az ükapja is mundért viselt. Egyben pe
dig ő a kakukktojás a családban, mert
hogy csak ő nem lett határőr, pedig 
Feri fia is határőr tiszt és a tisztiiskolás 
Dániel is oda készül. A dandártól 1991- 
ben ment nyugdíjba. Bődi Ferenc a nyug
állományú alezredessel és Fekete Attila 
főtörzsőrmesterrel azóta is szervezik a 
páncélos összejöveteleket, bálokat.

Hortobágyi Ferenctől halljuk: A sike
res összejövetelek után még amikor 
együtt voltunk határoztunk úgy, hogy 
minden év áprilisának első szombatján 

Szerkesztőbizottság: Pünkösd Márton, Hubay Sándor, Szőke József 
Fotók: Durgó Tibor, Pünkösd Márton

Címlap: válogatás Steiner Józsefné képeslapgyűjteményéből 
Felelős kiadó: Ormai István

Készült: Nagyatádi Nyomda Kft. üzemében • Felelős vezető: Takács Ferenc ügyv. ig. 
281903 N. Ny. Kft.

ISSN 1416-0048
KÉZIRATOKAT NEM ÖRZÜNK MEG ÉS NEM KÜLDÜNK VISSZA!

megtartjuk a nagyatádi 69. Harckocsi Ez
red egykori katonáinak itteni találkozó
ját, amelyek mind-mind igen jól sikerül
nek. így volt ez az idén is. Eljöttek az or
szág minden részéből: Tapolcáról, Deb
recenből, Székesfehérvárról, Monorról és 
Tatáról ma is tényleges katonák, nyug

díjasok vagy éppen ma sikeres vállalko
zók családjukkal. És itt volt az 
Okucsányiban szolgáló szabadságos 
katona, mint ahogy - és ez már termé
szetes - Preininger Ambrus altábornagy, 
a szászföldi haderő vezérkari főnöke, 
egykori nagyatádi parancsnok is.

A 10. Páncélos Bál résztvevői most 
emléklapot vehettek át. Kivilágos kivir- 
radtig tartott most is a bál. A résztvevők 
az egykori bajtársak, katonák, barátok, 
katonafeleségek kifogyhatatlanok a tör
ténetekből. Egy-egy év múltán mindig 
van új történet vagy éppen olyanok is itt 
vannak, akik előzőleg nem tudtak eljön
ni, s mesélnek magukról. A tombolán a 
fődíj most is a kitömött varjú volt, mert
hogy a harckocsizok fekete mundért vi
seltek. Azzal búcsúztunk: jövőre újra 
Nagyatádon!

Hubay Sándor

Ady-napok ’98
Második éve ismét megrendezésre 

került az Ady-napok amely április 23- 
án délelőtt vette kezdetét az Ady 
Endre Gimnázium és Szakközépisko
lában.

Az Ady-napok hivatalos megnyitójá
ra délelőtt 9 órakor a Művelődési Ház 
nagytermében került sor.

Az igazgató a megnyitó beszédében 
köszönetét mondott a szervezőknek a 
sokszínű programért és örömét fejezte 
ki, hogy az iskola kilép két napra ha
gyományos munkarendjéből és bemu-

Városi Kórház - Nagyatád és 
vonzáskörzetének egészségügyi 
ellátását szolgáló létesítménye, s egy
ben a lakóhely és környéke legtöbb 
embert foglalkoztató munkahelye.

A dolgos, munkával eltelt hétköz
napok után, fennállásának több mint 
21 éve alatt sok-sok dolgozó került 
nyugállományba. Nyugdíjas klub létre
hozására több alkalommal felvetődött 
a gondolat, hogy meg kell alakítani azt 
a közösséget, ahol a régi munkatársak 
együtt tartalmas órákat eltölthetnek.

Április 1 5-én a Művelődési Házban 

várták a volt kórházi dolgozókat a 
nyugdíjas klub alakuló összejövetelére.

Dr. Borcsek Istvánná köszöntőjében 
nagy megelégedéssel szólt arról, hogy 
milyen sokan eleget tettek a szíves 
meghívásnak.

Dr. Herr Gyuláné hozzászólásában 
a kapcsolatteremtés közvetlenségét 
kérte a jelenlévőktől. Minden kezdet 
nehéz, de nagyon reméljük, hogy idő
vel jó közösség alakul ki, ahol kicsi dol
goknak is tudnak örülni. Példaképül 
állítom a városban eredményesen 
működő „Őszi Napfény" Nyugdíjas 
Klubot, akiknek tevékenységét őszin
tén megbecsüljük. Fontosnak tartom, 
hogy a klub tagsága az emberi segít
ségnyújtást, a szeretetszolgálatot, a 
beteg látogatást is gyakorolhatja, hiszen 
egykoron sokan közülük közvetlenül 
is részt vettek az ápolásban. A kirán
dulások vidám hangulata az összetar
tozásunkat még jobban erősíti. A 
szakszervezet még él és segítséget ad, 
ahol tud. Igény mutatkozik az újabb 
információk átadására is, mint az 
ápolás vagy a védőnői szolgálat 
területén. Nyugdíjasok közül vannak, 

tatja, hogy diákjai mire képesek.
Az irodalmi verseny, a rajzpályázat 

díjainak átadásával, valamint a diákok 
műsoraival telt a délelőtt. A díjakat a 
PRO FUTURO Alapítvány és az Ifjúsá
gi és Sport Bizottság ajánlotta fel.

Az környék és a város általános isko
lásainak rendezett matematika ver
seny díjait Skanderáné dr. Apor Mária 
a matematika munkaközösség vezető
je adta át.

Délután a diákönkormányzat képvi
selői megkoszorúzták a névadó Ady 

„ARANYKÖR” Nyugdíjasklub
akik keveset beszélnek, de a kimon
dott szavaik mögött értékes gondola
tok rejlenek.

Szőke József, a Nagyatádi 
Művelődési Ház igazgatója elmond
ta, hogy az intézményben jelenleg 32 
csoport dolgozik és szeretettel fogad
ják a következőket is. A működéshez 
szükséges feltételrendszert (hely, 
idő) anyagi juttatás ellensúlyozása 
nélkül a klub rendelkezésére megad
ják. Belső életükbe nem szólnak 
bele; ha bárkinek, bármilyen prob
lémája akad, forduljanak az 
intézmény dolgozóihoz, akik segít
séget fognak nyújtani azok 
megoldásában.

Dr. Frank Ferenc főigazgató főorvos 
gondolataiban a valahová tartozás, az 
együttlétek fontosságát emelte ki. 
Érdeklődési köröknek megfelelően 

csoportokat is kialakíthatnak, kinek 
mihez van kedve. A kórház részéről 
ígéretet tett arra, hogy anyagi 
lehetőségeik mellett segítségüket 
nyújtják a kirándulásokhoz vagy helyet 
biztosítanak egy-egy alkalomra az 
intézményben. Az évenkénti nyugdí
jas találkozón túlmenően lehetséges 
még egyéb találkozó is, ahol érezzék 
azt, hogy volt munkahelyük, ahol 
annyit dolgoztak, nem feledkezett 
meg Önökről.

Németh Erzsébet ápolási igazgató 
hozzászólásában a tartalommal 
megtöltött klubéletet emelte ki, amely
hez szakmai segítséget ígért. Boldog az 
az ember, ki a mai világban nyugdí
jas klub tagja lehet: jó egészséget 

Endre szobrát a gimnáziumban, majd 
a városi temetőben az iskola volt taná
raira emlékeztek. Ködmön Imréné, 
Harsányi Jenő és Jámbor Lászlóné sír
jára helyeztek el virágot.

A pénteki program sportversenyek
kel telt, de ekkor került sor az író-olva
só találkozóra, a kézműves műhely ren
dezvényére, számítógépes játékokra, 
filmvetítésre, amelyeken nagyon sokan 
vettek részt.

Este 7 órától a Máté-testvérek adtak 
nagysikerű koncertet. Majd a záró 
rendezvény az iskolai disco követke
zett.

VISZONTLÁTÁSRA egy év múlva.

kívánva eredményes együttműködést 
ajánlott fel.

A12 éves fennállását ünneplő „Őszi 

Napfény" Nyugdíjas Klub elnöke: 
Gergó Sándorné. A klub történetét a 
megalakulástól napjainkig élménnyel 
teli előadásban ismertette. Beszélt 
arról, hogy mennyire fontos a 
foglalatosság, a célszerű, előreter
vezett éves program.

Balatinecz Istvánná, a kórház szak
szervezeti bizottságának ügyviteli 
vezetője köszöntötte a megjelenteket; 
majd a lehetőségekhez mért támogatást 
felajánlva sikeres működést kívánt.

A megalakult bizottság elnöke: Dr. 
Borcsek Istvánná, a helyettese: Dr. Herr 
Gyuláné, a gazdasági felelős: Jeles 
Ferencné.

Az alakuló ülés 29 fős tagsága a 
nyugdíjas klubnak nevet választott: 
„ARANYKOR".

Minden hónap második hetének 
szerdai napján du. 14-17 óra között tar
tandó összejövetelükre tisztelettel és 
szeretettel várnak minden kedves volt 
dolgozót, a nyugdíjasokat.

Emberek, akik megérték a nyugdí
jas kort, úgy gondolták, hogy napjaink 
rohanó, értékvesztett világában a 
közösség emberség-megtartó kapcso
latokat értékelő és ápoló, együttgon
dolkodó formáját kialakítva létrehoz
zák a nyugdíjas klubot.

Tartoznak valamihez, tartoznak 
valahová, ahol a gondolatok és a tet
tek azonosak:

„Egy mindenkiért, mindenki egyért!" 
Mészáros Ágnes
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A Város Napján a városért
(Folytatás az 1. oldalról)

- Az önkormányzat alapfeladatainak 
ellátásában milyen fejlesztések történnek?
- Befejeződött a város teljeskörű köz

művesítése. Az alapszolgáltatásokon túl 
a gáz, a szennyvíz és a kábeltelevízió 
szinte mindenütt elérhetővé vált. Az 
egészségügyi alapellátás elhelyezési fel
tételei az új központ átadásával végle
gesen megoldódtak. Jelenleg a kórház re
konstrukciós programját készítjük elő, 
ami a betegek elhelyezési körülménye
inek javítását, komfortosabbá tételét, az 
orvos szakmai munka feltételeinek fej
lesztését és jelentős energia megtakarí
tást és gépészeti korszerűsítést tartalmaz. 
Megkezdődött a szociális gondozási köz
pont építésének első üteme. A szakterü
let dolgozóinak és a Mártírok utcai Idő
sek Klubjának ad végleges elhelyezést a 
most átalakításra és felújításra kerülő ré
gi tűzoltósági épület. Néhány hónap múl
va jelentős pályázati támogatással elkezd
jük a volt pártházban a bentlakásos idő
sek otthonának kialakítását. Megkezdő
dött ezen ingatlanok udvarán felépítés
re kerülő idősek garzon házainak terve
zése és a beköltözés feltételeinek kiala
kítása.

Még ebben az évben szeretnénk to
vábbi jelentős számú lakást biztosítani 
a nagyatádi családoknak. Kértük a kor
mánytól a nőtlen tiszti szálló átadását, 
hiszen elsősorban itt tudnánk kis költség
gel lakásokat kialakítani. Tervezzük la
kások vásárlását és építését is.

Úgy látom, hogy most városunk ok
tatásának tervszerű fejlesztését kell mun
kánk középpontjába állítani. Ez vonat
kozik a korszerű, új képzési programok 
és irányok megteremtésére, vonatkozik 
a meglévő oktatás személyi és tárgyi fel
tételeinek javítására, vonatkozik a hiány
zó szakemberek Nagyatádra telepítésé
re és vonatkozik az intézményeink to
vábbi felújítására. Mindezt elkezdtük az
zal, hogy az elmúlt évben 41 új számí
tógépet biztosítottunk a gimnázium és a 
kollégium diákjai számára. Tervezzük, 
hogy a gimnázium épületeinek teljes re
konstrukcióját és bővítését megvalósít
juk.

Ha Nagyatád jövőjéről gondolkodok, 
akkor a város erőforrásainak fejlesztését 
tartom feladatomnak. Ennek két alappil
lére van: a gazdaság teljesítménye és az 
oktatás eredményessége.

PM

A nagyatádi művelődési ház immár 6. 
alkalommal rendezte meg kulturális 
bemutatóját a Somogyi Tavasz Nagyatá
di Tavaszi Fesztivált. A rendezvények kö
zött szinte valamennyi műfaj képvisel
tette magát. Kiemelkedő rendezvénynek 
számított az Országos Foltvarró Kiállítás 
és Találkozó, amelyre az ország minden 
tájáról érkeztek kiállítók városunkba.

A Tavaszi Fesztivál képekben
Megtelt a művelődési ház nézőtere az 

Operett est előadásán és nagy sikert arat
tak a Nemzetközi Néptánctalálkozó sze
replői is. A fesztivál rendezvényein kö
zel 3000 látogató fordult meg. Megnyi
tójában dr. Kolber István a megyei köz
gyűlés elnöke elismerően szólt a nagy

atádi programokról. Március 15-én az 
1848-as forradalom és szabadságharc 
150. évfordulója tiszteletére az önkor
mányzat emléktáblát helyezett el a Vá
rosi Múzeum falán, s a múzeumban 
Steiner Józsefné képeslapjai idézték fel 
a korabeli eseményeket.

KÖNYVTÁRI HÍREK
Rajzpályázat 1848 emlékére

„Ezernyolcszáznegyvennyolc te csillag" címmel a nagyatádi Városi 
Könyvtár rajzpályázatot hirdetett a szabadságharc 150. évfordulójának em
lékére. A város négy' általános iskolájából közel 130 színvonalas rajz érke
zett be. A pályázatban a gyerekeknek olvasmányélményeik alapján kellett fel
idézniük az 1848-as eseményeket. A diákokat Polák Judit, Peresztegi Lászlóné, 
Horváth Attiláné, Csendesné Boda Ágota, Boros Judit, Nagy Ida és a Bárdos 
Lajos Általános Iskola alsó tagozatos nevelői készítették fel.

A kiállítást Kovács Géza népművelő nyitotta meg, amely a Városi Könyv
tár gyermekrészlegében június végéig tekinthető meg. Összesen 15 tanuló 
részesült könyvjutalomban, a többi pályázó pedig oklevelet kapott. A szak
mai zsűri által legjobbnak ítélt alkotásokat a következő tanulók készítették:

1-4. osztály: Kiss Dóra, Boros Bálint, Podobni András, Cservék Zsófia, Ko
vács Gábor, Géczi Judit, Kelecz Csilla, Szigeti Krisztián.

5-8. osztály: Gesztics Norbert, Pusztai Szemira, Lébár Tünde, Szigeti Ni
koletta, Sebestyén Attila, Takács Zoltán, Baranyai Irma.

Ismét új szolgáltatással bővült a nagyatádi Városi Könyvtár
Angol és német multimédiás nyelvlecke áll az olvasók rendelkezésére 

CD-ROM-on. Használati díja óránként 150 Ft.
Somogy megye területi választókerület listái

(Az 1998. április 21-ei helyzet alapján)

HOGYAN SZAVAZZUNK ?
Közeleg az 1998. évi országgyűlési vá

lasztások időpontja.
Az első fordulóra május 10-én, annak 

eredményétől függően a második fordu
lóra május 24-én kerül sor.

Minden nagyatádi választópolgár a ré
szére megküldött értesítésben megjelölt 
szavazókörben gyakorolhatja személyes 
megjelenéssel választójogát.

A szavazásra magával kell vinnie ér
tesítését és személyi igazolványát.

A városban működő 10 szavazóhelyi
ségben reggel 6-tól 19 óráig lehet sza
vazni.

A szavazatszámláló bizottságok a vá
lasztópolgár megjelenésekor elkérik a vá
lasztópolgár értesítőjét (vagy és) szemé
lyi igazolványát. Ez évtől kezdődően vá
lasztójogi törvény változása miatt a sza
vazáson megjelent választópolgárnak a 
névjegyzék aláírásával igazolnia kell, 
hogy a szavazatszámláló bizottságtól a 
szavazáshoz szükséges szavazólapokat 
átvette.

A szavazatszámláló bizottság minden 
választópolgárnak az első fordulóban két 
szavazólapot ad át. Az egyik a Somogy 
megyei 6. számú egyéni országgyűlési vá
lasztókerület képviselőjének választására 
szolgál. A szavazólapon az országgyűlé
si képviselő-jelöltek neve, az őt jelölő párt 
teljes és rövidített neve és a párt emblé
mája lesz feltüntetve. Ajelöltek nevük ABC 
sorrendjében szerepelnek. Egyéni képvi
selő-jelöltre érvényesen szavazni úgy le
het, hogy a 10 jelöltből a választópolgár 
egy jelöltet kiválaszt és a kiválasztott je
lölt neve melletti körbe két egymást met

sző vonalat helyez el, magyarul ikszel. 
Szavazni csak a szavazatszámláló bizott
ság által átadott hivatalos szavazólapon 
lehet, a lapot csak tintával vagy golyós- 
tollal lehet kitölteni. A második átadott sza
vazólapon 10 pártlista fog szerepelni a pár
tok sorsolásának sorrendjében. A pártok 
teljes és rövidített nevükkel, valamint párt
emblémájukkal lesznek a szavazólapon 
feltüntetve. Minden párt megnevezése alatt 
a listáján szereplő első 5 személy neve is 
a szavazólapon feltüntetésre kerül. Párt
listára úgy lehet érvényesen szavazni, hogy 
a 10 listát állító pártból ki kell választani 
egy pártot és a kiválasztott párt rövidített 
és teljes neve fölött nyomtatott körbe két 
egymást metsző vonalat, X jelet kell ten
ni. A pártlistára leadott szavazólap is csak 
akkor érvényes, ha azt a hivatalos lapon 
adták le, azon egy párt neve feletti kör
ben van X jel és a szavazólapot tintával, 
vagy golyóstollal töltötték ki. A két kitöl
tött szavazólapot borítékba kell helyezni 
és az urnába be kell dobni. Ha a válasz
tópolgár észleli, hogy elrontotta a szava
zólapot, az urnába helyezés előtt egy al
kalommal kérhet a szavazatszámláló bi
zottságtól az elrontott lap helyett új sza
vazólapot. Az elrontott lapot átadja a bi
zottságnak, amely az neki új szavazóla
pot ad.

A választás első fordulós eredményé
től függően május 24-én megtartásra ke
rülő fordulóban is a szavazáson megje
lenő választópolgárnak ugyan azon a he
lyen és ugyan olyan előírások mellett le
het szavazni, mint az első fordulóban.

Helyi Választási Iroda

Fidesz Magyar Polgári Párt

1. Szita Károly
2. dr. Mátrai Márta
3. Rajcsányi Péter
4. Kuzma László
5. dr. Szabó József Andor
6. dr. Timaffy Miklós
7. Juhász Tibor
8. Hódos Árpád
9. Móring József Attila

10. Ágoston Gábor
11. Gelencsér Attila
12. Kovács Zoltán
13. Szalai Balázs
14. dr. Jámbor Anna
15. Balogh István

Független Kisgazdapárt

1. Barkóczy Gél lért
2. dr. Tamás Károly
3. Börczi Miklós Mihály
4. László András
5. dr. Tóthmátyás László
6. dr. Novak János
7. dr. Bozsik József
8. Mátis Jenő
9. dr. Nyárádi Attila

10. Doma Miklós
11. Bara Lajos
12. Lakos János
13. dr. Sziberth László
14. Katona József
15. Mikola Vilmos

Kereszténydemokrata Néppárt
1. Ressné Sziki Éva
2. Torkos Tamás István
3. Garbera István
4. Bencsik András
5. Bükiné Szabadíts Ilona
6. Kovács Géza
7. Beck József
8. Fekete Ferenc
9. Major Jenő

10. Katona Márton
11. Ádám László
12. dr. Posza Ferenc

Magyar Demokrata Fórum

1. Herényi Károly

2. Szászfalvi László
3. dr. Csordás Endre
4. Kari Péter
5. dr. Gruber Attila László
6. Varga Zsolt
7. Kocsis Gyula
8. dr. Kovács János
9. dr. Szíjártó Henrik

10. Szolga Róbert
11. dr. Kozma Andrásné dr. Heccer Éva
12. Szíjártó István
13. Kohelka László
14. dr. Horváth József
15. Ecsődi László

Magyar Demokrata Néppárt

1. Szabados Péter
2. dr. Gaál Antal
3. dr. Szép Tamás
4. Mester Károly
5. Pamlényi Nándorné
6. dr. Gallé Judit
7. Szabó Gyula
8. Kubista Zoltán
9. dr. Mágel Ferencné dr. Kel le Mária

10. Nagy Ida Magdolna
11. Nagybocskai Tamás

VÁLLALKOZÓK PÁRTJA

1. Lukács Sándor
2. Boros László
3. Egres József
4. dr. Bencze Dénes
5. Várkonyi Károly Imre
6. Püspök Róbert
7. Takács Zoltán
Magyar Igazság és Élet Pártja

1. Csikós Nagy Márton
2. dr. Frányó Zoltán
3. Kalmár Pál
4. Sánta Béla
5. Pető Ernő
6. Torma Róbert
7. dr. Révai László József
8. Thurzó László
9. Pap József

10. Szilágyi Sándor
11. Csikszentkirályi Lestyán Ferenc

Magyar Szocialista Párt

1. dr. Lamperth Mónika
2. dr. Suchman Tamás
3. Pásztohy András
4. dr. Házas József
5. dr. Kolber István
6. Lassú István
7. Svajda József
8. dr. Csákabonyi Balázs
9. dr. Lövey László Gábor

10. Francz Rezső
11. Rákóczy Attila
12. Horváth István
13. dr. Baksai Ferenc
14. Brandtmüller István
15. Pintér Attila

Munkáspárt

1. Hász Mihály
2. id. Lesniczky László
3. Tatai Ferenc
4. Szabó Imre
5. Madarász Gyula
6. Selmeczi Miklós
7. Tombor István
8. Fenyvesi János
9. Farkas József

10. Fehér József János
11. Kristóf István
12. Palotás Endre
13. Szoták László
14. Tábori Lászlóné Márku Mária
15. Tordai Dezső

Szabad Demokraták Szövetsége

1. Kurdi Péter
2. dr. Tóth Ákos
3. Hubay Sándor
4. Vaski Ferenc
5. Sós Zoltán
6. Olasz Istvánná
7. Ács Attila
8. Antal Tamás
9. Francsics Zoltán

10. Horn Artúr
11. Jancsikityné Lieber Erzsébet
12. Mayer Károlyné
13. dr. Miklós Endre
14. Molnár Piroska
15. Vadász Gábor



A PEDAGÓGUS NAPON
Tisztelettel köszöntőm városunk peda

gógusait, az oktatási és művelődési in
tézmények valamennyi dolgozóját, a 
nyugdíjas pedagógusokat. Most, egy 
hosszú, fárasztó tanév végén megköszö
nöm az óvónők, tanítók, tanárok ered
ményes, szorgalmas munkáját. Köszö
nöm, hogy tanították, nevelték a nagy
atádi gyerekeket, hogy vigyáztak rájuk, 
gondoskodtak róluk, hogy szerették 
őket. Értékes és felelősségteljes munkát 
végeznek a pedagógusok, hiszen ha jö- 
vőnkről gondolkodunk, akkor a város 
erőforrásainak fejlesztését tartom a leg
fontosabb feladatnak. Ennek két alappil
lére van: a gazdaság teljesítménye és az 
oktatás eredményessége.

Nagyatádon az oktatásban-nevelésben 
olyan célokat kell most megfogalmaz
nunk, amelyek elérése és megvalósítá
sa választ ad korunk új követelményei
re és a helyben megfogalmazódó felada
tokra. Mindezek lényege: hogyan tudnak 
felkészülni gyermekeink tanulmányaik 
során a felnőtt életre. Ennek az eredmé
nyessége jelenti az oktatás eredményes
ségét Nagyatádon is. Minden eszközzel 
azon vagyunk, hogy iskoláink, az intéz
mények versenyképességét, színvonalát, 
perspektivikus szakmai fejlődését előse
gítsük. Megőrizve valamennyi meglévő 
intézményünket, azok adottságait kihasz
nálva korszerűbb, sokoldalúbb, kényel
mesebb feltételeket kell teremteni a szak
mai munkához. Szükségesnek tartom, 
hogy egy dinamikus, kezdeményező in
tézményhálózatot jobban tudjunk finan
szírozni. Új szakmai kezdeményezése
ket, programokat szeretnénk anyagilag 
ösztönözni. Ehhez szükség van a célok 
megfogalmazására, a szakmai munka to
vábbfejlesztésére, amihez az intéz
ményvezetők kezdeményező és hozzá
értő munkája elengedhetetlen.

Városunk oktatásának tervszerű fejlesz
tése az önkormányzat egyik fontos fel
adata. Ez vonatkozik a korszerű, új kép
zési programok és irányok megteremté
sére, a meglévő oktatás személyi és tár
gyi feltételeinek javítására és a hiányzó 
szakemberek Nagyatádra telepítésére. 
Mindezt elkezdtük azzal, hogy az elmúlt 
évben 51 új számítógépet biztosítottunk 
a gimnázium és a kollégium diákjai szá
mára. A nyáron 30 millió forintot fordí
tunk az intézményeink épületeinek fel
újítására. Pályáztunk az általános isko
lák számítástechnikai fejlesztésére. Ter
vezzük, hogy a gimnázium épületeinek

ZÖLD UT AZ IPARI PARK ELŐTT
Megkezdődhet a beruházás

Fontos mérföldkő elé érkezett a város 
a foglalkoztatási problémák megoldásá
ban. Nagyatád sikerrel pályázott az Ipa
ri Park cím elnyerésére. A hosszú távú 
program első teendőiről Ormai István 
polgármestert kérdeztük.
- Milyen előzménye volt a pályázat 

benyújtásának?
- Magyarországon az ipar fejlesztésé

nek, a gazdaság ösztönzésének egy új 
lehetőségét teremtette meg az Ipari 
Park cím bevezetése 1997-ben. A mun
kahelyteremtő beruházások élénkítésé
re Nyugat-Európában ez forma már jól 
bevált. Ez a program egy nagyon szigo
rú feltételeket tartalmazó pályázati rend
szer keretében valósítható meg. A beru

teljes rekonstrukcióját és bővítését meg
valósítjuk. Szükség szerint tudunk lakást 
biztosítani az igazgatók által Nagyatád
ra hívandó szakemberek részére.

A tantestületek által megfogalmazott 
és elfogadott pedagógiai programok és 
tantervek megvalósításához szükséges 
szakmai felszereléseket, eszközöket biz
tosítani fogjuk. Készül az egész városra 
kiterjedő középtávú intézmény-felújítá
si programunk. Tanévkezdésre új szem
léletű szakmai együttműködés személyi 
feltétele teremtődik meg a Városházán.

Tisztelt Pedagógusok!

A tanítás-nevelés folyamatában talál
kozik a gyermek azokkal az értékekkel, 
azzal az ismeretanyaggal, amelyeket el
sajátítva készül felnőtt életére. Nagyon 
sok minden Önökön múlik! A pedagó
gus mintát ad, példát mutat. Értékrendet, 
szemléletmódot, tudást közvetít. Nélkü
lözhetetlen és értékes munkát végeznek; 
a gyerekek, a város jövője alakul tevé
kenységük nyomán. A város társadalma, 
a szülők bíznak Önökben. Bízunk tudá
sukban, gyermekszeretetükben, felelős
ségérzetükben. A pedagógus mindig tisz
teletre méltó személy marad az embe
rek körében, hiszen igazán azt becsül
hetjük, akitől valamit tanulhattunk az 
évek során: humán és reál tantárgyakat, 
emberséget, szeretetet...

Az elmúlt évben valamennyi intéz
ményben jártam, s részt vettem szakmai 
alkalmakon, nevelőtestületi értekezlete
ken, programokon. Közvetlen tapaszta
latokat szerezve, s Önöket ismerve ki
jelenthetem: eredményesen, hivatástudat
tal, megbízhatóan dolgoznak a nagyatá
di pedagógusok. Tiszteletre és megbecsü
lésre méltó az az oktató, nevelő mun
ka, amelyet nap mint nap végeznek. 
Nagyra értékelhető a kiemelkedő szak
maiság, a szorgalmas-lelkiismeretes te
vékenység, de nem maradnak észrevét
lenek a gondok és a feszültségek sem.

A pedagógusok a világot jelentik a gye
rekek számára. S az a szép munka az 
Önöké, amivel megismertetik az életet, 
tudást és az emberséget a felnövekvő 
nemzedékkel. A nyugdíjas pedagógusok
ra tisztelettel és szeretettel gondolva, ne
kik jó egészséget, sok boldogságot, a most 
dolgozó nevelőknek és valamennyi 
munkatársuknak sok sikert és ered
ményt kívánok. Pihenjenek jól a nyáron!

Ormai István 
polgármester

házásoknak egy minden szempontból 
megfelelő területet kell kialakítani és egy 
olyan üzleti tervet kell készíteni, amely 
megfogalmazza azt, hogy a szóban for
gó területet miként lehet gazdaságosan 
hasznosítani.

-A jelenlegi taranyi úti iparterület fo- 
vábbt'ejlesztése helyett mi indokolta en
nek a területnek a kiválasztását?
- t\z előzetes felmérés alapján a pá

lyázati feltételeknek leginkább ez a te
rület felelt meg. A sikeres pályázathoz 
egybefüggő és egy tulajdonban lévő leg
alább 10 hektár nagyságú területet kel
lett megjelölni, amely teljes egészében 
beépíthető.

(Folytatás a 2. oldalon)
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Keleti György honvédelmi miniszter 
május 22-én Nagyatádon hivatalosan be
jelentette az egykori nőtlen tiszti szálló 
és a fegyelmező laktanya átadását. A Vá
rosházán a még hivatalban lévő minisz
tert Ormai István polgármester és a kép
viselőtestület tagjai fogadták.

Egy több éves folyamat végére került 
pont a létesítmények átadásával, mond
ta bevezetőjében Keleti György. Az 1997. 
évi költségvetési törvény tette lehetővé, 
hogy azok a honvédségi ingatlanok, ame
lyeket többszöri versenytárgyalás, pályá
zat útján sem sikerült értékesíteni az adott 
önkormányzatok tulajdonába kerüljenek. 
Az átadott ingatlanok csak oktatási, szo
ciális és foglalkoztatási célokat szolgál
hatnak. Az önkormányzat képviseleté
ben Ormai István polgármester több al
kalommal tárgyal a honvédelmi minisz
terrel és munkatársaival kérve az ingat
lanok átadását.

A 2121/1998. számú határozatot - 
amelyben a kormány a térítésmentes ön
kormányzati tulajdonba adásról rendel
kezik - Keleti György honvédelmi minisz
ter ismertette a jelenlévők előtt. A hatá-

Nagyatád is pályázik a Virágos Város címre
A Virágos Magyarországért elnevezé

sű virágosítási, parkosítási, kömyezetszé- 
pítési versenyt négy minisztérium, szá
mos, életterünk minőségében, turizmus
ban érdekelt szövetség, egyesület nagy 
nyilvánosságot, társadalmi összefogást fel
tételezve hirdette meg az idén is. A ver
seny célja a kultúrált, környezetbarát ven
dégváró országkép kialakításának előse
gítése, a hagyományos magyar virág és 
kertkultúra fejlesztése és kiteljesítése.

- Erre a versenyre, melynek egyik fő
díja a nemzetközi virágosítási versenyen 
való részvétel, csaknem minden falu és 
város önkormányzata jelentkezik. - 
mondja Zöldi Aurélia, a Városgondnok
ság vezetője. - Nagyatád a 4-es, a 
10.000-50.000 lakosú települések kate
góriájában pályázik. A tavalyi versenyen 
nem volt nagy sikerünk, az idén jobb 
eredményeket remélve a Tourinform 
munkatársaival együttműködve állítjuk 
össze a pályázat anyagát. Nagyatád elő
nye a lakosaihoz, területéhez képest is 
tágas, szobrokban, látványban gazdag 
zöldterületeiben rejlik. A város közterü
leteinek rendben tartását egész évben fo
lyamatosan és tervszerűen végezzük, 
nagy gondot fordítunk arra, hogy a kül
ső és belső részek egyaránt harmonikus, 
rendezett, mindig tiszta képet mutassa
nak. A csemete és virágültetések két fő

Újabb honvédségi ingatlanok 
a város tulajdonában

rozat lényeges eleme, hogy a fent meg
jelölt célokra és 5 évig terjedő elidege
nítési tilalommal történhet a térítésmen
tes átadás.

Ormai István polgármester fogal
mazta meg, hogy a honvédség helyi 
szervezeteinek felszámolása érzéke
nyen érintette a város gazdasági életét, 
bár az emberek egy része nem is fogta 
fel ezt teljes súlyában. A későbbiekben 
azonban egyre nyilvánvalóbbá vált, 
hogy veszteség érte a települést. A me
nekülttábor üzemeltetésével egy hossz
abb időre fontos szerep hárult a lakta
nyára, de a felszámolást követően ki
használatlanul álltak ezek az intézmé
nyek.

AMike-ház megvásárlásával és a Vá
rosi Múzeum létrehozásával megkezdő
dött az egykori honvédségi ingatlanok 
hasznosítása. Ennek a folyamatnak része

időszakban, tavasszal és ősszel történ
nek. A tavaszi munkák során új fasort ka
pott a Művésztelep elé vezető felújított 
út, a Hunyadi út lezárásaként a Rinya- 
patakhoz díszalmák és díszszilvák kerül
tek. A 2. sz. iskola Kossuth út felőli ol
dalánál a későbbi térhatást biztosító örök
zöldeket ültettünk. A Múzeum-kert vég
leges képét csak az épületek elkészülte 
után, év vége felé nyerheti el, addig is 
elhelyeztünk néhány örökzöldet. A ját
szótereket, utcabútorokat folyamatosan 

ként az elmúlt három évben 35 honvéd
ségi lakás tulajdon-, vagy bérlőki jelölé
si joga és az Árpád utcában építési tel

kek kerültek az önkormányzathoz.
A fegyelmező zászlóalj egykori lakta

nyája és a nőtlen tiszti szálló átvételével 
közel százmillió forint értékű ingatlan ke
rült a város tulajdonába. A nőtlen szál
ló épületében 21-24 bérlakás, valamint 
a földszinten négy üzlethelyiség kialakí
tását tervezi az önkormányzat. Az átala
kítás tervezése megkezdődött. Az egy
kori fegyelmező laktanya épületeit ter
melő tevékenység folytatásához kíván
ja bérbe adni az önkormányzat, illetve 
a legénységi épületben lakások kialakí
tására nyílik lehetőség. Az átvett ingat
lanok így a szociális és a foglalkoztatá
si problémák megoldását egyaránt szol
gálhatják.

Pünkösd M.

karbantartjuk, felújítottuk és cseréltük ját
szásra alkalmasabb, Nagybajomból ho
zott homokkal a gyermek homokozókat. 
Az egynyári virágkiültetéseket a kiemelt 
helyeken befejeztük. Az idén, kissé újít
va a hagyományokon, azonos virágfaj 
több színárnyalatából alakítjuk ki a vi
rágágyásokat. A szélfogó köré több szí
nű törpe..., a Solar mellett petúniák, a 
Supermarketnél nebáncsvirágok alkotják 
a különböző szfnvoltokat.

(Folytatás az 5. oldalon)
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„Mindaz, amit tudunk, a múlthoz tartozik." v
(J. M. Wasik.)

MESÉLŐ KÉPEK |
A római katolikus elemi és polgári leányiskola

A római katolikus elemi és polgári 
leányiskola

Az első világháború után Kassáról 
Orsolyita apácák telepedtek le 
Nagyatádon azzal a céllal, hogy itt 
leányiskolát nyitva a nőnevelést irányít
sák. Az iskola felállítás azonban nagy 
nehézségbe ütközött. Somssich Eszter 
grófnő megoldotta a kérdést azzal, hogy 
a Baross utcában 2 házat és megfelelő 
telket vásárolt Rigó Antal főjegyzőtől. 
Ezeket a nagyatádi róm. kát. hitközség 
örök tulajdonába adta azzal a kikötés
sel, hogy a leánynevelést szolgálja.

ELŐDEINK
k__________________ ________ ___________ V

P. Horváth Kálmán Domonkos
(1885-1961)

Bárdoson (Vas megye) született öt
gyermekes családban. Már kisiskolás
ként tudatosan készült a papi hivatás
ra. Lakásukon maga által készített „ol
tár" előtt „misézett" és már ekkor a hit
ről elmondott kis beszédei jelezték szó
noki tehetségét.

1903-ban lépett be a ferencesek rend
jébe, 1907-ben tett ünnepélyes fogadal
mat, 1909-ben Pozsonyban szentelték 

TÁJÉKOZTATÓ
Szeretettel várjuk a leendő édesanyákat, édesapákat a 
BABÁT VÁRUNK címmel rendezendő szülést 
előkészítő tanfolyamunkra.
A tanfolyma helye: Nagyatádon az Egészségügyi 
Központ Terhestanácsadó.
A tanfolyam kezdési időpontja: 1998. június 9-én du. 
14 óra, majd a további öt foglalkozás a következő het
ek keddi napján hasonló időpontban.
Előadóink: szülész-nőgyógyászok, gyermekgyógyászat, 
pszichológus, gyógytornász.

Védőnői Szolgálat

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a

SOMOGY MEGYEI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR 
199811 felévben az alábbi időpontokban tart ügyfélfogadást Nagyatádon 

(Baross G. u. 5. II. em tanácskozó terem.)

1998 VII. 8., VIII. 5., IX. 9., X. 7., XI. 4., XII. 9 8 órátái 16 óráig.

Biztosítottak bejelentéséhez szükséges nyomtatvány árusítása 

Csalodipátiek -igény felvétele • láppénz igenybejelenfes • Anyagi támogatás igénylésé 

Egyéni vállakózások üzemi baleseti jegyzőkönyvének felvétele 

Egeszsegtxztositcsi faruiek nyugdijiorulek es egeszsegvgyt hozzoiorulcs befizetése 

Egészségbiztosítással kopaolatos nyomtatványok árusítása

ÁTVÉTELRE KERÜLNEK:

Táppénzes okmányok, összesítő elszámolás, bejelentési' jegyzék, 

útiköltség utalványok, statisztikai jelentések.

Továbbá vállalta 6 nővér eltartását és 
erre jogutódait is kötelezte. így 1921. 
szeptemberében megnyílott a 4 osztá
lyú elemi és polgári leányiskola első 
osztálya. A zavartalan tanítás menete 
nem volt biztosítva, ezért a szerzetes
nők 2 év után eltávoztak. Sikeres tár
gyalások eredményeként 1923-tól 
1949-ig a Szent Keresztről nevezett 
Keresztes Nővérek buzgólkodtak az 
iskolában. Kezdetben a tanítás bérelt 
helyiségekben folyt, valamint a nővérek 
saját lakásukból ajánlottak fel egy 
szobát tanteremnek.

fel ferencrendi szerzetes pappá. Papi hi
vatását Sümegen kezdte mint hitszónok, 
majd 1911-ben Nagyatádra került mint 
hitoktató, majd 1916-1921 között mint 
házfőnök vezette a plébániát.

A polgári fiúiskola felkérésére az el
ső világháborúba bevonult tanárok 
helyettesítését díjtalanul vállalta és he
ti 13 órában tanította a magyar történe
lem, mértan és természetrajz ismerete
ket. A hadiárvák megsegítése céljából 
színi előadásokat rendezett.

Az első világháború alatt, s főleg azt 
követően elsőrendű feladatának tekin
tette a község hitéletének megújulását 
és ennek érdekében 1920-ban - Nagya
tádon először - a nagyhét előtt 1 hetes 
missziós lelkigyakorlatot szervezett, 
amelyre kiváló hitszónokokat is meg
hívott, akik a templomot zsúfolásig meg
töltött hívek előtt hatásos, felemelő pré
dikációjukkal ezt a célt elő is segítet
ték. Erről és a további missziókról a 
templom előcsarnokában elhelyezett 
kereszten feltüntetett évszámok tanús
kodnak.

A leányiskola ügyének útját is törhe
tetlen akarattal egyengette a megvaló
sítás felé. E nemes terv érdekében meg

Nagyatádi Hírlap

-1925. március 19-én rakták te az 
iskola alapjait 730 m2 telken, mely 4 
tantermes iskolaként működött. 
Felszentelése még az év szeptember 
13-áp történt meg. . z

'< Az isKoiaydvar tehjlete: 1584 m2, az 
intézet kertje, egyúttal gyakor- 
lóténjletként használt 3654m2.
. 1935. nyarán az épület emeletes
tantermeikét bővült. így a nővérek vál
lalták az elemi 'Z VI. osztály és az 
általános továbbképző iskola I. - II. - 
III. évfolyamának vezetését is.

1041-ben sor került az iskola 
kibővítésére, melyet Vogronics Jenő 
építész tervei szerint végeztek, aki díj
mentesen vállalt minden munkát.

A jótevők neve emlékalbumba 
került:

Nagyatád község
segélye: 30.000 pengő
Állam: 12.000 pengő
Egyház: 10.000 pengő
Mézgyár: 2.000 pengő
Egyéb (név szerint is): 2.000 pengő

Összesen: 56 000 pengő

Az iskola helyiségei: földszinti 4. 
terem mérete: 54 m2, 42 m2, 42 m2, 50 
m2 folyósóval. Az emeleti 4 terem 
méretei: 54 m2, 42 m2, 42 m2, 50 m2 
folyósóval. A természetrajzi szertár 28 
m2, a tornaterem 200 m2, az öltöző 54 
m2. A fizika szertár 28 m2, az igazgatói 
iroda 16 m2, a tanári szoba 29 m2 közös 
előszobával.

A II. világháborúban sérüléseket 
szenvedett az intézmény, tornaterme a 
lerombolt templom szertartásainak 
adott helyet 1947-ig. Az elmúlt 73 év 
alatt a régi épület többször lett át
alakítva, napjainkban is oktató nevelő 
munka folyik falai között.

Győré Béláné Sípos Ilona

nyerte Somssich Eszter grófnőt, aki ala
pítvány letételével kívánt gondoskodni 
a szerzetesnők megélhetéséről. Ezzel a 
biztosítékkal ment a lelkes páter 
Zsámbékra, hogy Keresztes Nővéreket 
kérjen, akik 1923. év nyarán meg is ér
keztek Nagyatádra.

Tíz éves itt tartózkodása alatt a hívők 
nem csak mint lelkipásztorukat tisztel
ték, hanem közvetlen, segítőkész ma
gatartásáért, szigorú, egyszerű élet
módjáért becsülték és szerették.

52 évi papi hivatása során mint hit
oktató, vagy házfőnök tevékenykedett 
Segesden, Bucsuszentlászlón, Budapes
ten, Sümegen, Pápán, Székesfehérváron, 
Zalaegerszegen, Rigyácon és Nagyka
nizsán.

Mint elismert hitszónok az 1930-as 
években a budapesti Ferences templom
ban tartott prédikációit a rádió több íz
ben is közvetítette. 1940-ben PAX et 
Bonum c. imakönyvének kiadása jelzi 
papi életének sokoldalúságát.

1950. júliusában, a szerzetesrendek 
feloszlatásakor Jászberénybe internálták, 
majd utána a szombathelyi püspök pap
jai közé fogadta és így, mint világi pap 
folytatta papi hivatását, de szívében, tet
teiben továbbra is hű maradt szerzete
si esküjéhez.

Aranymiséjét 1959-ben Bucsu
szentlászlón tartotta.

1961. október 7-én Budapesten szív
infarktus vetett véget életének, majd ok
tóber 13-án Szombathelyen a megyés
püspök, a rendtársak és a hívők nagy
számú részvételével temették el a feren
cesek részére fenntartott sírhelyen.

Győré Béláné Sípos Ilona

Zöld út az Ipari Park előtt
(Folytatás az-A. oldaltól)

• További fontos szempont volt, hogy a 
lelendő Ipart^rüTétnék a főközlekedési 
ufakrólyól mégközpíiYhetőnek kellett len
ni. A szakembeeek előzetes felmérése 
szerint a taranyi úton ezeket a feltétele
ket nem leheteti biztosítani. A terület kö
rülményesen közelíthető meg, és a tu
lajdonviszonyok teljesen megosztottak. 
A területet árok és magasnyomású gáz
vezeték is kettészeli, amely lényegesen 
megnövelné az egybefüggő terület kiala
kításának költségeit. Ezek figyelembe vé
telével döntött az önkormányzat a 68- 
as főközlekedési út mellett húzódó te
rület kiválasztásában, amely a sikeres pá
lyázatot is megalapozta.

- Milyen lehetőséget biztosít az Ipari 
Park a befektetők számárai

- Az idén másodszor lehetett pályáz
ni az Ipari Park cím elnyerésére. Nagya
tád szempontjából elsősorban azért tar
tottuk fontosnak a pályázaton való rész
vételt, mert egy ilyen terület a befekte
tők számára vonzó feltételeket kínál. Egy 
teljesen közművesített telken a szüksé
ges infrastruktúra kialakítása már nem a 
beruházó feladata, ennek költségei nem 
őt terhelik. A társasági adó megfizetésé
nél további kedvezményt élveznek azok 
a vállalkozások, amelyek Ipari Park te
rületére települnek. Itt olyan ösztönző pá
lyázati forrásokhoz juthatnak a befekte
tők, amelyek révén kedvezményes köl
csönt vagy vissza nem térítendő támo
gatást is kaphatnak.

Az önkormányzat mindezek mellett 
három évre teljes körű helyi adómentes
séget biztosit és az építési telket is ked
vezményesen értékesíti a beruházóknak. 
Az Ipari Parkokban, egymás közelében 
működő vállalkozások mellett szól az a 
tény is, hogy így kedvezőbbek a közmű
használati dijak, könnyebb az őrzés-vé
delem megszervezése, egyszerűbb és ol
csóbb a postai telefon és adatátviteli vo
nalak kiépítése és használata.

- Mit nyerhet mindebből a városi
- A fentiek a befektetők számára von

zóak - a város számára a legfontosabb 

a munkahelyteremtés. Ezen a 18 hektá
ros területen 800-1000 fő foglalkoztatá
sára alkalmas ipari üzemek épülhetnek 
fel. Ez.gyakorlatilag teljesen lefedné a 
nagyatádi munkanélküliek számát, de ter
mészetesen a régió foglalkoztatási gond
jait is enyhítené. A városban és környé
kén 2050 fő a munkanélküliek száma és 
ezen belül magas a szakmunkások és a 
korábbi munkatapasztalatokkal rendel
kező munkanélküliek aránya.

A másik előny, hogy az itt tevékeny
kedő vállalkozások adóbefizetése, ame
ly a város eltartó képességét, gazdasági 
erejét növeli.

A harmadik fontos szempont, a közel
jövőben előttünk álló feladat, az itteni inf
rastruktúra megteremtése, amelyhez az 
Ipari Park címmel rendelkező területek 
külön állami alapból kapnak vissza nem 
térítendő támogatást. Az Ipari Parkok az 
állami alap mellett a megyei forrásokból 
is kiemelten részesülhetnek támogatás
ban.

- Melyek jelenleg a legfontosabb te
endőki

- A soron következő feladat a közmű
vek kiépítése, amelyek tervezése meg
kezdődött és június 30-ig kell beadni a 
pályázatunkat a központi pénzalap el
nyerésére, amelyen jelenleg is dolgo
zunk. A megyei területfejlesztési forrá
sok elnyerésére ősszel kell benyújtani a 
pályázatunkat, amelyet szintén szeret
nénk megtenni. A szükséges infrastruk
túra kialakításához sikeres pályázatok 
esetén így 80% külső forrás szerezhető 
összesen, amely nagyon magas támoga
tási arány. A közműfejlesztési pályáza
tok elbírálása őszre várható. Ezt követő
en kezdődhet az építés. A jövő év tava
szán a közművek kiépítésével párhuza
mosan megkezdődhet az első betelepü
lők beruházásainak megvalósítása.

A város jövője és fejlődése szempont
jából meghatározó ennek a lehetőség
nek a megragadása, amely Nagyatád és 
a térség eltartó képességét erősíti.

Pünkösd M.

Szociális gondoskodás 
jobb feltételekkel

Hamarosan elkészül az átalakítása 
az egykori tűzoltólaktanyának. 
A munkák befejezését követően ebbe 
az épületbe kerül a Gondozási Köz
pont a Család és Gyermekvédelmi 
Szolgálat és a Mártírok utcai Idősek 
klubja. A szociális ellátórendszer fej
lesztésének következő lépcsőjeként az 
egykori tűzoltó laktanya mellett a 
Széchenyi tér 3. sz. alatti épületben 
alakítják ki a tartós és átmeneti elhe
lyezést szolgáló Idősek Otthonát.
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Nemzetközi, de magyarországi vi
szonylatban is napjaink világának fel
bomlott értékrendszere olyan negatív 
irányú tényezők szomorú valóságához 
vezettek, mint a közbiztonság romlá
sa, a bűnözés elszaporodása, a gazda
sági bűncselekmények emelkedése, az 
életellenes brutális cselekmények min
dennapossá válása, a fiatalkorúak sé
relmére elkövetett fenyegetőzések, 
bántalmazások, tettlegességek soroza
ta, az alkohol és kábítószer fogyasztás 
következtében megnövekvő bűnesetek 
gyakorisága, a betörések számának se 
szeri se száma, a garázdálkodás, stb...

Természetszerűségéből adódóan ki
ki a maga módján egyénileg megpró
bál valamilyen formában, módon kivé
deni mindezen reá leselkedő veszély
forrásokat. Az egyes emberek védeke
zési lehetőségei azonban mindenhez 
kevésnek bizonyul. Szervezett keretek 
kozott történő megelőzése, felderítése, 
bizonyítási eljárások lefolytatása - 
ezen feladatokra a rendőrség személyi 
állománya hivatott.

Újonnan induló sorozat: egyrészt be

pillantást enged e területen nem éppen

Évadnyitó kempingtalálkozóval
AZ ORSZÁG MINDEN TÁJÁRÓL ÉRKEZNEK

A turisztikai kínálat szélesítésének ter
vei között a kemping bővítése is szere
pel az önkormányzat városfejlesztési 
programjában. Nagyatád egyik legfon
tosabb idegenforgalmi vonzerejét jelen
tő városi strand jó lehetőségeket nyújt a 
fejlesztéshez. Külső elemzések és a min
dennapi forgalom is azt támasztja alá, 
hogy a termálturizmusnak hosszú távon 
is van létjogosultságai városunkban.

A strand megnyitását követően folya
matosan fogadott pihenni vágyókat a 
kemping. Gazdasági elemzések azt bi

BIZTONSÁGUNK VÉDELMÉBEN Elismerések a Város Napján
veszélytelen munkájukat végző embe
rek életébe, másrészt tudnivalókkal, 
hasznos tanácsokkal is szolgál a köz
napi élet mindennapos gyakorlatában.

Szegvári József, a Nagyatádi Rend
őrkapitányság Bűnügyi osztályvezető
je is hasznosnak és időszerűnek tartja 
ezen téma iránti szélesebb körű tájé
koztatás lehetőségét. Örömmel állt a 
kezdeményezés mellé, melynek felve
tésében a gyermekekért aggódó kedves 
szülők felkérése áll.

Az oktatási intézmények közelgő tan
év zárása gyermekeknek és felnőttek
nek egyaránt fokozottabb együttműkö
dését kívánja meg.

Mindezen témakört illetően kér
deztem meg Horváth Sándor bűnmeg
előzési főelőadót. Személye elsősorban 
a gyermekek baleset megelőzését tart
ja fontosnak a közelgő szabadidő 
megnövekedése folytán. A közúti köz
lekedés szabályainak mindenkori be
tartása és betartatása csökkentheti a sú
lyos vagy kevésbé súlyos balesetek el
kerülését. A kerékpár, s még inkább a 
görkorcsolyával történő közlekedés 
nagy figyelmességet követel meg a fi
ataloktól. A kerékpározás megkezdé
se előtt meg kell bizonyosodni a jár
mű üzembiztonságáról (világítás, fék), 
de elkerülhetetlen a fényvisszaverő, 
fényjelző felszerelés használata is.

Elengedhetetlen és egyben fontos, 
hogy ne tekintsék a közutat játszótér
nek! Ez természetesen he nem így van, 
beláthatatlan következményeket von 
maga után. A nappali órák is, de kü
lönösen az esti, éjszakai órák legfőkép
pen veszélyesek lehetnek az ifjúság szá
mára. Éppen ezért a szülők felelőssé

ge is fokozottabb mértékű kell, hogy le

zonyítják, hogy az igazi bevételi forrá
sokat nem a fürdőzés, hanem a pihenés
hez kapcsolódó szolgáltatások igénybe
vétele jelenti. A kemping bővítése, így 
a strand gazdaságos üzemeltetése szem
pontjából is elengedhetetlen. Erről már 
a tavalyi év fen határozott az önkormány
zat és a bővítéshez 14 millió forint kül
ső forrást nyert a Megyei Területfejlesz
tési Tanács pályázatán. A tervek elkészül
tek és hamarosan kezdődik az építkezés.

A Magyar Camping és Caravanning 
Club Somogy Megyei szervezete május 

gyen irányukban.
Az időjárás jobbra fordulásával kínál

kozó alkalom nyílik a fürdőzésre is.
Nem elég hangsúlyozni a tiltott he

lyek használatát, a vízparton és egyéb 
helyeken. Még inkább fertőzés veszé
lye is fennállhat, amire talán nem is szá
mítanak.

A gyermekeknek az iskolai szünet
ben megnövekedett szabadidejét éssze
rű elfoglaltságok megtervezésével hasz
nossá kell tenni, így csökkenni fog az 
utcán céltalanul csellengő fiatalok 
száma. Rendkívül fontos a lakáskulcs 
megfelelő helyen történő elhelyezése, 
ennek érdekében a biztonságos meg
előzés a legcélravezetőbb.

A fiatalok számtalan esetben ki van
nak téve ismeretlen emberek megfigye
lési és ismerkedési lehetőségek nem is 
várható különböző módjainak, eszkö
zeinek formájától. Nem elég hangsú
lyozni számukra, tartózkodjanak min
denféle különbözőségektől, különcsé
gektől, feltűnésektől, hétköznapi elté
rő viselkedés formáitól.

A fiatalok sérelmére elkövetett bűn
esetek számának gyakorisága, a bűn
tettek mértékének változó nagysága, a 
testi-lelki személyiség eltérő fokú elvál
tozása kihat egész életükre.

Mindezen oknál fogva össztársadal
mi szintű összefogás szükségeltetik - 
szülő, pedagógus is egyaránt - azon 
irányban, hogy a jelen felnövekvő nem
zedéke testileg és lelkileg az életkoruk
nak megfelelően olyan ismeretekkel 
rendelkezzen, ami a jövőjükre vonat
kozóan pozitív hatásokat eredmé
nyez!

Mészáros Ágnes

utolsó hétvégéjén a nagyatádi kemping
ben tartotta évadnyitó rendezvényét. A 
találkozóra 71 család érkezett. A közel 
kétszáz látogató egy része felkereste a 
szoborparkot, a Városi Múzeumot és a 
Gyógyfürdőt is. A vendégeket hétvégén 
az időjárás is a kegyeibe fogadta, s a kel
lemes program után remélhetően a részt
vevők közül többen visszatérnek váro
sunkba. hiszen a szervezők szeretnének 
hagyományt teremteni ebtói a pro
gramtól.

PM

A Város Napja alkalmától rendezett 
ünnepségen az önkormányzat kitün
tetések átadásával ismerte el azok 
munkáját, akik kimagasló tevékenysé
gükkel Nagyatád érdekeit szolgálták. 
A bensőséges hangulatú ünnepségen 
részt vett Dr. Kolber István a megyei 
közgyűlés elnöke, Dr. Németh Jenő a 
megyei közigazgatási hivatal vezető
je Francz Rezső és Lassú István ország
gá úlési képviselők és testv érv árosunk 
San Vito al Tagliamento küldöttsége is.

A Város Napja alkalmától az önkor
mányzat az alábbi személyeket és kö
zösségeket részesítette elismerésben:

Nagyatád Városért postumus kitün
tető díjat kapta Kraumann Erik festő

Választás *98
A nagyatádi központú 6. sz. egyéni or

szággyűlési választókerületben a válasz
tásra jogosult 43922 főből 21873-an je
lentek meg a második forduló alkalmá
val. A részvételi arány az első forduló
hoz képest itt valamelyest csökkent. Az 
első alkalommal a választópolgárok 
50,76%-a a második alkalommal 
49,8%-a adta le voksát. Az első fordu
lóban induló 10 jelölt közül a három leg
több szavazatot gyűjtő került fel a má
sodik forduló szavazó lapjaira. A válasz
tókörzeten tóiul a legtöbben Francz 
Rezsőre (MSZP) szavaztak, őt követte 
Kuzma László (Fidesz MPP), majd 
Dr. Novák János (FKGP). A választókör
zetlink egyéni képviselője így újabb négy' 
évre Francz Rezső lett. Somogy megye 
6 választókerületéből 4 helyen a Fidesz 
2 helyen az MSZP képviselői kapták a 
legtöbb szavazatot.

A választások különösebb fennakadás 
nélkül, zökkenőmentesen zajlottak, ami 
a szavazóköröktón és az összesítést vég
ző nagyatádi városházán dolgozó appa
rátus és a társadalmi megbízottak össze
hangolt munkáját dicséri. A választás le
bonyolítását és az eredményeket a vá
lasztási bizottság tagjai folyamatosan fi

művész és Tóth Ferenc a konzervgyá
ri nyugdíjasklub vezetője. A Közszol
gálati érdemérem kitüntetést 
Dr. Hegedűs Endréné városi tiszti fő
orvos és Dr. Bakács Tiborné köztiszt
viselő a polgármesteri hivatal munka
társa vehette át. Sasvári Tiborné és 
Steiner Ferencné képeslapgyűjtők, 
valamint eM. Soós György fotóművész 
Nagyatád Város Kulturális díját kap
ták. A képviselő testület Nagyatád Vá
ros Sport díját Balazsin Tamásnak és 
a Városi Sakk Klubnak ítélte oda. 
Nagyatád Város Üzleti-Gazdasági dí
ját az Orbán és Fia Kft. és Horvát 
István a Nagyatádi Szövetkezet elnö
ke vehette át.

gyelemmel kísérték. A szavazókörök zá
rását és a szavazólapok összesítését kö
vetően gyorsan érkeztek az első eredmé
nyek. Este tíz óra körül, már viszonylag 
pontos eredményekkel rendelkezett a he
lyi választási iroda. Jól vizsgázott a vá
lasztási informatikai rendszer és néhány 
perces csúszással az Interneten is figye
lemmel kísérhették az eredményeket az 
érdeklődők. Pünkösd M.

EREDMÉNYEK
1. FORDULÓ

ArányJelölt Jelölő szervezet Szavazat

Boros László Vállalkozók Pártja 404 1,84%
Francz Rezső MSZP 7377 33,58%
Hubay Sándor SZDSZ 2467 11,23%
Kari Péter MDF 277 1,26%
Kovács Géza KDNP 899 4,09%
Kuzma László Fidesz MPP 4817 21,93%
Mester Károly MDNP 362 1,65%
Dr. Novák János FKGP 4222 19,22%
Pető Ernő MIÉP 627 2,85%
Tatai Ferenc Munkáspárt 515 2,34%

2. FORDULÓ

Francz Rezső MSZP 9750 44,95%
Kuzma László Fidesz MPP 8597 39,64%
Dr. Novák János FKGP 3343 15,41%
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A homok utolsó titka
Napjainkban egyre elterjedtebbek a 

különböző TV-sorozatok. Órákon, nap
szakokon át gyönyörködhetünk a külön
féle véget nem érő családsorozatokban 
vagy az idétlennél idétlenebb magazi
nokban, illetve idegesen szurkolhatunk 
a pénzt úgysem nyerő "kiválasztottak
nak11. Nem is csoda, hogy sokan szinte 
leragadnak a képernyők elé, és még "ki
robbantani" sem lehet őket a helyükről. 
Vegyünk erre egy példát!

Névtelen hősünk - S. Béla - egy na
pon szórakozottan bekapcsolja a zseb
tévéjét egy halk klikkel. Mivel hősünk 
gazdag és szép, azonnal érdekesnek ta
lálja a Juli Suli 53. adásának 42. ismét
lését. Ez bizony Szerelem első látásra. Fel
jegyzendő esemény a Parlamenti Nap
lóba a Magyarok cselekedetei közé.

Ettől fogva fentnevezett alulírott hősünk 
a készüléke előtt táplálkozik, és Repeta 
után Desszertként egy Magnumot, s rá

A társadalomban egyre jobban érzé
kelhető a leszakadó réteg létszámának 
növekedése. Ez a folyamat a legjobban 
talán a cigányságot érinti. Igazi kormány
program ugyan még nincs a válság ke
zelésére, de akad egy-két jó próbálko
zás a szerencsétlen helyzetben lévők tá
mogatására.

Az egyik ilyen lehetőség a Nemzeti és 
Etnikai KisebbségeC Közalapítványa. 
Ennek egyik fő célja, hogy támogassa a 
cigány tanulók iskoláztatását és fölzár
kózási lehetőségét. Azok a tanulók kap
hatnak ösztöndíjat, akik tartósan legalább 
közepes eredményt érnek el a középis
kolában. Az ösztöndíjat, mely jelenleg 
havi ötezer Ft, tíz hónapig kapja a tanu
ló. Ha azonban félévkor közepes alá 
csökken a tanulmányi eredménye, az ala
pítvány az ösztöndíj folyósítását beszün
teti. Az újabb tanév beköszöntével ismét

Lakóház-tatarozás - másképpen
Az utóbbi években lakások megvásár

lásával sokan váltak lakás-tulajdonosok
ká. És örömmel tapasztalhatjuk a város
ban - jó gazdáivá is. Az elsők között volt 
az Aradi utcai volt honvédségi lakóház, 
amelyet alighogy birtokba vették - 
Torják Vincéné lelkes szervezésében -, 
hamarosan új, szép külsőt kapott.

Az Aradi u. 5. számú lakóház lakói 
most ennél is többre vállalkoztak... De 
menjünk sorjában. Ormai László közös 
képviselőtől tudunk meg további rész
leteket.

1992-ben váltak a 18 lakásos épület 
lakói tulajdonosokká. Felújításra "érett" 
az épület, miközben létrehívták a lakó

vagy Bort és hatalmat vagy csak egy 
Tonikot iszik. Pár nap után aztán már egy
általán nem eszik, csak a képernyőről ára
dó mágneses hullámokkal táplálkozik, 
100-ból egy alkalommal ugrik le a Kok
télbárba, ahol vagy Edittel randevúzik, 
vagy Cagneyvel és Laceyvel fogyaszt el 
egy-egy Uborkát. Az agya egyre szelek- 
tálatlanabbul és feneketlenebből nyeli el 
az egyre csak növekvő információ ára
datot.

De egyszer neki is elérkezik a Szeren
cse perce, már megint nem nyerték meg 
az immár 14 millió 612 ezer 542 forin
tos Dzsekpotot. Ezért szegénynek torkán 
akad a Csipsz, s ebből bizony Vészhely
zet lesz, mivel egy Kórház magánélete 
ragadta magával egy Kisvárosba. Miután 
a Kennedy-űrközpont jelentkezik, a 
Hegyidoktor megérkezik a Falkenaui er
dészházából, és megállapítja, hogy a Stá
diuma Kriminális. A családtagok tanakod

Kisebbségi lét a kollégiumban
pályázni lehet, ha megfelelő a tanulmá
nyi eredmény. Egyébként más etnikumok 
is nyújthatnak be pályázatot.

Kollégiumunkban is több tanuló része
sült ilyen ösztöndíjban. Közülük néhá- 
nyan még javítottak is eredményükön, 
páran viszont hanyag hozzáállásuk mi
att közepes alá süllyedtek és elvesztet
ték a jogosultságukat. íme a példa: van 
aki él, van, aki pedig visszaél a lehető
ségével. Véleményem szerint is elsősor
ban azokon az embereken kell segíte
ni, akik maguk is akarnak tenni saját bol
dogulásukért.

Nem csak ösztöndíj formájában kap
nak segítsége az arra rászorulók. A Jó
zsef Attila Kollégium néhány héttel ez
előtt jelentős összeget nyert egy eredmé

közösséget. Azzal kellett szembe nézni, 
hogy hőszigetelés híján penészesek, 
gombásak az északi fekvésű lakások fa
lai. Erőt adott, hogy mindenki a jót, a job
bat akarta. Valamennyien tisztában vol
tak vele: ha a hőszigetelés elmarad, az 
említett gondokkal ezután is szembe kell 
nézni.

-És a régebbi épületek jelentős hánya
da - így ez is - a korszerű hőháztartás 
szemszögéből megítélve nem hőtaka
rékos, sót talán energiapazarló.

- így igaz. Talán még azt is megkoc
káztatom: miközben sokkal többet köl
tünk a fűtésre, előfordulhat, hogy az ún. 
„hőérzet" ennek ellenére kedvezőtlenebb 

lesz, mint a jól hőszi
getelt lakóházban. - 
Aztán éppen kapóra 
jött az ún.TEK Orszá
gos Hőszigetelési 
Program. Az ennek út
ján elnyerhető támo
gatás felkeltette ér
deklődésünket. A he
lyi Takarékszövetke
zetben készséggel volt 
segítségünkre Huber 
Zoltán, s így belevág
tunk. Mivel kivitelező 
a technológiát ismerő, 
a szaknévsorban sze
replő szakember le
het, így esett a válasz
tásunk Kolics Imre 
barcsi vállalkozóra.

-Azóta sokan meg
nézik a kevésbé ismert 
eljárással készülő hő
szigetelést, miközben 
új külsőt is kap az 
épület...
- A hőtechnikai 

számítással meghatá
rozott szerkezet készül 

nak, hogy most Meri vagy nem meri? Ne
ki nyolc, úgyhogy mivel Önök kérték Ket
tős bevetéssel a Szerelem jogán megmen
ti a Pampák királyát.

Hősünk felesége kígyót-békát (Kobrát 
és Kaméleont) kiabál, miután férje Nyi
tott szájából kioperáltak egy Organikus 
narancsot, néhány Űrgammát, egy Bo
rostyánt és még néhány Holmit. A doki 
szerint Lehetetlen, de a kisasszony na
gyon ragaszkodik hozzá, ezért Becsület
beli ügynek tartja, hogy hazaengedje ezt 
a Csellengőt, aki immár visszatérhet a 
Marienhofba, így újra együtt az Onedin 
család.

Apropó!! Álljunk meg egy szóra, hogy 
is van ez?! Egy sikeres üzletember, kidob 
mindent az Ablakon, csak a TV-t bámul
ja Szerencsekarikás szemmel, így pénz 
nélkül előbb-utóbb Rabszolgasorsra jut.

Horváth Gábor
3. a.

Ady Endre Gimnázium és 
Egészségügyi Szakközépiskola

nyes pályázattal. Ezt az összeget csak az 
etnikai kisebbségek és a nagyon hátrá
nyos helyzetű diákok kulturális lehető
ségeinek bővítésére lehet fölhasználni. 
Két alkalommal már a Pécsi Színházban 
jártak az érintettek, és még több kultu
rális programra is számíthatnak a köze
li napokban. Reméljük, hogy a diákok 
többségére jó hatással lesz a számukra 
eddig ismeretlen, új és kultúrált környe
zet.

Ezeknek a pályázatoknak a legfőbb 
célja, hogy lehetőséget biztosítson a ci
gány fiatalok tisztességes tanulásához, 
szakképzettség megszerzéséhez, kultu
rális szintjük emeléséhez és a társada
lomba való jobb beilleszkedéshez.

CB.

a külső falakra, gomba és lángmentesí
tett faváz-szerkezet közé. Ezt felületke
zelt csavarrögzítéssel, cementkötésű 
BETONYP-lappal zárják, majd mázolják. 
Mindezt részletes és szigorú technoló
giai előírások szerint.

- Mit bír el a külső festési

- Vízzáró felületen, víztaszító felület 
képződik. Tizenötéves a garancia-idő.

- A szigeteléssel „meghízott", bővebb 
lett az épület. Ezzel „kinőtt" több szer
kezeti elemet .is. Ez mivel jár!

- Ez így van, éppen ezért a költségek 
a szükséges bádogos szerkezetek cse
réjét vagy bővítését is magukban foglal
ják - többek között.

- Eszerint elnyerték a pályázatot. Ez 
mit jelenti Mindezek a munkák mibe ke
nj Itekl

- 60 ezer forint vissza nem térítendő 
állami támogatást kaptak a lakók, laká
sonként! Ezen felül 115 ezer forint volt 
lakásonként az egyéni hozzájárulás. Aki 
ezt nem tudta rögtön kifizetni, a Taka
rékszövetkezetben kedvezményes hitel
hez jutott.

- Miközben egy ízlésesen rendbe tett 
épülettel gyarapszik a város, a városkép, 
milyen eredménye van még az elvégzett 
munkáknak! Nagyatádon ez egyszer
smind referenciamunka is.

- Az előírás szerint elvégzett munkák 
után évi 15 %-os hőmegtakarítás érhe
tő el. Ez pedig azt jelenti, hogy 6-7 év 
alatt a fűtési költségben megtérül a rá
fordítás. Ezzel pedig nő az ingatlan ér
téke. Ami pedig a referenciát illeti, nos 
azt remélem, jó közösségi munkával, kor
rekt kivitelezőre lelve, példa értékű lesz 
ez a próbálkozás, amivel reményeink 
szerint sikerül így is kellemes emberi kör
nyezetet és közérzetet teremteni.

Hubay Sándor

ORSZÁGOS 
KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY

A középiskolákban folyó tanulmányi munka egyik legfontosabb mutató
ja az országos tanulmányi versenyeken való helytállás. Természetesen van
nak az iskolában más fontos értékek is. Azt is tudjuk, hogy egy kis iskola 
óriási hátrányban van a nagyvárosi elit iskolákkal szemben. Annál nagyobb 
a jelentősége, ha ilyen intézményből kerül országos döntőbe egy-egy diák.

Ez történt az idei évben is a nagyatádi gimnáziumban. Kiss Borbála a 10. 
évfolyam tanulója, miután a megyei biológia versenyt megnyerte, bekerült 
az országos döntőbe.

Mosonmagyaróváron rendezték meg ezt a jeles eseményt mintegy 200 
diák részvételévek, ahol a határon túli magyar középiskoláknak is voltak 
képviselői.

A Kitaibel Pál híres növénykutatóról elnevezett versenyre a növények és 
állatok fajismeretén kívül egy kiselőadással is kellett készülni. A nagyatádi 
diáklány a fej fel ismerési versenyben a kivetített 40 diakép közül egy kivételév
el valamennyit felismerte és természetesen a latin nevét is tudta. így ebben 
a kategóriában második helyen végzett.

A kiselőadásnak a lakóhely környékének valamely természeti értékéről 
vagy környezeti problémájáról kellett szólnia. Kiss Borbála egy közérdek
lődésre méltó témát választott, melyről diaképes bemutatót tartott. A közön
ségnek nagyon tetszett. A zsűri viszont az eddigi évek gyakorlatától eltérően 
nem az ilyen jellegű előadásokat értékelte. így a diáklány nem került a 8-as 
döntőbe.

Szeretnénk tisztelt olvasóinkat is megismertetni a kiselőadás témájával, 
reméljük nem lesz haszontalan. CB.

Gyominvázió

őt is

Szerettem volna egy olyan témá
val foglalkozni, ami a gyomok elter
jedéséről szól. Miközben a növény
védő állomáson kutattam, és beszél
gettem a szakemberekkel, felkeltet
te érdeklődésemet a parlagfű. Mos
tanában sokat hallani erről a növény
ről. Az allergiás és asztmás megbe
tegedések túlnyomó részét ennek a 
pollenjei okozzák. De arról még se
hol sem hallottam, hogy mégis ho
gyan került be Magyarországra. 
Megütötte a fülemet, hogy a környé
ken szentkirályi kórónak hívják ezt 
a veszélyes gyomnövényt. Mivel a 
nagypapám is Szentkirály környékén 
lakott, úgy gondoltam, hogy 
megkérdezem. Az öregek 
így emlékeznek meg er
ről:

„Mándy birtokok 
voltak erre, Szentki
rály határában, 
Fülecspusztán, ott te
lepítették 
először 
ezt a nö
vényt. Itt 
volt egy 
intéző, ez 
hozta be 
először Ameriká- i 
ból a magját, az
tán elvetette 
Fülecsnél. Ta- 
karmánynak 
akarták hasz
nálni. De aztán ellepte egy-két 
éven belül a megyét ez a gaz. Ak- 
kor még nem tudtam, hogy ez ( 
Amerikából van, minálunk Újla
kon csak szentkirályi kórónak nevez
ték. Tiszta magból áll ki az egész, ami
kor beérik levele alig van, csak úgy 
hullik a magja. Aztán csak egy két 
mag kerüljön bele egy mázsa búzá
ba, utána lesz belőle ezer. Hát néz
tek az emberek, hogy ez meg hon
nan jött, aztán amikor megtudták, az 
intézőnek úgy kellett megszökni, mert 
agyon akarták verni a parasztok."

Eddig tartott a történet. Kevesen is
merik, és talán néhány év múlva 
örökre feledésbe merül. De a parlag
fű azóta is rengeteg problémát okoz. 
Ezt az Amerikából behurcolt, ag
resszív gyomnövényt sok néven is
merik: szerbfű, paradicsomgyom, 
vadkender. Nem csoda, hiszen mind
annyian hallottunk már róla. És 

mindezekhez most egy újabb érde
kes elnevezést is megismerhetünk: a 
szentkirályi kóró. Nagyatád környé

kén, főleg az idős emberek között va
lóban ez a név a leggyakoribb. A par
lagfüvet a Kárpát-medencében elő
ször 1908-ban délkeleten találták 
meg, Orsovánál, majd 14 évre eltűnt. 
1922-ben bukkant fel újra, ezúttal 
Magyarország dél-nyugati részén, So- 
mogy-megyében néhány év leforgá
sa alatt elözönlötte a megyét, majd 
az egész országot. Ez is mutatja, hogy 
lehet valami igazság a rinyaszent- 
királyi mendemondában, hiszen 
mégiscsak furcsa, hogy egy növény, 
amelyik több mint egy évtizedig nem 
ad jelt magáról, több száz kilométer
rel arrébb ilyen hirtelen elszapomd- 
jon. Apariagfű invázióját ezután már 
nem lehetett megállítani. Ha a törté

net igaz, ezt a súlyos környe
zeti problémát egy emberi 
tévedésnek vagy gondat
lanságnak köszönhetjük. 

Ez a növény 
rendkívül 
igénytelen, 

ráadásul
£ Magyaror- 

szág ég- 
hajlata 

kedvező a 
v' számára. Első

ként jelenik meg parla
gon hagyott területeken, 
- felveri a gondo- 

zatlan parkokat 
kerteket. Ren

geteg embernek 
okoz allergiás panaszokat.AjSt okoz allergiás panaszokat.

űct-h*' Ezen kívül orszá8os vi’ 
( f»Ú 9/ \ szonylatban a legfonto

sabb gyomfajok között 40 év
alatt a 21-ről az első helyre küzdöt
te fel magát. A szakemberek ország
szerte elkeseredett harcot vívnak el
lene részleges sikerrel. Páratlan alkal
mazkodó képességével ellenállóvá 
válik a különböző gyomirtó-szerek
kel szemben, a gyerekek számára 
szervezett gyűjtőakciók pedig az al
lergia miatt veszélyesek. Az egyetlen 
dolog, amit tehetünk, hogy környe
zetünket gondozzuk, rendszeresen 
kaszáljuk, és alaposan meggondol
juk, milyen új növényeket hozunk az 
országba, hiszen, mint a szentkirályi 
kóró példáján láthatjuk, a legkisebb 
gondatlanság is beláthatatlan követ
kezményekkel járhat.

Kiss Borbála
10. osztály

Ady Endre Gimnázium és 
Egészségügyi Szakközépiskola
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Külső fejlesztési források
A megyei területfejlesztési pályázatok 

tavaszi első fordulójában 48 millió fo
rint támogatáshoz jutott a város. A prog
ramok közül kiemelkedő nagyságrendű 
a gépbeszerzéshez nyert támogatás, 
amelynek felhasználásával kaszálógép és 
locsoló berendezés beszerzését tervezi 
a város az üzemeltetéshez szükséges jár
művel együtt. Erre a célra 7,4 millió fo
rint áll rendelkezésre. A piactér rende
zéséhez 6 millió forintot nyert az önkor
mányzat. Itt az útburkolatok, közművek 
és közműcsatlakozások, valamint kerék
pártárolók és járdák építése szerepel a 
tervekben.

A központi temető fejlesztéséhez 3 mil
lió forintot nyert a város, amelyhez a te
metkezési kft. 1,2 millió forintot tesz hoz
zá, s az önkormányzati résszel kiegészít
ve ebből valósítható meg a főgyalogút 
burkolása a ravatalozó felújítása és a ke
rítés rendbetétele.

A legnagyobb volumenű támogatást 
Nagyatád egyik kiemelkedő beruházá

Gazdára talált a Mándl-kastély

sa a Városi Sportcsarnok megépítése kap
ta. Erre 18,5 millió forintot biztosított a 
területfejlesztési tanács. A sportcsarnok 
kivitelezésére hamarosan megjelenik a 
pályázati felhívás és a munkák első üte
me ebben az évben el fog készülni.

Nagyságrendjében kisebb, de a meg
oldandó feladatokat tekintve fontos tá
mogatást nyert az önkormányzat a Zrí
nyi utca keleti oldalán lévő vízelvezető 
árkok és az Éltes Mátyás Általános Isko
la homlokzatának felújítására. A koráb
ban megszerzett állami támogatást egé
szíti ki az az összeg, amelyet a Széche
nyi tértől a 68-as út mellett Barcs irányá
ba kivezető kerékpárút építéséhez biz
tosított a pályázatokat elbíráló testület 
Ma már egy-egy önkormányzat sikeres 
gazdálkodásának elengedhetetlen felté
tele a külső források bevonása. Ezen a 
téren szép eredményeket ért el az önkor
mányzat és az előkészítésben résztvevő 
szakemberek.

PM

HÍREK
Kollégiumi diáktalálkozóra került sor 

a hónap elején városunk középiskolai 
kollégiumában. Immár 25. alkalommal 
jöttek össze a megye hasonló intézmé
nyei, hogy egy tartalmas hétvégét tölt
senek el városunkban.

A 12 kollégiumból összegyűlt mint
egy 300 diák szellemi és sportvetélke
dőn valamint versmondásban mérte 
össze felkészültségét. Szabadidejük
ben pedig ismerkedtek egymással és vá

Örök hűséget fogadott
Vas Anita - Takács Gábor; Hegedűs Anette - Szabadkai Attila 

Czipóth Zsuzsanna - Rezsonya Róbert; Szabó Andrea - Koltai Zsolt 
Vida Tímea - Lukács István; Vas Éva - Rác? Ferenc 

Bukovics Mariann - Paulir\ Balázs; Jéger Erika - Murányi Attila 

Fias Melinda - Kárpáti Csaba

rosunkkal. A kollégium most ünnepli 30 
éves fennállását. Ez a találkozó most 
is méltóképpen öregbítette a kollégiu
mi mozgalom és városunk hírnevét.

• • «

Immár harsladik alkalommal kerül sor 
a Határtalan játék Nemzetközi Szabad
idősport Fesztivál megrendezésére jú
nius 5-én városunkban. Az egész na
pos programra a rendezők olasz és hor- 
vát csapatok részvételére is számítanak.

NYUGDÍJASKLUBOK 
TALÁLKOZÓJA

A Nagyatádi Művelődési Házban má
jus 23-án az őszi Napfény Nyugdíjas
klub amatőr művészeti csoportjai és a 
karádi nyugdíjasklub tagjai közös szó
rakoztató műsorral várták az érdeklő
dőket. A rendezvényen megjelent 
Kovács Sándor - Somogycsicsó, 
Wiesner Sándor - Karád és Ormai 
István - Nagyatád polgármestere.

Az őszi Napfény Nyugdijasklub 
„48-ról emlékezünk" című műsora a 
150 évvel ezelőtti történelmi korszak di
cső napjainak emlékét idézte fel. A 
műsorban versrészletek, indulók, tán
cok, zene és ének egységes képet alkot
va vívták ki a közönség elismerését.

A befejező színpadkép: valamennyi 
szereplő és a nézők együttes éneklése, 
mottója az egész rendezvénynek: 
„Szeressük egymást, gyerekek!"

Nagyatád Ifjú Polgára
Fábián Zoltán

A-

Hosszú idő után remélhetően gondos 
kezekbe került a simongáti Mándl- 
kastély. Az épület jelenlegi tulajdonosá
nak, a SEFAG kaposvári igazgatóságá
nak tájékoztatása alapján sikeresen ér
tékesítették az ingatlant. Az önkor
mányzat már több ízben tárgyalt a jelen
legi tulajdonosokkal a hasznosítás lehe
tőségéről és feltételeiről.

A kastélyt a XIX. század közepén a 
Mándl család építette. Az ot holdas park
ban álló klasszicista stílusú épületnek az 
utóbbi évtizedekben több gazdája is volt. 
Az épület állaga leromlott, de a kastély 
övező park még gondozatlanul is érté
kes terület maradt. Az angolkert jellegű 
védett parkot cédrus, fekete-, ezüst-, és 
jegenyefenyők, juhar és platánfák és dísz
cserjék alkotják. A csónakázó tó mellett 
fekvő értékes ingatlanon információink 
szerint ősszel megkezdődhetnek a felújí
tási munkák. PM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nagyatád Városi önkormányzat Városgondnoksága pályázatot hirdet 

az önkormányzat tulajdonában álló Nagyatád, Szabadság u. 17. szám alatti 
5 irodahelyiség egyenkénti vagy együttes bérleti jogának elnyerésére.

Apályázat benyújtásának határideje: 1998. június 2-án 13 óra.
A pályázat benyújtásának helye, címe: Városgondnokság, Nagyatád, Szabadság u. 17. 

Bővebb pályázati felhívás átvehető, illetve felvilágosítás kérhető: 
fenti címen Zavagyil Attila Tel.: 82/351-477

Nagyatádi Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola 
rendkívüli felvételi eljárás keretében

FELVÉTELT HIRDET
HAT ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLYBA

(az általános iskola 6. osztályát végzettek számára)
Választható idegen nyelvek: angol, francia, német, olasz, orosz.
A NAT bevezetésével korszerű laboratóriumi informatika, számítástechnika 
oktatás, amely a többi tantárgy oktatásánál is felhasználásra kerül.
Kollégiumi elhelyezést minden vidéki tanulónak tudunk biztosítani.

NÉGY ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLYÁBA

Magasabb óraszámban a matematika és számítástechnika a reálcsoportnak, a 
humán csoportnak a magyar, történelem és idegen nyelv.
Idegen nyelv: emelt szintű német csoport indul.
Választható idegen nyelvek: angol, francia, német, olasz, orosz.
Kollégiumi elhelyezést minden vidéki tanulónak tudunk biztosítani.

LEVELEZŐ NÉGY ÉVES KÉPZÉSRE

A jelentkezés feltétele az általános iskola elvégzése. Oktatás heti két alkalom
mal (hétfő, csütörtök), délután történik.

ÉRETTSÉGI UTÁNI KÉPZÉSRE - Egészségügvi operátor

Nappali tagozatos, iskolarendszerű képzés, időtartama 2 év.
A felvétel feltétele: bármely iskolatípusban szerzett érettségi bizonyítvány.
Az iskola elvégzése után a tanulók felsőfokú egészségügyi operátori (OKJ: 
52464101) szakképesítést kapnak.

Jelentkezni a gimnáziumban 1998. augusztus 15-éig lehet: 
7500 Nagyatád, Dózsa Gy. u. 13.Tel.: 82/351-079

Az Orvos Triatlon Világszövetség 
/MTA/ által meghirdetett pályázatot a 8. 
Orvos Triatlon Világbajnokság megren
dezésére Dr. Zátrok Zsolt nyerte el.

Június 12-13-án Nagyatád lesz a 
helyszíne a sportág nemzetközi 
versenyének, melynek jelmondata:

„Nem csak beszélünk róla, hanem 
megmutatjuk..." mit kell tenni 
egészségünk védelmében.

A rendezőség négy kategóriában 
fogadta a nevezéseket:

- orvos, gyógyszerész, állatorvos;
- szakirányú egyetemek hallgatói;
- bárki, aki igazoltan egészségügyben 

dolgozik;
- nyílt kategória.

A résztvevőknek előírt versenytá
vok: 1,5 km úszás, 40 km kerékpározás, 
10 km futás.

Somogy megye és Nagyatád város 
támogatásával rendben folytak az 
előkészületi munkálatok. Európa nyolc 
országából mintegy 120 nevezés 
érkezett.

Június 12-én este sportélettani 
tudományos konferenciára kerül sor, 
melyre neves külföldi és hazai előadók 
jelezték részvételüket. A rendezvény 
zártkörű lesz.

Másnap lesz az igazi megmérettetés. 
Helyszín a Csónakázó tó - a verseny 
központja. Amennyiben a vízminőség 
engedélyezett, itt keriil sor az úszó
versenyre. Ellenkező esetben a Városi 
Uszodában.

A kerékpárverseny útvonala a 68-as út, 
mely ez idő alatt a Református tem-

...\’em csak beszélünk róla, hanem megmutatjuk..."

VILÁGVERSENY 
plomtól - a segesdi vasúti átjáróig de 
10.15 - 12.30 között lezárásra kerül. A 
gépjármű forgalmat a régi 68-as útra, 
Somogyszob irányába terelik át. Utolsó 
versenyszám a futás, melynek helyszíne 
ugyancsak a Csónakázó tó környéke.

Az ünnepélyes eredményhirdetés 
szombat délután a Művelődési Házban 
a marcali MARCATO ütőegyüttes kon
certjével kezdődik.

A szervezők szívesen fogadnak olyan 
egyéneket, akik angol, német nyelvi 
tudással rendelkeznek, továbbá az úszás

VÁROSUNKBAN 
megrendezéséhez túra kajak vagy kenu
val segíteni tudnának annak lebony
olításában.

Bővebb felvilágosítást, egyéb infor
mációkat a 82/453-326-os telefonszá
mon kaphatnak az érdeklődők.

Városunk ezen rendezvénye ily 
módon bekapcsolódhat a sportág 
nemzetközi nagy versenymozgalmába, 
amely nemcsak sportolók találkozásának 
országokat átfogó világversenye, hanem 
lakóhelyünk sporttörténetében is méltó 
helyet foglal el. Mészáros Ágnes

Nagyatád is pályázik a Virágos Város címre
(Folytatás az 1. oldalról)

Több helyre került a növények számá
ra igen előnyös és látványos fakéreg- 
boritás, büszkék vagyunk, hogy a Posta 
előtt is kialakult a végleges arculat. Gaz

dagodott látványban a strand és a bod- 
vicai Erzsébet-tér is. Eddig kb. 500 ezer 
Ft értékben 13 ezer virágpalántát ültet
tünk ki. Más, jobb gazdasági helyzetben 
lévő városokkal mi nem tudunk verse
nyezni a kiültetett virágok számában és 
minőségében, mégis úgy véljük, hogy 
zöldterületeink gondozottsága, tervsze
rű növelése, egységes szépsége, kikap
csolódást, pihenést szolgáló helyeink gaz
dagsága előnyös helyzetet teremt.

A Városgondnokság által végzett 
rendszeres kaszáláson, zöldfelület fenn
tartáson és fejlesztésen kívül azonban 
számos feladatot el kell látni a város rend
je és tisztasága, a lakosság megelégedett
sége érdekében - mondja Béres Attila 
közterület felügyelő - 1996. óta műkö
dik a városban a Környezetvédelmi Prog
ram, arra kb. 4-8 millió Ft-ot költ éven
te a város. A több tételt tartalmazó fel
adatok között van a város kb. 750 db 
díszfáinak évi hatszori permetezése, a ve
szélyes fák kivágása, gallyazása, közel 
ezer db idős fa értékének megőrzéseként

a szakszerű impregnálás, vadgesztenye
fák aknázómoly elleni növényvédelme, 
a platánok teljes védelme, díszburkola
tok gyomirtása, parlagfű elleni irtás 
400-450 hektáron, rágcsáló, kullancs és 
szúnyogirtás.

A Környezetvédelmi Program a Köz
terület Felügyelőségen keresztül valósul 
meg. Habár a Felügyelet munkáját két 
hatósági személy látja el, a közterületek 
rendjéért, tisztaságáért az erre vonatko
zó rendeletek szabályszerűségéért, kar
bantartásáért akár helyszíni bírságot is ki
szabhatnak, szabálysértési feljelentést is 
tehetnek, mégis arra törekednek, hogy 
a lakókörnyezetünk megóvása, fejlesz
tése érdekében a lakosság is részt vegyen, 
lelkesen együttműködjön, hiszen ez 
mindnyájunk érdeke.

A Virágos Magyarországért versenyben 
eddig díjazott falvak, városok példájából 
kitűnik, hogy siker csak úgy remélhető, 
az augusztusi megmérettetésig talán 
még nincs késő az összefogásra.

Bíró M.
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A TERMÉSZET GYÓGYÍTÓI
Folyik a téglagyári gödör rekultivációja

Az egykori bányagödör, ahonnan a 
téglagyártáshoz bányászták az alap
anyagot évtizedek óta rendezetlenül állt.

„Tudod mi a gyermek?
Az élet jövője!"
Vágyaink reménye, álmaink szövője, 

az anyaszív féltett szemetenye. Vele, ál
tala teljes és szebb az emberi élet; érte 
történik minden. Minden, ami jó, ami 
szép.

Mégis élnek közöttünk olyanok, akik
nek nem adatik meg mindez. Életük szo
morú napjaiban segítő kezét nyújtja az, 
aki ad számukra - önzetlenül.

Gyermekek a gyermekekért!
Nagyatádon a PRO FAMÍLIA Alapít

vány, a Családsegítő Szolgálat, a Nagy
atádi Művelődési Ház, a Nagyatádi Te
levízió közös szervezésében második al
kalommal rendezték meg május 1 7-én 
a Művelődési Házban a Nagyatádi 
Aranyágacskát.

Dr. Dezső László, a PRO FAMÍLIA Ala
pítvány Kuratóriumának elnöke kö
szöntőjében így fogalmazott: „Róluk, ne-

Épülhet az új áruház
Gondos előkészítő munkát és többszö

ri egyeztetést követően megkezdődhet 
a Penny Markét áruház építése. Az ön
kormányzat által megfogalmazott felté
teleket az építtetők elfogadták és ennek 
megfelelően megkezdődtek a kivitelezé
si munkák.

A képviselőtestület által jóváhagyott 
megállapodás lényege, hogy az Árpád 

Az önkormányzat 1995-ben pályázatot 
nyújtott be a Környezetvédelmi és Terü
letfejlesztési Minisztérium felhívása alap

Gyermekek a gyermekekért
kik, értük szól minden!"

Ormai István polgármester - egyben 
a rendezvény fővédnöke - beszédében 
hangsúlyozta, hogy a családok a társa
dalomnak, a városnak alappillérei, ép
pen ezért fontos az a szándék, a nemes 
cél, hogy a családokért szervezzen 
ilyenfajta segítségnyújtást; a gyermekek 
azok, akik részesednek ezen támogatás
ból. Miért és van-e szükség erre? Igen, 
mert kell a segítség, a város önkormány
zata is felkarolja a rászoruló családokat.

Tehetség van a gyermekekben, ők a 
jövő; nyitottak a világra, alkalmat, lehe
tőséget kell adni számukra, hogy világot 
lássanak. Köszönet a pedagógusoknak, 
a szülőknek, a gyermekeknek az áldo
zatos munkájukért, segítségnyújtásu
kért, amiért akkor és ott képesek adni és 
támogatni, ahol a legnagyobb szükség 
van rá.

A Bárdos Lajos Általános Iskola, a 2. 
Sz. Általános Iskola, a Babay József Ál
talános Iskola, a Zeneiskola diákjai és nö
vendékei színvonalas műsora olyan 
kellemes élményteli perceket varázsolt 
elénk a nézőtéren és a Nagyatádi Tele
vízió képernyőjére, ami sokáig emléke
zetes marad számunkra. Az ötletes je
lenetek, a kitűnő jelmezek, a vidám han

utca-Rinya patak és a Hunyadi által ha
tárolt használaton kívüli területen egy 
6500 négyzetméteres területet vásárol a 
beruházó. Itt épül az 1000 négyzetmé
teres Penny Markét áruház a hozzá kap
csolódó 100 parkolóval. A megállapo
dás részét képezi, hogy a 14 millió fo
rintos vételár megfizetése mellett az épít
tetők feltöltik ezt a gazos területet, gya

ján a téglagyári agyaggödör tájrendezé
si tervezési munkálatainak finanszírozá
sára. A tervek elkészítésére ekkor 1,2 mil
lió forintot nyert a város. A bányagödör 
és környékének rekonstrukciós tervét a 
pécsi székhelyű Laurus Kft. készítette el. 
A kész terv jó alapot teremtett a továb
bi pályázaton való részvételhez, amely
nek a célja a kivitelezés finanszírozásá
hoz szükséges forrás megszerzése volt. 
Erre a célra 49 millió forintot nyert az ön
kormányzat, de a kivitelező kiválasztá
sára irányuló közbeszerzési pályázatot 
a Környezetvédelmi és Területfejleszté
si Minisztérium folytatta le. A munkák el
végzésére a győri Vidra Környezetgaz
dálkodási Kft. kapott megbízást. A múlt 
év novemberében a cserjeirtással meg
kezdődtek a tájrendezési munkák, ame
lyek várhatóan az ősszel befejeződnek. 
A Somogyszobi út melletti városrészben 
így a korábban elhanyagolt, rendezetlen 
terület helyett egy kellemes pihenő 
övezet alakulhat ki, ezzel is gazdagítva 
a város turisztikai kínálatát. A tavak össze- 
nyitásával, parkosított terület kialakításá
val és a játszóeszközök elhelyezésével 
vonzóbbá válik a pihenésre, kikapcso
lódásra vágyók számára az egykori bá
nyagödör.

PM.

gulati képek, a játékos fordulatok, az 
örömteli szórakozás és szórakoztatás, a 
pergő zeneszámok, a ritmikus mozdu
latok, a tiszta szép beszéd, mind-mind 
együttesen hozzájárult ahhoz, hogy va
lamennyien részesei, közreműködői le
hettek egy olyan szép koradélutáni, szí- 
vet-lelket melengető műsornak, amely 
társaikért, a rászorulókért, az ismeretle
nekért bemutattak, télajánlottak nekik-ne- 
künk.

Kedves Gyermekek, Pedagógusok, 
Szülök!

Köszönet mindazért, amit láttunk, amit 
hallottunk, amit tapasztaltunk!

A gyermeki őszinteség, az egyszerű 
tisztaság megnyilvánulása volt minden 
mozdulat, minden szó, ami a színpadon 
elénk tárult. A jelenetek betanítását vál
laló pedagógusok segítőkész ötleteit, tü
relmét.

A szülők hozzájárulva a jelmezek el
készítésének fáradsággal, de örömmel te
li percekkel járó örömteli pillanatait.

Valamennyien, így együttesen része
sei lehettünk egy olyan előadásnak, ahol 
szereplő és néző egyaránt a szív szere
tetteljes érzésével, másokért-másoknak 
adni képes!

Mészáros Ágnes

logátkelőhelyet és két autóbusz öblözetet 
hoznak létre és mintegy kétszáz méte
res járdát építenek az Árpád utcában. A 

közvilágítást kiépítik és a mélyen fekvő 
terület mellett az út mentén korlátot he
lyeznek el. A Rinya patakkal párhuza
mosan egy tizenöt méter széles zöld sáv 
szabadon marad és ide fákat ültetnek. A 
város arculatát őrzi, hogy a parkolók lé
tesítése nem egy nagy betontengert je
lent, hanem ezeket parkosítva alakítják 
ki. Ugyancsak ehhez kapcsolódó fontos 
szempont, az önkormányzat megköté
se, hogy az új áruház külső megjelené
sében térjen el a megszokott Penny áru
házakétól. Ez tagolt homlokzatot, cserép
fedést és összességében egy esztétikusabb 
megjelenést jelent.

Az áruház megnyitása a jelenlegi ter
vek szerint őszre várható. Ez a létesítmény 
az építtetők jelenlegi piacpolitikája sze
rint az alapvető élelmiszereket ala
csony áron hozza forgalomba. Remél
hetően ez a jelentős konkurencia álta
lános árcsökkenést eredményez a nagy
atádi kereskedők többségénél, aminek a 
vásárlók csak örülhetnek. Az így kiala
kuló árversenyt az önkormányzat nem 
kívánja mesterségesen szabályozni, hi
szen ez a lakosság érdekeit szolgálja.

PM

Örömük - a mi örömünk is
VENDÉGÜNK VOLT A GIOIA NÉPTÁNC EGYÜTTES

Az észak-olaszországi San Vito al 
Tagliamento 1991. óta Nagyatád testvér
városa. Lakosságát tekintve a két tele
pülés megközelítően azonos lélekszámú.

Lakóhelyünk várossá avatása 27. év
fordulója a Város Napja alkalmából áp
rilis 23-án a nagyatádi FURIECSKE 
néptánc együttes meghívására vendég
szereplésre érkezett a GIOIA néptánc 
együttes.

A közel tízórás utazást követően a 64 
tagú küldöttséget a Városházán Gara Ist
ván alpolgánriester fogadta. Köszöntő
jében kiemelten szólt arról, hogy az 
együtt pihenés, szórakozás milyen jó a 
kapcsolatoknak. Ezen alkalom pedig le
hetőséget ad arra, hogy a néptánc 
együttes jelenléte látványossá és benső
ségesebbé tegye a Város-napi ünnepet.

Mayer Károlyné a FURIECSKE művé
szeti vezetője nagy örömmel köszöntöt
te az együttest, a szülőket, a kísérőket; 
különös öröm volt látni az új arcokat a 
művészeti együttesben, amely egyben azt 
is jelenti, hogy tovább öröklődik a nép
tánc szeretete.

Következő nap délelőttjén a kaszói er
dő természeti szépsége várta őket kirán
dulásra. Vidám hangulatban utaztak az 
erdei kisvasúton a Baláta-tóig, majd a ma
gaslesről gyönyörködhettek az erdei 
tájban. Visszavárta őket Kaszó, ahol hin- 
tókon kocsikázhattak, de kipróbálhat
ták a lovaglást is. A koraesti órákban ke
rült sor az első bemutatkozásra Miké
ben, ahol közel 300 fős lelkes közön
ség tapsolhatott nekik. A GIOIA néptánc 
együttes 30 táncosa, a 10 tagú zenekar 
a friuli tartomány táncaival kellemes él
ményt szerzett; a tetszetős koreográfia 
Nadia Bianchi munkáját dicséri, a zene
kar rendkívüli muzikalitása, zenei tudá
sa, „együttjátszása" Roberto Bértől i kar
mester érdeme.

A sikeres fellépést követően a Nagy
atádi Művelődési Házban a FÜRJECSKE 
néptánc együttes tagjai, a kedves szülők 
várták őket találkozásra. Kellemes, vidám 
hangulatban szórakoztak a viszontlátás 
örömére: a zene nem ismer határokat -

ERTESITES 
A Saubermocher-Ryno Hulladékgyűjtő Kft. értesíti Nagyatád város lakosságát, hogy június, július, 

augusztus hónopokban a hulladékszállítást hetente kétszer teljesíti.

A gyűjtés útvonala:

- a Szabadság u. - Hunyadi u. ■ Széchenyi tér déli oldala • Baross G. u. • Somogyi B. u. áltol határolt 

vonaltól délre elhelyezkedő (utcákban: hétfőn és csütörtökön,

- a többi érintett utcákban (az előbb határolt vonaltól) északra: kedden és pénteken szállítja el a huladékot 

a járat útvonalára kihelyezett gyűjtőedényből.

A szállítást 6.00-20.00 óra között végzi. Kéri a lakosságot, hogy a gyűjtőedényeket 6.00 óráig szívesked

jenek kihelyezni.
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tapasztalhattuk a zártkörű disco rendez
vényen.

Szombat délelőttjén a művésztelepre 
látogattak el, ahol közös szemlélődés 
után örömmel olvashatták neveiket 
azon az olasz zászlón, amelyet 5 évvel 
ezelőtt a FÜRJECSKE számára ajándékoz
tak. A focimérkőzés, majd a kitűnő ebéd 
következett - tovább erősítette a két 
együttes kapcsolatát.

A délutáni órákban került sor a dísz
előadásra a Művelődési Házban: nem
csak a jelenlévő közönség, hanem a 
Nagyatádi Televízió jóvoltából ily mó
don még többen tekinthették meg az 
olasz GIOIA néptáncegyüttes színvona
las műsorát. A kulturált előadás, a szín
pompás népviselet, a zenekari kíséret 
olyan felejthetetlen pillanatokká varázsol
ta a jelenlétükkel a Város Ünnepét, ame
ly méltó volt a településünk évforduló
jához.

Előadásuk végén táncukba bevon
ták a közönséget, amely szokatlan mód, 

de annál inkább örömtelibb percekké vál
tak.

A vendég együttes művészeti vezető
je Alessio Moretto közvetlen, megnye
rő modorával biztos irányítója a GIOIA- 
nak.

GIOIA - jelentése öröm. Valóban az 
volt a fellépésük: magával ragadó, len
dületes, vidám, hangulatos.

A FÜRJECSKE és az olasz néptánc 
együttes megajándékozták egymást, ami 
nagy tetszéssel fogadtatott.

A nagyatádi táncosok és a kedves szü
lők nagy-nagy odaadással és szeretet
tel készültek ezen nevezetes esemény
re - nem hiába.

Az olasz testvér-város néptánc együt
tese jövő esztendőre vendégségbe hív
ta a FÜRJECSKÉT.

A barátság szálai még tovább szövőd
tek, szorosabbá váltak, megerősödtek.

Vasárnap búcsúzáskor meghatódot- 
tan köszöntek el tőlünk: az ittlétük felejt
hetetlen élményeit magukkal vitték, ben
nünk is tovább élnek a szép napok em
lékei. Mészáros Ágnes



ÜNNEPI PROGRAMOK
1998. AUGUSZTUS 19-20.
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AUGUSZTUS 19.
16 órakor a Széchenyi téren (a tűzoltóság régi laktanyájánál)
A Szociális Gondozási Központ, az Idősek Klubja és a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat új épületének ünnepélyes átadása
Program:

- a megjelenteket üdvözli ORMAI ISTVÁN polgármester
- ünnepi beszédet mond DR. SEFFER TIBOR

a Szociális Bizottság elnöke
- köszöntőt tart FRANCZ REZSŐ országgyűlési képviselő
- ökumenikus áldás
- az úi intézménv megtekintése

18 órakor a Szent István parkban
A Városi Sportcsarnok ünnepélyes alapkőletétele 
Program:

- a megjelenteket üdvözli ORMAI ISTVÁN polgármester
- ünnepi beszédet mond DEUTSCH TAMÁS országgyűlési képviselő
- köszöntőt mond: DR. GYENESEI ISTVÁN MOB-alelnök, 

a Megyei Sportbizottság elnöke
DR. TÚRI DÉNES a Nagyatádi Sport Közalapítvány elnöke 
SZŰTS MIKLÓS a városi Sportszervezetek nevében

- A BALATON M. R. K. EGYÜTTES FÚVÓSZENEKAR 
ÉS MAJORETTCSOPORT műsora

AUGUSZTUS 20.
10 órakor a Művelődési Házban
A Nagyatádi Kertbarátkor terménybemutatója

A bemutatót megnyitja ORMAI ISTVÁN polgármester.
A kiállítást nyitva: augusztus 20-án 19 óráig; 

augusztus 21-én 10-től 17 óráig

17 órakor a Művelődési Házban
„Míg kocsmában jól időzünk" - középkori és mai mesék
A budapesti Független Színpad III. Színházi Szaktábor záró előadása

18.30 órától a Szent István parkban
- TÉRZENE - Közreműködik a barcsi Ifjúsági Fúvószenekar
- BMX SHOW - A kaposvári PEG Szabadstílusú BMX csapat bemu

tatója
- MAJORETTMÚSOR - Bemutatkozik a nagykanizsai Honvéd 

Kaszinó ROVER Majorett Csoportja
- ZENÉS AJÁNDÉKKOSÁR - a nagyatádi Máté-testvérektől

21 órától a Piactéren
- TŰZIJÁTÉK
- NOSZTALGIAKONCERT

Közreműködik HUROS TIBOR és a MAESTRO EGYÜTTES
- DISCO - Dj: Mr. Kool

Rossz idő esetén a Szent István napi programokat 
a BMX SHOW és a Disco kivételével a Művelődési házban 

rendezzük meg.

Valamennyi ünnepi programunkra szeretettel várjuk 
a nagyatádi polgárokat!

Nagyatád Város Önkormányzata

„Amikor István koronát kért: az az 
Aurillaci Gerbert volt a pápa, aki raven- 
nai érsekként és a császár tanácsadója
ként oly bensőséges figyelemmel kísér
te István Koppány elleni küzdelmét. 
Gerbert, pápaként II Silvester (999. áp
rilis - 1003. május) minden idők egyik 
legnagyobb tudósa volt. Sevilla és 
Cordoba arab mestereinél sajátította el 
a természettudományokat; többek között 
neki köszönhetjük az arab számjegyek 
bevezetését és elterjesztését. Hihetetle
nül szerencsés pillanat ez, hiszen, mint 
látni fogjuk, a későbbi pápáknak kisebb 
gondjuk is nagyobb volt a keresztény hit 
terjesztésénél. Silvester azonban, III Ot
tóval egyetértésben, szívesen fogadta - 
sőt: várta! - István koronaküldési kérel
mét...

István király évszázadokon át használt 
törvénykönyvet is alkotott. Ez elveszett, 
de meglétét számos idézet éppúgy bizo
nyítja, mint Nagy Lajosnak egy 1349-ben 
keltezett parancsa, hogy valamilyen vi
tás ügyben nézzenek utána Szent István 
király törvénykönyvétien, mi áll abban 
a kérdéses esetről? Ismét Győrffy György
re hivatkozunk, aki szerint „Szent István 
két törvénykönyve legnagyobbrészt önál
ló törvényalkotás.” - „Jogbiztonság tekin
tetében Magyarország az élvonalba ke
rült Európában. Ez eredményezte, hogy 
Európa minden részéből megindult a be
vándorlás Magyarországra, és itt a leg
különbözőbb nemzetiségűek, vallásúak 
és foglalkozásúak megtalálták Jwldogu- 
lásuk helyét." (Győrffy).

A Helikon 1988-ban kiadta e törvé
nyek töredékének ma ismert legrégibb

Új épületben a szociális ellátás

Szeptember 19-én átadják rendelteté
sének az egykori tűzoltólaktanya felújí
tott épületét, ahol a Szociális Gondozá
si Központ, az Idősek Klubja és a Csa
ládsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kap 
otthont.

Az új létesítményről szólva Ormai Ist
ván polgármester elmondta, hogy a me
gyei önkormányzat térítésmentesen ad
ta át a tűzoltóság volt épületét városunk
nak. Ez teremtette meg a lehetőségét an
nak, hogy funkcióját keresve a szociá
lis célú hasznosítást válassza az önkor
mányzat. Az épület egy patinás, régi há
za Nagyatádnak a városközpontban, 
amelynek a hosszú távú hasznosítására 
is ez a legkézenfekvőbb megoldás. A leg
fontosabb szempont azonban az volt, 
hogy a szociális ellátó intézményrend
szere a városnak széttagolva tevékeny
kedett. Ezek az intézmények a város négy 
különböző helyszínén működtek, de 
munkájuk szorosan kötődött egymáshoz. 
Az új épületben optimális elhelyezés biz
tosítható számukra és a felszabaduló in
gatlanok értékesíthetőek, illetve bérbe ad
hatóak.

A szociális ellátás javítását célzó 
program ezzel nem áll meg. Augusztus 
végén adják be a kivitelezők a pályáza
taikat a volt pártszékház átalakítására. Itt 
kap helyet az idősek bentlakásos ottho
na. A Dózsa György utcai 20 férőhelyes 
intézmény kerül át ide és a befogadóké
pesség a duplájára emelkedik. Az idő
sek bentlakásos otthonára komoly igény 
tapasztalható a városban. A jelenlegi ter-

Az államalapító
változatát a XII században másolt 
Admonti Kódexből. Ebben olvasható az 
örökérvényű mondat: „Istenhez méltó és 
az embereknek felette jó, ha minden 
egyes emtrer szabadságban éli le életét.” 

Túlzás nélkül mondható, hogy István 
a maga korának legkorszerűbb, legha- 

Szent István megkeresztelése

ladottabb államát hozta létre - atyjának, 
Gézának nyomdokain és a magyar 
országlakosság egyetértő támogatásával. 
Tagadhatatlanul olyan szilárd alapokat 
vetett meg, melyekre mindmáig új falak 
épülhettek a számtalanszor ledőlt, lerom
bolt, elpusztult falak helyett. Az

A program ezzel nem áll meg 
vek szerint 1999 elején kerül átadásra az 
új - 40 fő befogadására alkalmas - idő
sek otthona.

Mindkét intézményre a Népjóléti Mi
nisztérium és a Megyei területfejleszté
si Tanács pályázatán nyertünk jelentős 
támogatást. Az Idősek Otthonának kiala
kításával párhuzamosan a két intézmény 
egytrenyitott udvarán megépülnek az 
emelt szintű elhelyezést biztosító garzon
házak. Itt idős emberek, házaspárok szá
mára nyújtunk komplex, térítéses ellátást. 
A kivitelezési munkák szeptemtierben el
kezdődnek és hamarosan egy olyan in
tézményt adhatunk át, amely a szociá
lis gondoskodás terén nyújtható vala
mennyi szolgáltatást biztosítani fogja. 

országlakosság azért emlegeti őt ezer év 
óta szakadatlanul, mindenféle változott 
és változó történelmi és politikai hely
zetben, mert István művét a sajátjának 
tekinti; Istvánban a magyar nemzet él- 
nivágyása és államalkotó képessége 
testesült meg...

István királyt 1038 augusztusában, vég
akarata szerint, az általa alapított szé
kesfehérvári templomba temették, egy dí
szesen újrafaragott római márványkopor
sóba, melynek faragásain az angyalok a 
mennyei Jeruzsálembe viszik a halottat." 

Nemeskürty István

A jelenleg átadásra kerülő szolgálatok 
funkciójáról szólva Simonovics Józsefné 
a Gondozási Központ vezetője elmond
ta, hogy az alapellátást tekintve a házi 
segítségnyújtás és az étkeztetés az egyik 
legszélesebb kört érintő feladat. Ezt a szol
gáltatást elsősorban az idősebbek veszik 
igénybe, de egyre nő a munkanélküli
ek és a jövedelempótló támogatásban ré
szesülő ellátottak aránya.

Az étkeztetés és a házigondozás irá
nyítása, valamint a házigondozást vég
zők telephelye is jobb feltételek közé ke
rül a Dózsa György utcáJaól. A Mártírok 
utcai „Ezüstkor" Idősek Klubja jelenleg 
23 fő nappali ellátását biztosítja.

(Folytatás a 2. oldalon)



Nagyatádi Hírlap Vili, évfolyam 1998. Július—Augusztus

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

MESÉLŐ KÉPEK
A pályaudvar

.. századelőn készült képeslapon 
megilletődve, majdnem vigyázzállásban 
néz ránk a kalapos férfi Nagyatád "pá
lyaudvara" előtt. Vajon a pádon ülő fér
fi mit visz a kosárban? Simon Jenő nyu
galmazott MÁV főellenőr mesél az el
múlt időkről, mikor élt még a szárny
vonal Somogyszob-Barcs között.

Naponta nyolc személy és két teher- 
vonatot fogadtak. Legkorábban a kör
nyező falvak gyári munkásai, piaci na
pokon a kiskanizsai zöldséges asszo
nyok érkeztek. Aztán jött a postavonat, 
majd folyamatosan a diákok, hivatalno

ELŐDEINK
< ___ ___  ____ ________________ J

\ itéz dr. Kováts Dénes (1886-1970)

„He/.' ha én is, én is köztetek 
mehetnék.
Szép magyar vitézek, aranyos 
leventék!"

Arany János: Toldi

Gondolt-e arra a kaposvári vasutas 
négy gyermeke közül Dénes, hogy egy
szer vitéz lesz? Kisfiúk szívesen álmo
doznak hősies tettekről. Példaképeik 
között régóta jelen volt Vitéz László me
sefigurája, Pn»őf:: János vitéze, Balas
si Bálint, a végvári vitézek költője és 
megszemélyesítője.

A hősök megjelölésére 1920-ban Vi
tézi Rend címen alapítottak egy szer
vezetet, mely az első világháborúban 
érdemeket szerzett katonákat illette a 
kitüntetés révén.

Kováts Dénes életútja civil pályán in
dult; kiváló diákként Budapestre került 
jogi egyetemre, ott kapott diplomát. El
ső munkahelye a Somogy megyei al- 
ispáni hivatal volt. 1914-ben, mint tar
talékos zászlós vonult be katonának. A 
szerb és orosz frontokon küzdött, fon

kon, ügyes-bajos dolgaikat intéző vidé
ki polgárok, általában napi 2-300 utas.

A tiszta állomásépület és a vasút kör
nyékének gondozását pályafenntartó 
munkások, nyáron diákok végezték. A 
sínek mellett nem virágzott a parlagfű... 
Az állomással egybeépült a főnöki la
kás, melytől délre a nagy raktár, ahol 
három iroda volt a darabáruk céljára 
szolgáló tárolóhelyiség mellett. Mögöt
te nyílt rakterűiét húzódott ömlesztett 
építési és egyéb anyagok számára. A 
gyárak sok szenet igényeltek, a tégla
gyárak nagymennyiségű készárut tárol

tos felderítő tiszti feladatokat látott el. 
1915-ben orosz fogságba esett és öt esz
tendő után került haza. Háborús ér
demeiért megkapta a nagyezüst vitéz- 
ségi érmet. 1925-ben, mint tartalékos 
főhadnagyot vitézzé avatták. Jogi gya
korlatát közben Csurgón, majd Sziget
váron folytatta szolgabíróként. Nagya
tádon 1926-ban választották járási fő
szolgabírónak. Felesége Szathmáry 
Dóra volt - a megyei alispán húga. Két 
gyermekük született: Dénes és Dóra. 
Munkáját tizenhét évig végezte váro
sunkban nagy lelkiismeretességgel. 
Reggel hétkor mindennap bement a hi
vatalba, este nyolckor - Novacsek Bé
lával együtt - utolsóként távozott. 
Nem ivott, nem dohányzott, csak a 
munkának és családjának élt. A "sze
líd" Farkas vendéglő tisztviselő körében 
is azért fordult meg időközönként, hogy 
oldottabb közegben találkozzék Atád 
vezetőivel, hiszen ő volt a Köztisztvi
selői Társaság elnöke. Nagyobb rendez
vényeken, fogadásokon ő mondta az 
ünnepi beszédeket. Sokat fáradozott a 
gyógyfürdő fejlesztése ügyében. 1927- 
ben javaslatára a község hozzájárult 
egy újabb mélyfúráshoz, ezzel forróbb 
vizet sikerült nyerni.

EBTARTÓK FIGYELEM!
Nagyatád Város Önkormányzat Városgondnoksága felhívja a Petőfi utcában, 
Móricz Zs. utcában és a Jókai lakótelepen lakó ebtulajdonosok figyelmét, hogy 
az intézményhez több feljelentés érkezett az esti és éjszakai órákban gazdát
lanul kóborló, az ott élőket veszélyeztető ebekről.
Kérjük, hogy a kutyáikat felügyelet mellett sétáltassák, vagy bekerített, zárt he
lyen tartsák, így elkerülve az esetleges baleseteket.
Amennyiben a Városgondnokság gyepmestere kóborló ebeket talál, azokat be
fogja és a továbbiakban a Nagyatád Város Önkormányzat 14/1994. (VI 01.) 
számú állatok tartásáról szóló rendelet értelmében jár el.
Segítségüket köszönjük: Városgondnokság

tak itt.
Az állomástól északra két lakás - tiszt

viselő és segédtiszt családja részére, vé
gül a sarkon a "bakterház."

Az állandó vasúti személyzet veze
tője volt az állomásfőnök. (Akkor 
Földényi János.) Mellette dolgozott két 
forgalmista (Borsós József, Simon Jenő) 
és két váltókezelő. A forgalom irányí
tásán kívül kezelték a szikratávírót, mely 
csak a 60-as években szűnt meg ha kel
lett, a pénztárba is beültek.

Szép sötétkék egyenruhába jártak. A 
főnök tiszti rangot viselt, a forgalmisták
nál a középiskola elvégzése, vala
mennyiük számára pedig kötelező volt 
a szakmai képesítés. Evenként vizsgáz
tak, havonta központi továbbképzésre 
jártak. A váltókezelőket helyben oktat
ták és vizsgáztatták. A háború hosszú 
katonaszerelvényeit már sok könnyező 
szem búcsúztatta. Auschwitzba is innen 
indultak a nagyatádi és a környék sze
rencsétlen faji üldözöttéi. (Akárcsak ké
sőbb az osztályellenségnek nevezett és 
kitelepített honfitársaink.)

1945-ben, a négy hónapi ostrom után 
a vasút legnagyobb vesztesége volt,» 
hogy a simongáti vasúti hidat felbon
tották. Nehezen indult meg a forgalom, 
személykocsik két évig egyáltalán nem 
jártak, tehervonatok is ritkán, utasokkal 
zsúfolva.

Aztán még majd húsz évig működött 
a szárnyvonal, míg 1976-ban megszűnt. 
Az olcsó olaj bűvöletében egyre több 
"gazdaságtalan" vasút sorsa pecsételő
dött meg. Nagyatád pályaudvarán ma 
nincs átmenő forgalom, az épület: vég
állomás.

Nagyné Gyánó Ágota

Magánéletében vidám volt, kiegyen
súlyozott. Jó időben lófogattal családi 
kirándulásokat tettek a környék szép tá
jain. Havonta egyszer vendégeket fo
gadtak otthonukban.

1943-ban Barcsra helyezték, mint fő
jegyzőt. Ott dolgozott 1947. évi nyug
díjazásáig. Leánya közben férjhez
ment és Budapestre költözött. Az ak
kori politikai helyzet miatt nem mer
tek a határ mellett maradni, féltek a ki
telepítéstől.

Fiával és feleségével Kaposvárra - al
bérletbe költöztek. Sajnos, ez a lépés 
sem mentette meg az AVO-tól, két hó
napig "élvezte" a börtönben vendégsze
retetüket. Csekély 500 forintos nyug
díját megvonták és csak sok év múlva 
folyósították újra. Ez az összeg válto
zatlan maradt és egyetlen bevételi for
rása volt haláláig.

Fia - az ifjabb Dénes szüleivel lakott, 
keresetéből támogatta őket. Leánya két 
gyermekét - első unokáit még jól is
merhette. Fia későn nősült, ma ő is 
nagypapa.

Felesége korábbi elvesztése után 
szülőhelyén; Kaposváron halt meg 84 
éves korában. Egyszerű családból szár
mazott, nem kényeztette el a sors. Dip
lomája megszerzéséért keményen küz
dött, ráadásul az első világháború pok
lát is megjárta.

Életének utolsó negyedét megaláz
va, elfeledve töltötte Nagyatád egyko
ri "vitéz" vezető tisztviselője.

Nagyné Gyánó Ágota

Új épületben a szociális ellátás

(Folytatás az 1. oldalról)
Ide azok kerülnek, akik viszonylag 

egészségesek, de napközben egyedül 
vannak és az ellátásuk csak így biztosít
ható. Az ő irányukban elsődleges feladat 
az elszigeteltség, a magány feloldása kü
lönböző programokkal, közösségi tevé
kenységekkel. Az új intézmény a jelen
leginél szélesebb körről gondoskodik, 
ezen a területen 30 fő ellátását tervez
zük. A házigondozottak számára ottho
nukban biztosítjuk a gondozást. Jelen
leg 25 fő számára jelent ez közvetlen se
gítséget. Az egészségügyi ellátás az in

Magas művészi színvonal - látványos előadásban
... „Nekem a cirkusz művészet, a leg

magasabb az összes művészetek közűi."
E gondolatok megfogalmazója 

Honoré De Balzac francia író. A husza
dik századvég emberének szintén kel
lemes, szórakoztató élmény egy-egy elő
adás a művészet ezen világából. Váro
sunk vendége volt hazánk legnagyobb 
utazó cirkusza a Magyar Nemzeti Cir
kusz, melynek igazgatója: Richter József, 
Jászai Mari-díjas, a Monte-Carlo-i Fesz
tivál nagydíjas artistája.

A Richter Cirkuszról 1821 óta isme
retesek a feljegyzések, akkor ugyanis a 
németországi Brandenburgi kapunál ál
lították fel a sátrukat. Generációs hagyo
mányteremtés, elismert szakmai tekin
tély és öt világrészt felölelő vendégsze
repléseik világsikerei állnak mögöttük. 
Méltán büszkék a nemzetközi és hazai 
elismerésekre: Mórt Schumann művé
szeti díj. Belgiumi cirkuszi trófea, a 
Monté Carlo-i cirkuszfesztivál EZÜST 
BOHÓC nagydíja, a Római Cirkuszfesz
tivál nagydfja. Jászai Mari díj.

1995. évben Budapesten, a Hősök te
rén premierrel létrehozzák és elindítják 
a Magyar Nemzeti Cirkusz utazó sá
torcirkuszát, melynek neve törvényileg 
védett és amelyet a Magyar Nemzeti 
Kulturális Alap támogat.

Tájékoztatjuk a Kedves Szülőket és diákokat 
az 1998/99-es tanév 

tanévnyitó ünnepségeinek időpontjáról:
Bárdos Lajos Általános Iskola

2. Sz. Általános Iskola 
és Gazdasszonyképző Szakiskola 

Babay József Általános Iskola 

Éltes Mátyás Általános Iskola 

Ady Endre Gimnázium 
és Szakközépiskola 

Nagyatádi Szakképző Iskola 

Örök hús éget fogadott
Piszker Mária - Vészeli Tibor Ákos;

Becker Roland Barnabás - Hódos Eszter Diána

Horváth Péter - Ringenbach Beáta; Szabó Zoltán - Pánovics Krisztina 

Molnár György - Horváth Éva 

Pap Zoltán Ferenc - Kígyóst Ildikó

tézményünk keretei között jelenleg nem 
biztosítható, de a távlati terveink között 
ennek a szolgálatnak a kiteljesítése is sze
repel. Reményeink szerint hamarosan 
szociálpolitikai feladat lesz az is, hogy 
a házi betegápolást is elláthatjuk a 
házigondozással párhuzamosan. Úgy 
gondolom, hogy igazán hatékonyan a 
házi betegápolás csak a gondozással szo
ros összefüggésben valósítható meg.

A családsegítő és gyermekjóléti szol
gálat szintén jobb feltételek közé kerül. 
A családsegítők a családdal, mint 
egésszel foglalkoznak és legnagyobb 
problémáik a munkanélküliséggel szo
ros összefüggésben adódnak.

A gyermekjóléti szolgálat tavaly no
vember óta működik. Elsődleges felada
tuk a gyermekek családban tartása, a 
problémák megoldásának segítése, hogy 
szociális okok miatt ne kerüljenek a gyer
mekek intézményi elhelyezésre.

A szociális ellátás különböző formái 
új épületben egymással szorosabb mun
kakapcsolatot kialakítva működhetnek. 
A most átadásra kerülő intézmény egy 
fontos lépcső a szociális ellátás komp
lex fejlesztésében. A jövő év elején át
adásra kerülő bentlakásos otthonnal a tár
gyi feltételekben újabb komoly előrelé
pés történik, amellyel remélhetően em
bertársainkon segíthetünk. PM.

Nemcsak külsőségeiben színpompás 
- a nemzeti szín díszítésével - de ma
gas művészi színvonalú, látványos mű
sorukban előadóik a cirkusz világhírű 
vendégművészei és fesztivál díjas artis
ták.

A kitűnő zenekar, a szólisták, a cso
portok igényesen, szépen, pontosan ki
dolgozott produkciói egységesen is ki
váló teljesítmény.

Az 1500 fős cirkuszi sátor méretei- 
t>en, kényelmével minden igényt kielé
gítően állt a tisztelt publikum rendelke
zésére. A 65 fős társulat „kísérői" a hű
séges állatok: zebrák, tevék, elefántok, 
az Északi sark vendégei, kutyák és lo
vak.

A hosszú, forró nyár napjaiban üdí
tő kikapcsolódás volt megtekinteni 
szórakoztató műsorukat, amely egy
aránt vonzotta kicsiket és nagyokat a 
manézs csillogó-villogó világába.

Feltétlen említést érdemel és dicsé
retre méltó a rendkívüli fegyelemmel tör
tént „elvonulásuk": pontos, precíz 
mozzanatok részleteinek egymásutáni
sága. A Magyar Nemzeti Cirkusz teljes 
társulatának legyenek országhatáron be
lül is, magyar földön, olyan sikerei, mint 
öt kontinens számtalan országaiban.

Mészáros Ágnes

1998. augusztus 31. 1 7 óra

1998. augusztus 31. 1 7 óra

1998. augusztus 31. 1 7 óra 

1998. szeptember 1.8 óra

1998. augusztus 31.17 óra

1998. szeptember 1. 7.45 ór<
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Az önkormányzat a Rinyamenti Terü
letfejlesztési Önkormányzati Társulás ne
vében pályázatot nyújtott be a Munka
ügyi Minisztérium Közmunka Tanácsá
hoz a belvízelvezetés és vízkárelhárí
tás témakörben kiírt közmunkára. A 14 
érintett településen összesen 250 regiszt
rált munkanélküli, illetve aktív korú szo
ciális segélyben részesülő dolgozik eb
ben a programban.

A Belvízelvezetés a Rinya patak víz
gyűjtő területén elnevezésű projekt 117 
kilométer közcélú és belterületi árok 
fenntartását tartalmazza 65 millió forint 
értékben. A Közmunka Tanács 52 mil
lió forintot biztosított a munkanélküliek 
foglalkoztatásához. A fennmaradó 13 
millió forint az érintett önkonnányzatok 
hozzájárulásából és a Rinyamenti Víz
társulat - mint a program kivitelezője - 
támogatásából tevődik össze.

Folyik a közmunka program A negyedik év végéhez közeledve
Önkormányzati választások

Megújul a város főtere
Elkészült a rendezési terv

Az önkormányzat 1997. végén dön
tött a Széchenyi tér déli része részletes 
rendezési tervének elkészítéséről. Az 
előterjesztés alapján a Stadler Építész 
Iroda tervezési programot készített a tér 
déli oldalának beépítésére. A tervezé
si program alapján készült rendezési terv 
a Széchenyi tér déli részére és a hoz
zá kapcsolódó utcák bevezető szaka
szaira vonatkozik. Az új szabályozás, 
így a tér mellett a Kossuth, a Kiszely és 
a Mártírok utcára vonatkozóan is tar
talmaz előírásokat.

A tervezők közlekedési szempontból 
megvizsgálták a főútvonal, a mellékutak 
és a parkolók helyzetét és ezek alap

ján a forgalmi rendben nem történik vál
tozás, azonban újabb parkolóhelyek lé
tesülnek. Néhány épület esetében, 
ahol ennek fenntartása a továbbiakban 
már nem indokolt megszűnik a helyi vé
dettség. A tervezésnél alapvető szem
pont, hogy ez a terület a városközpont 
legfontosabb része, amely Nagyatád te
lepülésszerkezeti és építészeti történe
tében egyaránt meghatározó. Az elké
szült terv, így építészeti és funkcioná
lis vonatkozásban igényes megoldáso
kat tartalmaz.

A legfontosabb feladat a Széchenyi 
téren a nyomda és az OTP épülete kö
zött meglévő és a bontások után kiala

kuló foghíjas telkek beépítése, a meg
lévő épületekhez igazodva. Lehetőség 
nyílik szálloda, vendéglátó helyek, üz
letek, mélygarázsok, szolgáltató létesít
mények, irodák és lakások építésére.

Az utcafronti rész beépítéséhez ke
resztszárnyak készülnek, amelyekben 
alul garázsok, felül egyterű, vagy fül
kés üzletek kapnak helyet. A tömbök 
lezárása a 2. sz. iskola felé kisüzlete- 
ket tartalmazó pavilonokkal történik. Az 
épületek által körbezárt belső terület a 
gyalogosforgalom előtt nyitottá válik. A 
teépített területet fásított parkolók zár
ják le.

A tervek alapján remélhetően rövid 
időn belül megkezdődnek az építkezé
sek is, amelynek nyomán a város főte
re építészeti megjelenésében is betölti 
funkcióját.

Pünkösd M

500Széchenyi téri meglevő utcakép m 1

i-------------- l j sí s s fi a ------- ---------------------
= MJjRjEfij 5 3$ 9 1

l------------- |

15

3 apa

16

1 QO □ QOÍQ
2 — — —

17 16 19-2C 21

Széchenyi téri tervezett utcakép m 1 500

ii i2 a 1615

Nyári csúcs a strandon és a fürdőben Az augusztus eleji kánikula érősen fel
lendítette városunk idegenforgalmát. A 
városi strand és a Termál Gyógyfürdő sza
badtéri medencéje körül több ezren ke
restek menedéket a napsugarak elől, vagy 
éppen a napozásnak hódoltak.

Az úszómedencék hűs vize valóság
gal pezsgett a fürdőzőktől. A strandot egy- 
egy erősebb hétvégi napon több mint 
25OO-an keresték fel, de a Hotel Solar 
szervezőmunkájának is köszönhetően a 
termál fürdő dolgozói sem sokat pihen
tek az elmúlt hetekben. Aki naivan par
kolóhelyet keresett szombaton, vagy va
sárnap kora délután a strand közelében 
annak bizony nem egyszer a környező 
utcákban kellett pihentetnie átforrósodott 
járművét. Nem csak az évtizedes hőmér
sékleti rekord dőlt meg de a látogatók szá
ma is magasan meghaladta eddigi 
átlagot.

RENDŐRSÉGI FELHÍVÁS
Az utóbbi időben megszaporodott bűncselekmények többek között a lakásbetörések, az újsághir
detés útján történő különböző ajánlatok megbízhatatlansága, ügynökök megjelenése pénzfelvétel 
reményében.
Mindezek fokozottabb elővigyázatosságot, figyelmet, megelőzést kívánnak meg az emberektől. 
Vigyázzunk értékeinkre, de legyünk tekintettel embertársaink életére is!

Göncz Árpád a Magyar Köztársaság elnöke 

1998. október 18-ra tűzte ki a helyhatósági 

választások időpontját. A négy éves periódus 

mérlegét ki-ki maga vonja meg és a választó

polgárok újabb 4 évre megválasztják a képvi

selőtestület tagjait, és a város polgármesterét. 

Szeptemberi számunkban a jelölésre jogosult 

szervezetek megállapodása alapján biztosítunk 

bemutatkozási lehetőséget jelölteknek. A négy

éves munkáról Ormai István polgármestert kér

deztük.
A nagyatádi emberek 1994-ben változást, 

fordulatot, megújulást akartak a városban. Fej

lődést, előrelépést kívántak látni. Tapasztalata

im alapján, az emberek véleményét ismerve ezt 

sikerült elérni. Számomra ez a legfontosabb. 
Olyan végiggondolt városfejlesztési program va

lósult meg, ami konkrét célokhoz kötődött.

Nagyatádon 100 %-os kiépítetlségű a köz

műhálózat, teljeskörű a csatornázottság. Va

lamennyi városrészben jelentős út és járdafel

újítás valósult meg, omely ebben az évben is 
folytatódik és 1999-ben teljeskörűvé válik. Új 

tűzoltóság, egészségügyi központ, szociális gon

dozási létesítmény épült, ezzel optimális, 

szakmailag teljeskörű feltételeket biztosítottunk 

ezen alapfeladataink ellátásához. Létrejött a Vá

rosi Televízió, kiépült a hálózat. Móra három

ezernél több lakásban nézik csatornáit o nagy

atádiak.

A város vagyonát gyarapítják a honvédség
től és a megyei önkormányzattól átvett ingat

lanok, hogy csak a volt nőtlentiszti szállót em

lítsem. Itt garzonlokásokat, a volt laktanyában 

üzemeket, raktárokat és lakásokat tudunk meg

valósítani. A katonai rendészet épületéből mú

zeum, a régi tűzoltóságból szociális központ lett.
Nagyatádon az elmúlt időszakbon 260 új 

munkahely létesült. Megindultak a helyi vállal
kozók befektetései, építkezései és véglegesen 

megtelepedtek városunkban olasz, német és an

gol gazdasági társaságok. Nogyon fontosnak 

tartom, hogy helyben is olyan gazdasági erő 
jött létre, ami jelentős kereskedelmi, termelő 
és más beruházások megvalósulását tette le

hetővé.

Olyan turisztikai fejlesztések valósultak 

meg, amelyek hasznosságukat már a gyakor
latban bizonyították. A gyógyfürdő felújítása és 

a Strandfürdő termálmedencéjének megépíté

se utón ugrásszerűen megnőtt a vendég és tu
ristaforgalom Nagyatádon. Ezt szolgálja a kül

földi vendégeket fogadva telt házzal üzemelő 

Hotel Sollorral való eredményes együttműkö

dés és a mostanra kicsinek bizonyuló kempin

günk bővítésének megvalósítása.

Nagyatád elnyerte az Ipari Park dmet. Ez egy 

kedvező lehetőség ahhoz, hogy a befektetők, 
beruházók számára vonzó feltételeket tudjunk 

biztosítani üzemek építéséhez, új munkahelyek 

létrehozásához. Elkészültek a terület fejleszté

sének kiviteli tervei, az Ipari Park közművei
nek, infrastruktúrájának kiépítéséhez állami tá

mogatásra pályáztunk.

Eljutottunk odáig, hogy a nagyatádiak egyik 

régi vágyát, célját a megvalósulás útján elindít

suk: 1998. augusztus 19-én, állami ünnepünk 

előestéjén letesszük a Városi Sportcsarnok alap

kövét, és elkezdődnek a kivitelezés munkála

tai. Egy olyan létesítményt hozunk léire, ahol 

a sportnak, a kulturális, közéleti események

nek, vásároknak és kiállításoknak is megfele

lő feltételek lesznek.
A város működtetésében és fejlesztésében 

egymilliárd forintot meghaladó pályázati támo

gatóst sikerült Nagyatádra hozni az elmúlt évek

ben. Ezt úgy lehetett elérni, hogy megfogalma

zásra és kidolgozásra kerültek azok a fejlesz

tési programok, amelyek illeszkedtek a város, 
a térség és a megye fejlesztési koncepciójához. 
Készen álltunk arra, hogy a kínálkozó pályá

zati lehetőségeket ki tudjuk használni.

Itt szeretném megköszönni az önkormány

zati képviselőknek és a bizottságok tagjainak 

azt a négyéves munkát, amelynek során segr 

tették a feladatok megoldását, a város javát szol

gáló döntések meghozatalát. Sikerült Nagya

tád érdekeit szolgáló konstruktív együttműkö

dést kialakítani, ami nélkülözhetetlen az ered

ményes munkához.

A város lakóinak véleményére, javaslataira 

figyelve minden felmerülő feladatra, célkitűzés

re sikerült reagálni, megoldási, megvalósítási mó

dot, választ találni. Az emberek Nagyatádon 

meglátták, megértették, észrevették, hogy von 
megoldás, hogy vannak lehetőségek, csők akar
ni, dolgozni és tenni kell értük. Munkájukkal, 
közéleti szerepvállalásukkal, kezdeményezése

ikkel a város polgárai nélkülözhetetlen szere

pet játszottak városunk fejlődésében.

— Polgármester úr, ön szerint melyek, o vá
rosfejlesztés elsődleges feladatai a következő 

időszakban és melyek a személyes tervei?

— Most dolgozom a következő négy évre 

szóló városfejlesztési program előkészítésén. Ez 

tartalmazni fogja, hogy mit látok szükségesnek 

megvalósítani ahhoz, hogy az ezredfordulón No- 

gyatód biztos megélhetést, komfortos életteret 

és új lehetőségeket adjon lakóinak. Ez igen sok

rétű munka, összetett feladat. Vonnak elsőbb

séget élvező, a város jövőjét meghatározó ré

szei, mint Nagyatád eltartóképességét, munka

helyeket, önkormányzati bevételeket biztosító 

célok és a gazdaság fejlesztése. Ennek legfon

tosabb és adott eszköze az Ipari Park benépe

sítése, termelő üzemek idetelepítése. Ebbe a 

körbe tartozik a turizmus fejlesztése, hiszen 
adottságaink ezt lehetővé teszik, és ez a vá

ros gazdaságának jelentős része lehet. Több be

fektető szeretne a gyógyturizmus továbbfejlesz

tésében részt venni, ami ennek értékét és pers

pektíváját is jelenti.

Kiemelt figyelmet kívánok fordítani az okta

tás fejlesztésére. Ez vonatkozik a feltételrend

szer jelentős javítására, de a tartolmi, képzési 
megújulásra is. Úgy kell tanítani, nevelni a nagy

atádi gyerekeket, fiatalokat, hogy korunknak, 

a jövő évezrednek minden szempontból meg

felelő tudással, képességekkel lépjenek tovább 

a felsőbb iskolákba és a munkahelyekre.

Folytatni kívánom azt a lakásprogramot, 

amelynek eredményeképpen négy év alatt har

mincnál több szociális bérlakást tudtunk adni 

a rászorulóknak, néhány hónap múlva 26 gór- 

zonlakást adhatunk át a lakóknak. A követke

ző négy évben látok lehetőséget további bér

lakások építésére is.

Előkészített állapotban van a 40 férőhelyes 

idősek otthonának, illetve a garzonházakból ál- 

ló lakóparkjának megépítése. Ezek megvalósu

lásáért is szeretnék dolgozni.

Jelentős, hosszú távú feladat, hogy szabá

lyozási terveinkben mór szereplő, a városköz

pontot tehermentesítő külső utak megépüljenek 

északkeleti és délnyugati irányba. Készen van 

a főutca és a Széchenyi tér rekonstrukciós és 

beépítési terve. Ez kereskedelmi egységek, szoF 

góltotó ház, áruház, szállodák és vendéglátó

helyek, valamint lakások és mélygarázsok meg

építésének a lehetőségét tartalmazza.

Négy évvel ezelőtt a Nagyatádért Egyesület 

jelöltjeként lettem polgármester. Most egyesü

letünk közgyűlése úgy foglalt állást, hogy ismét 

engem indít e tisztség elnyerésére. Tehát a Na

gyatádért Egyesület polgármesterjelöltje vagyok. 

Döntés és megállapodás született arról, hogy 

a FIDESZ Magyar Polgán Párt, valamint az MSZP 

a választásokon támogatni fognak

Tovább szeretném folytatni azt a céltudatos 

munkát, ami a város, az itt élő emberek ér

dekei alapján a jó megoldásokat, a fejleszté

si lehetőségek kihasználását valósítja meg. Eb

ben továbbra is a nagyatádiak igényeire, javas

lataira és együttműködésére szeretnék támasz

kodni. PM
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VÁLASZTÁSI TUDNIVALÓK UJ JÁRMŰ A TAVON
Az október 18-ai önkormányzati vá

lasztásokhoz a választók névjegyzéké
be történt felvételről szóló értesítései két 
lezárt borítékban a nagyatádi posta dol- 

-gozói fogják kézbesíteni augusztus 
18-21. között.

A küldemény két részből fog állni. Az 
első részében az ún. kopogtató cédula, 
amely tartalmazza, hogy október 18-án 
melyik szavazóhelyiségben gyakorolhat
ják választójogukat. „Személyi számuk" 
is rajta lesz, ez segíti az ajánlószelvények 
kitöltését.

A második része egybekötve tartalmaz
za a teljesen kitöltetlen 4 db különböző 
színű ajánlószelvényt.

Minden választópolgár minden válasz
tási fajtára 1 db ajánlással élhet.

Ajánlhat megyei listát a megyei önkor
mányzatban képviselők választásához, 
városi polgármester-jelöltet, és saját vá
lasztókerületében a városi képviselő-tes
tületbe egyéni képviselő-jelöltet, továb
bá cigány önkormányzatba képviselő-je
löltet.

Szeptember 25-ig gyűjthetik az aján
lásokat a pártok, a jelölőszervezetek, tár
sadalmi szervezetek és független jelöl
tek az állampolgárok zaklatása nélkül. 

A városban 10 egyéni választókerületben 
a képviselő-jelöltséghez szükséges aján
lások száma 3-13 ajánlás között mozog.

’ Polgármester jelölt az lehet, akit leg
alább 300 nagyatádi választójogosult ál
lampolgár ajánlott.

A városban a városi képviselő-testü
let tagjainak számát a törvény 17 főben 
határozza meg. A 17 képviselői helyből 
10 egyéni választókerületben kerül vá
lasztásra, míg 7 képviselő az ún. kom
penzációs listáról kerülhet a testület tag
jai közé. Kompenzációs listát azok a pár
tok, jelölő szervezetek állíthatnak, akik 
a város 10 egyéni választókerületéből leg
alább 2-ben egyéni jelöltet állítottak.

Független jelöltek kompenzációs lis
ta állítására nem jogosultak. Önök a vá
lasztási bizottság döntését követően ta
lálkozhatnak a kisebbségi önkormány
zati képviselő választás érdekében aján
lást gyűjtőkkel is.

A kisebbségi önkormányzat létszámát 
a törvény nálunk 5 főben határozza meg.

Kisebbségi önkormányzati jelölt az le
het, aki legalább 5, a város teljes terü
letéről gyűjthető érvényes ajánlást adott 
le, s őt kisebbségi önkormányzati jelölt
ként a választási bizottság nyilvántartás

ba vette. A polgármester jelöltet, egyé
ni képviselő és kisebbségi önkormány
zati képviselő-jelöltet 1998. szeptember 
25-ig, listákat pedig szeptember 28-ig le
het a választási bizottsághoz bejelente
ni.

Önök a polgármester jelöltek és a kép
viselő-jelöltek személyéről e lapból és a 
nagyatádi televízióból szerezhetnek in
formációt.

Mindazok részére, akik a választás 
napján, október 18-án nem tartózkod
nak Nagyatádon, igazolást a Polgármes
teri Hivatal 1. számú irodájában adunk 
ki személyes megjelenéssel vagy meg
hatalmazott útján október 16-ig levélbe
li kérésre október 13-i megérkezéssel.

Fontos tudniuk, hogy a kiadott igazo
lással csak akkor tudnak tartózkodási he
lyükön szavazni, ha ott legkésőbb 1998. 
július 31-ig tartózkodási helyet (ideig
lenes lakcímet) létesítettek.

Ha ilyen ideiglenes lakcímük nincs 
azon a helyen, akkor részükre az igazo
lást nem tudjuk kiállítani.

A helyi választási iroda vezetője:
Hoffmanné dr. Németh Ildikó

jegyző

Igaz csak átmenetileg, tartózkodik a Csónakázó tavon az Aquadukt Kft. kotróha
jója, de ezidő alatt is a város javát szolgálja munkája. A legénység feladata a Csó
nakázó tó iszapkotrása, amelyre több mint egy évtizede nem került sor. A kis hajó 
és személyzete az önkormányzat megbízása alapján végzi munkáját, a nap huszon
négy órájából legalább húszban.

Az előzetes felmérés szerint közel 8000 m! iszapot kell a kis vízijárműnek eltá- 
volítania a tóból. A munka elvégzését követően a vízminőség javulását várják a sza
kemberek. PM

Hamarosan elkészül a kerékpárút

Jól halad a Széchenyi tértől az Újkútpusztai bekötőútig húzódó kerékpárút épí
tése. A beruházás a 68-as főút tehermentesítését, a város szélén fekvő szolgáltató 
helyek és a külterületi rész biztonságos megközelítését szolgálja. Az épülő kerék
párút több mint két kilométer hosszú és a burkolatának az átlagos szélessége 1,8 
méter. Az új út szeptemberi átadását követően a KRESZ előírásai szerint a kerékpá
rosnak közlekedésre ezt az utat kell igénybe venniük.

Garzonlakások a Nőtlen Szállóból

Alig két hónap telt el azóta, hogy az 
ön kormányzat térítésmentesen átvette a 
Magyar Honvédségtől az egykori nőtlen 
tiszti szálló épületét. Az értékes ingatlan 
hasznosítási folyamata megkezdődött. El
készült az épület átalakítási és felújítási 
terve, mely szerint 26 garzonlakás alakít
ható ki itt. A lakások 1 -1,5 szobásak lesz
nek, önálló fürdőszobával és főzési 
hellyel. A földszinten 4 üzlet kap helyet, 
a hozzá kapcsolódó raktárakkal és kiszol
gáló helyiségekkel. A kiviteli terv alapján 

készül a közbeszerzési pályázati kiírás, 
amely a kivitelező kiválasztására irányul. 
A képviselő testület ezt az augusztusi ülé
sén tárgyalja. A pályázati eljárás lefoly
tatása után még az ősszel elkezdődhet
nek a kivitelezési munkák. Az épület ál
lagmegóvása érdekében a legfontosabb 
feladat a tető felújítása, amelyre szeptem
berben kerül sor. Az ingatlan felújításá
nak és átalakításának a költségeit az ön
kormányzat a bérlakások elidegenítésé
ből származó bevételből fedezi. PM

BIZTONSÁGUNK VÉDELMÉBEN
Félelemmel? - Mi a D.A.D.A.? - Védelemmel!

Korunk kihívásai érzékletesen nemcsak 
pozitív hatásokat eredményeznek, de 
vészjósló negatív formában olyan irányú 
veszélyforrások is, mely egyes emberek 
számára végzetessé is válhat. Megelő
zése elsődlegesen a felvilágosítás, mely 
a szülő, az iskola, a társadalom érdeke 
együttesen - de külön-külön is - a jöven
dő felnövekvő nemzedék egészsége vé
delmében.

„Vigyázz magadra!" - óvó, intő, kérő 
szavak. „Hogyan?" - erre tanít a 
D.A.D.A. A magyar rendőrség általános 
biztonságra nevelő, drogmegelőzési 
programja.

Ezen program a több mint 10 éves 
múltra visszatekintő amerikai D.A.R.E. 
adaptációja. Magyar elnevezése a Do
hányzás, az Alkohol, Drog és AIDS sza
vakból keletkezett mozaikszó. Személyi
ség-fejlesztő, önértékelést tanító, önbe
csülést növelő oktatási program. Célja a 
mindenkori veszélyhelyzetek felismeré
se, a pozitív és a negatív befolyásolások 
megkülönböztetése, a döntések, csele
kedetek eredményeinek, követelmé
nyeinek kiszámíthatósága.

Az általános iskola felső tagozatos osz
tályaiban és a gimnáziumban a belügyi 
osztályfőnöki óra keretében egyenruhás 
rendőrök oktatása által válik ismertté a 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Nagyatádi Diákokért Alapítvány Kuratóriuma

az 1998/99. tanév I. félévére pályázatot hirdet azoknak a tehetséges 
nagyatádi egyetemi és főiskolai hallgatók részére, 

akiknek a továbbtanulása szociális helyzetük miatt akadályoztatva van.
A pályázathoz csatolni kell az 1997/98-as tanév II. félévi tanulmányi ered

mény, a hallgatói jogviszony, - első évesek esetében az érettségi bizonyítvány 
másolatát -, valamint a család egy főre jutó jövedelmének igazolását.

A jövedelemigazoláshoz szükséges nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal II. 
em. 209. sz. irodájában vehető át.

A pályázatot az Alapítvány Kuratóriuma címére (Nagyatád, Baross G. u. 9.) 
lehet benyújtani 1998. szeptember 30-ig. A pályázatok elbírálásának 
határideje: 1998. október 16.

A kuratóriumhoz 1997/98-as tanév II. félévére 38 pályázat érkezett. 12 hall
gató egyszeri 12 ezer, szintén 12-en 10 ezer, 13 hallgató 8 ezer és 1 fő6ezer 
forint támogatásban részesült. A kuratórium ezúton is megköszöni az eddigi 
támogatásokat és tisztelettel kéri azon polgárokat és cégek képviselőit, akiknek 
arra lehetőségük van, támogatásukkal segítsék elő az Alapítvány hatékony 
működését.

Az alapítvány számlaszáma:
OTP és Kereskedelmi Bank Rt. Nagyatádi Fiókja 11743033-20024310
A befizetés a társasági adó, illetve a személyi jövedelemadó szempontjából 

közcélú befizetésnek minősül.

Köszönettel: Gara István
kuratórium elnöke

program, ahol mélységében hívják fel a 
figyelmet a veszélyekre. Az oktatási in
tézményekben a gyermekek szeretik, ér
deklődnek ezen téma iránt. Ez indokol
ja, hogy szélesebb körű támogatás (szü
lő, iskola, társadalom) együttes közremű
ködésével folyamatosan biztosítani kel
lene ezen program megvalósulását, illet
ve minél több helyen elindítani a kép
zést. Statisztikai adatok által ismeretes, 
hogy hazánkban a sorköteles fiatalok 60 
%-a alkalmas katonai szolgálatra, mely
ből 20 % már drogfogyasztó. Megdöb
bentő adat!

Az elmúlt időszak tapasztalatai alap
ján a 14 évtől kezdődő korosztály a leg
veszélyeztetettebb. ók azok, akik kíván
csiságból próbálkoznak a kábítószerek
kel, rászokva a szerre már nem uruk töb
bé akaratuknak, úgy gondolják ettől vál
nak felnőtté, nem bíznak senkiben, ér
telmi elszigeteltségben élnek.

A családi környezet életmódja meg
határozó jellegű, mivel úgy a pozitív, mint 
a negatív hatások a gyermek, a fiatal 
egész életére jelentős kihatással vannak. 
A későbbiekben a környezet (iskola, cso
portok, közösségek, különböző kapcso
latok) hatásmechanizmusa lényeges be
folyással bír, bírhat az egyénekre, ame
ly lehetőségeket, alkalmat nyújt és kínál

számukra az addigi életvitelük megvál
toztatására. A megszokottól eltérő ma
gatartási formák, viselkedési módok és 
módozatok intő jelek arra, hogy megfe
lelő módszerekkel a helyes útra vezes
sék vissza a fiatalokat. A kamaszkor ne
héz időszakát az életfelfogások reális ala
pokon nyugvó ismerete által képesek tu
datosítani bennük.

A fiatalok érezzék át, értsék meg, kü
lönböztessék meg a jót a rossztól, legyen 
reális értékítéletük, probléma megoldó 
képességük saját életük egészsége, biz
tonsága érdekében, védelmében. Alakul
jon ki bennük a felelősségérzet, a kö
telességtudat, az elkötelezettség, a meg
bízhatóság, az emberiesség úgy gondol
kodásukban, mint cselekedeteikben. 
Forduljanak bizalommal a bűnmegelő
zési szervekhez, ahol segítő szándékkal 
melléjük állnak. Tapasztalataik birtoká
ban olyan elméleti tanácsokkal is szol
gálnak, amelyek a gyakorlat által már be
következett negatív példákon alapulnak.

Társadalmunk technikai vívmányai, a 
tömegkommunikációban, a szórakozta
tóiparban szintén szolgálhatnak negatív 
példákkal. Nemcsak az audiovizuális 
eszközök (televízió, videó, film) adta le
hetőségek által, de a zenés rendezvények 
(koncert, diszkó) is figyelemfelkeltő ha
tású, ami alkalmanként szintén veszély
forrás lehet, mind az egyénekre, mind 
egyes csoportokra egyaránt. Nem elha
nyagolható szempont az sem, hogy a 
diszkók fenntartására kiírt pályázatok el
bírálását körültekintő módon kell elfo
gadni, s majdan üzemeltetése során fo
lyamatosan ellenőrizni.

Leselkedő veszélyforrások, helyek és 
helyzetek mindig is adódtak és adódnak 
napjainkban is, de tudatos ráfigyeléssel, 
körültekintő óvatossággal, ésszerű gon
dolkodással, megfontolt cselekvéssel 
mindezek kivédhetők a jövőre vonat
koztatva. Mindez nem félelemmel, in
kább védelemmel!!!

Mészáros Ágnes
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Fuji Ironman Nagyatád 1998. augusztus 23.
Vili. HOSSZÚTÁVÚ ORSZÁGOS BAJNOKSÁG - 3,8 KM ÚSZÁS - 180 KM KERÉKPÁR - 42 KM FUTÁS

Változások a női kézilabdacsapatnál

A triatlon példátlan karrierjének va
gyunk szemtanúi a világban és Magya
rországon is. A világ első triatlon- 
versenyét 1978-ban, Magyarország el
ső triatlonversenyét 1984-ben rendezték 
meg, s ki gondolta volna akkor, hogy alig 
több, mint húsz év múlva az ezredfor
duló olimpiájának műsorán is szerepel
ni fog ez a sportág.

Nagyatád városa és a Fuji Film Ma
gyarország „Ősidők" óta meghatározó 
szerepet vállalt a hazai triatlonélet szer
vezésében, 1990-ben 39 bátor induló
val indult útjára az Ironman Nagyatád 
versenye... a Fuji Film Magyarország se
gítségével pedig 1992 óta Fuji Ironman 
Nagyatád néven fut a rendezvény.

Példa nélkül a hazai triatlon berkek
ben, hogy egy (kis) város megszakítás nél
kül kilencedik éve várja minden év au
gusztus harmadik hétvégéjén a legel- 
szántabbakat egy olyan versenyre, ahol 
3800 m úszás, 180 km kerékpározás és 
42 km futás folyamatos teljesítése vár az 
indulókra. A versenyre már most, három 
héttel a rajt előtt négy ország 186 ver
senyzője adta le nevezését. A verseny

iránti élénk érdeklődés egyrészről az ed
digi versenyek színvonalas rendezésének, 
hó hangulatának, másrészt nívós díjazá
sának tudható be. Már ebben az évben 
a 10 éves jubileumra készülünk. A név
adó főszponzor, a Fuji az abszolút ver
seny legjobbjának egy értékes motorke

rékpárt ad át, de a további helyezettek 
sem térnek haza üres kézzel, a verseny 
összdijazása közel 1 millió forint értékű.

A versenypályája olyan, hogy a nézők 
a csodálatos környezetű versenyközpont
ban -városi strandon tudják végig szur
kolni az eseményeket, a versenyzőknek 
a kerékpározás közben négy kört, a fu
tás során pedig hat kört kell teljesíteni
ük, s valamennyi körben érintik a ver
senyközpontot.

Érdemes fényképezőgéppel érkezni a 
Fuji Ironman Nagyatád 1998. évi verse
nyére. Az első száz néző, aki a verseny
központ területére fényképezőgéppel ér
kezik 1 tekercs Fuji filmet kap ajándék
ba és ezzel egyben bekapcsolódhat a ver
senynapján megrendezésre kerülő ama
tőr fotópályázatba. A versenyről készült 
fotókat ugyanis még aznap - díjmente
sen - elkészítik, s abból a nevező által a 
legjobbnak kiválasztott képet az ered
ményhirdetés előtt egy kiállítás kereté
be a közönségnek bemutatják. A közön
ség által legjobbnak ítélt munkákkal ér
tékes fényképezőgépeket lehet nyerni.

ifj. Dr. Herr Gyula

Az NB II. osztályban az 1997-98 év
ben először szereplő női csapat nehéz
ségek árán, de bent maradt all. osztály
ban. Egy újonc csapatnak ez a cél re
álisnak látszott bajnokság kezdetekor. 
Anyagi nehézségekkel küszködtek oly 
annyira, hogy csupán egy vidéki mér
kőzés után tudtak egy fagylaltot venni, 
pedig a vezetés minden tőle telhetőt 
megtett, hogy a feltételeket biztosítsa a 
játékhoz. Júliustól önálló klubként mű
ködnek NAGYATÁDI NŐI KÉZILABDA 
KLUB néven. Ebben a szezonban sem 
bővelkednek anyagiakban, hiszen az 
őszi szezonra leosztandó pénz szinte 
csak az utaztatásra elegendő. A felnőtt 
csapat mellett a „kötelező" ifjúsági csa
patot is működtetni kell, emellett a ser
dülő csapat nevelését is meg kell olda
ni. Szerencsére akadnak olyan vállal
kozók is, akik pártoló tagként támogat
ják a csapatot. A csapat összetételében 
és a vezetőségben is jelentős változá
sok következtek be, hiszen hiszen egy 
magasabb célkitűzésnek kell megfelel
niük. A II osztály erős középcsapata kí
vánnak lenni, ezért változtatásokra 
volt szükség. Új edző, új játékosok ke

rültek a klubhoz, akikkel ezt a célt tel
jesíteni lehet az igen erős mezőnyben. 
A felnőtt csapat mellett ifjúsági csapa
tok nevelésével kell elérni, hogy főleg 
helyi játékosok kerüljenek be a II. osz
tályba. Ehhez azonban elő kell terem
teni az anyagiakat is. Szép számú kö
zönsége van a csapatnak és a játéko
sok szeretnének sok örömöt szerezni ne
kik eredményes, jó játékukkal. A mér
kőzéseket továbbra is többnyire vasár
nap délelőtt játszák.

A játékos keret: Göncz Erika, 
Gottvald Ágnes, Simon Eszter, Ivusza 
Ágnes, Horváth Katalin, Vojkovicsné Fe
hér Evelin, Bárány Henriett, Nyilasi Be
áta, Szabó Ágnes, Basics Brigitta, Ke
reszthegyi Mariann, Vajda Szilárdné, 
Savanyó Emőke.

Edző: Mód János.
Az elnökség: Ivusza Tamás, Balaskó 

László, Fehér Miklós, Boros Bálint, Var
ga Judit.

Az ifjúságiaknál segédkezik még: 
Balaskóné Halász Csilla.

Minden kézilabdát szerető fiatal 
jelentkezését szívesen látja a Klub.

A BAJNOK CSAPAT

A bajnokságot nyert labdarúgó csapat
Állnak: Vukman László itj. edzó', Vékony Tamás, Kulcsár Károly, Miklós József, Tulok Zsolt, 
Illés Krisztián, Papp Zoltán, Csalos Ferenc, Anclricz Zoltán, Minor Levente, Szabó József vezető 
edző. Guggolnak: Horváth János, Góbólös István, Vojkovics Gábor, Homai László, Patak Ákos, 
Mangult Zoltán, Kovács László, Kolonyi József.

A labdarúgó csapat már hat forduló
val a megyei bajnokság vége előtt az NB 
lll-ban érezhette magát, végül tetemes 20 
pontos előnnyel végzett a dobogó legfel
ső fokán. E mellett az ifjúsági és a serdülő 
gárda is aranyérmes lett.

Szakosztályvezető: Papp György
Serdülő edző: Rituper Attila
A magasabb szintű teljesítmények fen

ntartásának, az eredményesség hosszú 
távú megőrzésének szigorú feltételei van
nak mind a szervezettség, mind a szak
mai munka, a tárgyi - dologi feltételek s 
a pénzügyi háttér biztosítása terén.

A szakosztályok a megoldandó felada
tok súlyát, illetve összetettségét felismerve 
az NVSE nyár elején megtartott köz
gyűlésén szervezeti átalakulás mellett 
döntöttek.

A jövőben valamennyien önálló 
egyesületet alakítva folytatják a sport
szakmai munkát.

Az NVSE jogutódja a Nagyatádi 
Futball Club (NFC) lett, amelynek 
elnökévé Iharosi Istvánt választották. Az 
elnökség tagja lett: Miklós József 
ügyvezető, Mónos József, Hujber Jenő, 
Kámán László, Somogyvári Ferenc és 
Iván Zoltán.

Az NB lll-as csapat nyári felkészülését 
Bőzsöny János szakmai tanácsadó irányí
totta Szigeti Csaba játékos edző segít
ségével.

Az NB lll-as keret:
- kapusok: Patak Ákos, Varga Zoltán
- hátvédek: Andok Richárd, Horváth 

János, Miklós József, Novák László, Papp 
Zoltán, Vojkovics Gábor,

- középpályások: Fekets Bálint, 
Hermann Szabolcs, Kolonyi József, 
Minor Levente, Savanyó István, Szigeti 
Csaba, Vékony Tamás,

- csatárok: Andricz Zoltán, Drávecz 
Ferenc, Kulcsár Kornál, Tulok Zsolt,

- távoztak: Kollár Csaba, Hornai 
László, Mangult Zoltán, Csalos Ferenc, 
Kuzma Tamás, Kulcsár Károly, Kovács 
László, Göbölös István,

- érkeztek: Varga Zoltán, Novák 
László, Hermann Szabolcs, Savanyó 
István, Kulcsár Kornél, Szigeti Csaba, 
Drávecz Ferenc,

- az ifjúságiaktól került fel: Andok 
Richárd, Horváth János, Fekets Bálint.

A csapat első hazai mérkőzésén 1:1 
arányú döntetlent ért el a Nagykanizsai 
MÁV NTE ellen. Az ifjúsági találkozó 3:0- 
ás nagyatádi győzelemmel ért véget.

Az őszi találkozók időrendje:
I. forduló: 08.09. 16.30

Nagyatád - MÁV NTE
II. forduló: 08.16. 16.30

Tihany - Nagyatád
III. forduló: 08.23. 16.30

Nagyatád - Paks
IV. forduló: 08.30. 16.30

Marcali - Nagyatád
V. forduló: 09.06. 15.30

Nagyatád - Bonyhád
VI. forduló: 09.13. 15.30

Nagyatád - Bátaszék
VII. forduló: 09.20. 15.00

Harkány - Nagyatád
VIII. forduló: 09.27. 15.00

Nagyatád - Mohács
IX. forduló: 10.03. 14.00

Balatonfüred - Nagyatád
X. forduló: 10.11. 14.00

Nagyatád - Balatonszentgyörgy
XI. forduló: 10.18. 13.30

Kaposfüred - Nagyatád
XII. forduló: 10.25. 13.30

Nagyatád - Dombóvár
XIII. forduló: 11.01. 13.00

Balatonlelle - Nagyatád
XIV. forduló: 11.08. 13.00

Nagyatád - P. Postás
XV. forduló: 11.15. 13.00

Balatonfóldvár - Nagyatád

Nincs holtidő a sakkozók háza táján. 
A nyár legtöbb helyen a formai változá
sok megoldásával telt, ugyanis a Magyar 
Sakkszövetség áprilisban köztestületté 
alakult és az összes - Magyarországon, 
az alsóbb osztályokban működő - csa
patnak, mint jogi személynek felvételét 
kellett kérnie a szövetség tagjai közé. 
Ezeknek a feltételeknek a nagyatádi Vá
rosi Sakk Klub is eleget tett.

A versenyek nyáron sem hiányoznak. 
Jelenleg öt ifjúsági játékos vesz részt Bu
dapesten a korcsoportos országos elő
döntőkön. A hét végén pedig már hato
dik alkalommai kerül megrendezésre a 
Bagoly Kupa 24 órás snell verseny, ame
ly már néhány éve felkerült az országos 
versenynaptárba is. Ezen a versenyen egy 
megszokott törzsközönség alakult ki, akik 
előszeretettel térnek vissza Nagyatádra.

A csapat fennállásának legjobb évét 
zárták egyébként a nagyatádi sakkozók. 
A megyei egyéni bajnoki címet újból a 
csapat versenyzője Vrban Mladen nyer
te, aki nagyon meggyőző játékkal uta
sította maga mögé a mezőnyt. Az NB- 
ll-ben a holtversenyes 4-5. helyet sike
rült megszerezni, ami szintén az eddigi 
legjobb eredmény. A Somogy megyei

—

A nyár elején véget ért versenyidény minden idők legeredményesebb korszaká
nak lezárulását jelentette az NVSE történetében.

* * *
A női kézilabda csapatnak Orbán László edző irányításával sikerült megka

paszkodnia az NB II -ben. , , .

A tekézők az NB III -bán óriási bravúrral vívták ki a bajnoki címet, s egyel mag
asabb osztályba léptek.

A siker kovácsai Láng József játékos edző, Kovili József, Balaskó Imre, Húros Zoltán, 
ifj. Láng József, Beck András, Horváth János, Kállai József, Horváth Ernő, Gyócsi 
Róbert, Kovili Attila, Kovács Gyula és Jakapovics László szakosztályvezető voltak.

A hazai közönség azonban csak az edzéseken láthatja kedvenceit, ugyanis a nagy
atádi pálya ebben az osztályban már nem felel meg a Szövetségi előírásoknak s 
ezért csapatunk Kaposváron a Pince Presszóban vívja majd mérkőzéseit. Az első 
találkozóra szeptember 5-én kerül sor.

NEMZETKÖZI HAJÓMODELL VERSENY
NAGYATÁD CSÓNAKÁZÓ-TÓ 1998. AUGUSZTUS 22-23.

Augusztus 22. szombat 9 órakor
A versenyt megnyitja: ORMAI ISTVÁN polgármester

9.30-tól 19 óráig
Elektromos és robbanómotoros hajómodellek versenye

Augusztus 23. vasárnap
9 órától 16 óráig versenyek; 16 órakor eredmény hirdet és

Szezon után
csapatbajnokságot úgy nyerte meg a csa
pat 19.5 pont előnnyel, hogy a csapat 
fele ifjúsági játékosokból állt, akik nagyon 
meggyőző játékkal szinte végig húzták 
a csapatot. A csapat az összes mérkőzé
sét megnyerte, szinte esélyt sem adva az 
ellenfeleknek.

Az ifjúsági versenyeken is nagyon jól 
szerepeltek a nagyatádi játékosok. A me
gyei ifjúsági CSB-t toronymagasan úgy 
nyerték meg, hogy a 34 játszmából mind
össze két pontot adtak le. A diákolimpi
án egyéniben négy, csapatban egy érmet 
sikerült szerezni.

Az egyéb versenyeken is jól szerepel
tünk. Vrban Mladen nyerte Kaposváron 
a Sipos Ferenc emlékversenyt, valamint 
a Lengyeltótiban illetve Csisztafürdőn ren
dezett snellversenyt is.

Július folyamán második alkalommal 
került megrendezésre a nagyatádi nyűt 
bajnokság, amelyen már 24 versenyző 
indult. Örömünkre a kupa itthon maradt, 
hiszen ezen a versenyen, igaz minimá
lis különbséggel, de Horváth Attila dia
dalmaskodott.

szezon előtt
A jövő szezonban megpróbáljuk az 

elmúlt év eredményeit tartani. Az NB- 
ll-ben mindenképpen az első ötben kell 
végeznünk. Újra szeretnénk megnyer

ni a megyei csapatbajnokságot és sze
retnénk jól szerepelni a többi versenyen 
is. Mindenképpen ki kell emelni az if
júsági játékosokat, akik egy hosszabb 
nevelőmunka eredményeként már a 
megye élvonalához tartoznak. Horváth 
Attila már felnőtt megyebajnoki címet 
szerzett, Koppány Tamás pedig az NB- 
ll-es csapat egyik legjobb pontszerző
je volt. Mellettük Varga Tamás, 
Virovecz Csaba és Herjet Péter a me
gyei csapat ponterős játékosai voltak, 
hiszen mindhárman 75 % feletti ered
ményt értek el.

Ezúton szeretnénk megköszönni min
den támogatónknak a részünkre nyújtott 
segítséget. Bízunk a további jó folytatás
ban és minden dicsekedés nélkül mond
hatjuk el, hogy Nagyatád Somogy me
gyében az egyik legnagyobb sakkcent
rummá nőtte ki magát.

Kiss Attila

Fuji Ironman
Nagyatád 1998.

PROGRAM
augusztus 21. Művelődési Ház 
18.00 „Az Ironman - egy kis 
tudomány" - kerekasztal-beszél- 
getés

augusztus 22. 
18.00 VIP futam és családi váltó
100 m úszás - 3 km kerékpározás 
- 600 m futás; a Fuji Ironman 
Nagyatád '98 ünnepélyes megny
itója, a verseny technikai értekezlete

augusztus 23.
Versenyközpont: Városi Strand 
6.00 I. futam rajtja (amatőrök, 
seniorok, veteránok) 
8.00 II. futam rajtja (profik)
9.15 III. futam rajt (OTP 15 és a 
váltók)
12.00 „CET-rend" - 10 km-es 
úszógála rajtja
kb. 17.00-tól célba érkezés 
Művelődési Ház
kb. 22.30 
vendégünk: Demjén Ferenc
kb. 23.30 
ünnepélyes eredményhirdetés



Nagyatádi Hírlap Vili, évfolyam 1998. Július-Augusztuss
Alapkőletétel a Szent István parkban

ÉPÜLHET A SPORTCSARNOK
Nagyatád Város Önkormányzata a la

kosság és a város sportszervezeteinek igé
nye alapján 1996 végén döntött a Vá
rosi Sportcsarnok létrehozásáról. Ezt kö
vetően megtörtént a leendő sportcsarnok 

építészeti paramétereinek meghatározá
sa. Az új létesítmény helyét a város Ál
talános Rendezési Terve már korábban 
kijelölte.

Elkészült a sportcsarnok terve és 
eredményesen lezárult a közbeszerzési 
pályázat, amely alapján kiválasztásra ke
rült az építés I. ütemének kivitelezője. A 
szerződéskötést követően megkezdőd
tek a kivitelezési munkák. A Városi Sport
csarnok alapkövének ünnepélyes letéte
le 1998. augusztus 19-én 18 órakor tör
ténik a Szent István parkban. Az előz
ményekről és a további tervekről Ormai 
István polgármester az alábbiakat mond
ta.

A Városi Sportcsarnok létrehozásának 
gondolata a lakosság körében évekkel ez
előtt megfogalmazódott, de a kezdeti tö
rekvések nem hoztak eredményt. A vá
rosfejlesztés jelenlegi programjában sze
repelt sportcsarnok létrehozásának elő
készítése és 1996 vége óta folyamato
san ezen dolgozunk. Ennek a beruházás
nak azontúl, hogy sportolásra alkalmas 
sokkal nagyobb a jelentősége és szerte
ágazóbb a szerepe. A főbejárat a tervek 
szerint az épület északi oldalán nyílik. 

Az előtétben ruhatár, pénztár és egy te
rasszal rendelkező büfé kerül kialakítás
ra. Az épületben valamennyi funkcioná
lisan szükséges helyiség helyet kap. A 
sporttérrel párhuzamosan, de külön be

járattal kétsávos 
automata tekepá
lya lesz. A csar
nokban lehetőség 
nyílik kézilabda, 
kosárlabda, tenisz, 
röplabda, asztalite
nisz, kispályás lab
darúgás, asztalite
nisz, torna- és küz
dősportok verse
nyeire.

Ezek az adottsá
gok a sport mellett lehetőséget teremte
nek arra, hogy kulturális programoknak 
és közéleti eseményeknek egyaránt he
lyet biztosítson az új intézmény, hiszen 
gazdaságos műkö
dés csak így kép
zelhető el. Megad
ja ez a létesítmény 
azt a lehetőséget, 
hogy városi kö
zösségi progra
mok legyenek itt. 
Ünnepségek, bá
lok, kiállítások, vá
sárok egyaránt he
lyet kapnak. Az 
intézményben nyi
tott működést kép
zelünk el, ami azt 
jelenti, hogy min
den olyan igényt 
kielégít, amely ek
kora teret és egy ilyen típusú intézményt 
igényel.

Hamarosan indul az építkezés első 
üteme, amelynek fedezete a költségve
tésünkben rendelkezésünkre áll. Az el
ső szakaszban a saját forrásunk kiegészí

tésére a Megyei Területfejlesztési Tanács
tól 18 millió forint támogatást kaptunk. 
Megkezdődött a város gazdasági és tár
sadalmi szervezeteinek megkeresése, an
nak érdekében, hogy egy széleskörű tár
sadalmi összefogás segítse ennek a lé
tesítménynek a megvalósulását. Megala
kult a Nagyatádi Sport Közalapítvány, 
amely ösztönzi, segíti ennek a társadal
mi összefogásnak a létrejöttét, szervezi 
az ezzel kapcsolatos teendőket.

Az első ütem egy olyan munkafázist 
tartalmaz, amely technológiailag külön
választható és alkalmas arra, hogy a té
li, építkezésre nem használható időszak 
előtt elkészüljön. Terveink szerint a jö
vő év elején az időjárás függvényében 
a lehető legkorábban megkezdjük a 
munkák második ütemét. A tél során egy 
újabb közbeszerzési pályázatot írunk ki, 
amelynek eredményeként kiválasztjuk a 
következő ütem kivitelezőjét.

Az új intézmény működési költsége
ivel számoltunk. Az a célunk, hogy az 
eddig elmondottak mellett az iskolai 
sportra is használható legyen az új léte
sítmény. A sportcsarnok többek között 
azért is került erre helyre, mert ez is biz

tosítja a könnyű el
érhetőséget isko
láink számára.

Az épület mű
szaki megoldásai
ról szólva Pataki 
László a városfej
lesztési és vagyon
gazdálkodási iroda 
munkatársa el
mondta, hogy ez a 
3200 négyzetmé
ter hasznos alapte
rületű, 1000 fő be
fogadására alkal
mas épület alapve
tően hagyomá
nyos szerkezeti elemekből épül fel. Ez 
alól a tetőszerkezet a kivétel, amely fa
rácsos tartószerkezetű. Építészeti kurió
zumot jelent a sportcsarnok kialakítása 
és az, hogy a Domokos Béla építész-ter
vező munkája során valamennyi vele 
szemben támasztott igényt kielégített, 
amelyet a beruházó a tervezői program
ban megfogalmazott.

Elsősorban a gazdaságos üzemeltetést 
megcélzó fontos szempont, hogy a 
csarnok egyes részei egymástól függet
lenül is üzemeltethetőek, jelentős ener- 
gia költségmegtakarítást hoz, hogy ma
ga a csarnok elválasztva az épület töb
bi részétől önállóan is üzemelhet és 
ugyanez igaz a tekepályára, vagy példá
ul a szociális blokkokra. Az épület fűté
se korszerű, gázenergiát hasznosító 
infrasugárzásra épül. Ez lényegében
úgy működik, mint a napsugárzás, ame
ly nem közvetlenül a levegőt melegíti fel, 
hanem a környezet tárgyait és hatását 

FELHÍVÁS
A Nogyalódi Sport Közalapítvány megkezdte a Városi Sportcsarnok létesítésének támogatására 
szolgáló szelvények értékesítését. A támogatási szelvények 1000 forintos címletekben megvásárol
hatóak a Tourinform Irodában és az Adidas Márkaboltban. A szelvények sorsoláson vesznek részt 
a Városi Sportcsarnok alapkőletételekor és az új létesítmény avatásánál.
Támogassa Ön is a Nagyatádi Sportcsarnok létrehozását!

közvetlenül a bőrünkön érzékeljük. Ez
zel a rugalmas fűtési móddal a hagyo
mányosnál lényegesen rövidebb idő alatt 
felmelegíthető a nézőtér.

A játéktér mérete 24x46 méteres, te
hát a 20x40 méteres pálya mentén 2-2 
illetve 3-3 méteres kifutók készülnek. 
A két oldalon elhelyezkedő lelátókon 
400-400 néző foglalhat helyet, amely fe
lett galéria található.

Az első ütem építészeti tartalma azt je
lenti, hogy még az idén elkészülnek az 
égész épület komplett alapozási munkái,
és az előcsarnok alatti alagsori szint te
herhordó falazása a födémlezárásokkal.

A gazdaságos üzemeltetésű, esztétikai
lag igényes megjelenésű sportcsarnok 
megépítésével a város egy olyan intéz
ménnyel lesz gazdagabb, amelyre a nagy
atádiak méltán lehetnek büszkék.

PM.
ÍAz itt látható grafikák Pataki László számító
géppel készült munkái.)

Egv fedél alatt sakállal és görénnyel
AMATŐRÖK VISZIK ELŐRE A VILÁGOT...

ADIDAS-márkabolt a Kossuth utcában
Az egyedi arculat mögött a minőség dominál

A kapuvári hét testvér közül a legfia
talabb, Horváth István katona lett. Pápai, 
keszthelyi szolgálati helyek után 1962- 
ben a tatai páncélos ezreddel Nagyatád
ra helyezték (ahogy ő mondja: ide dis- 
zlokálták). És - 38 éves szolgálat után a 
hadsereg őrnagyaként ment nyugdíjba, 
s végleg Nagyatádon telepedett le. Szí
vesen invitál fotósunkkal együtt Aradi ut
cai otthonába. A hallban tagadhatatla
nul szemlélhetők az állatok, s leginkább 
a madarak iránti szeretetének és vonzal
mának tárgyi emlékei. Az egyik falfelü
letet fedő polcokon irdatlan sok könyv, 
füzet, jegyzet, lexikon példás rendben - 
mind-mind a tárgykörhöz tartozóan. A 
másik fal előtti sz -' • ínyben kitömött sza
lonka, szajkó, szarka, veréb, fácán, 
fajdkakas, tőkés réce stb. Szenvedélye né
mely állatkoponyák - róka, vidra, kutya, 
nutria, nyest, görény, sakál, aranysakál 
Mikéből, pézsma, pocok, nyúl; de van 
a tengeri sünből is jó néhány példány s 
a falon vadásztrófeák jelzik a harminc
éves vadász múltat. És ezzel nincs vége 
a látványnak, a hálóval védett erkélyen 
kanári röpköd, s itt maga rakja a fészkét. 
- Az ornitológiával leginkább a gimná
ziumi években barátkozott meg. Mára 
a Magyar Madártani és Természetvédel
mi Egyesület tagja. Hosszú ideje áll kap

csolatban a Soproni Egyetemmel, aho
va szívesen juttatott el egy sakálkoponyát. 
Amúgy semmi nem eladó, ám ha azt 
jó helyen tudja, szívesen ad. Szívesen lá
tott vendég az iskolákban és a sziágyi 
erdei iskolában is. A vendég rácsodál
kozik két ragadozó koponyájára. Ekkor 
derül ki, hogy mennyire hasonlít, szin
te az összetévesztésig a róka és a sakál 
koponyája, amelyek nagyon szépen pre
paráltak.

Horváth Istvánnak van honnan merí
tenie. Egy sor könyvkülönlegesség között, 
sajátjának tudhatja Chernél Istvántól az 
1899-es kiadású Magyarország madarai 
c. könyvét. 1901-es keltezésű Hennán 
Ottó a madarak hasznáról és káráról cí
mű csodálatos mű. Számára felüdülés 
ezekben búvárkodni. És az újabb szak
irodalom adatainak összehasonlítása 
után megtudhatjuk, hogy amíg 1984-ben 
341 madárfaj élt vagy átvonult itt vagy 
látták hazánkban, 1996-ban már 365 fajt, 
s az idén már 372 madárfajt számláltak, 
így - most ezt is megtudhattuk - a sza
lagos keresztcsőrű hímet fényképezték 
nálunk, s eszerint harmadik előfordulá
sa volt Magyarországon.

Majdnem nyomdakész kéziratot tart 
a kezében. "Magyarország madarainak 
jegyzéke és rendszertana" címmel köny
vet írt. Kiadó még nincs, ám a kiválóan 
rendszerezett, jól áttekinthető mű saját 
hasznára is szolgál már ma is, hiszen a 
latin elnevezés feltüntetése könnyebbé 
teszi a kezelését. Több kiadvány ugyan
is "féloldalas" csupán, ezért készített egy 
igazán praktikus könyvecskét. Éppen 
ezért amatőrként is vitái vannak szakem
berekkel erről; bár ebbe nem kíván el
merülni. Hiszen viszont - mondja -, hogy 
a lelkes amatőrök viszik előre a világot, 
ha fölkarolják őket.

Lehet, hogy egy profi amatőrrel talál
koztunk? Hubay Sándor

A boltba lépve is szembetűnő a vál
tozás. Előnyére. Márkabolt lett ugyan
is az ADIDAS nagyatádi, Kossuth ut
cai üzlete. A szűk körben zajló meg
nyitó ünnepségen a házigazda Fehér 
Miklósné köszöntő szavai után Császá
ri Attila, az ADIDAS Budapest Kft. mar
keting igazgatója beszélt a világmár
ka pozíciójáról s arról, hogy a márka 
erényeit, a választókat felvonultató bol
tokat telepítenek a kisvárosokba, így 
Nagyatádra is. Ez annak a munkának 
az elismerése is, amit a bolt vezetői ed
dig végeztek. És ezzel a támogatók kö

rét is bővítjük - mondta, legyen az csa
pat, személy vagy éppen esemény. 
Meggyőződésem, hogy ez a polgár
mester úrnak is jelez valamit - utalva 
a támogatás eredményes megpályáz- 
hatóságra. - Hiszem, hogy Fehér Mik
lós és neje személyükben garancia a 
további sikeres munkához. Lapunk kér
désére még elmondta: a vevő a bolt
ba lépve tiszta profilt, csak ADIDAS 
márkát talál és most már szélesebb vá
lasztékban. Áraink pedig katalógus sze
rint egyformák az ország minden ré
szében.

Ormai István polgármester a szembe
tűnő minőségi változást méltatva, örö
mének adott hangot, csakúgy mint két 
évvel ezelőtt, amikor a boltot megnyi
tották. A márka jelzés értékére utalva 
hangsúlyozta: jó lenne, ha az augusz
tus 19-i alapkőletétellel meginduló 
sportcsarnok építés támogatói között tud
hatnánk majd a márka-képviseletet.

A megnyitó ünnepség vendége stílsze
rűen két élsportoló volt. Örömmel nyi
latkoztak a Nagyatádi Hírlapolvasóinak:

Kökény Beatrix a magyar női kézilab
da-válogatott eminens tagja:

- Térdsérülésemből felépültem, öt he
te intenzív alapozó munkát végeztek. 
Kerettag vagyok, s így hamarosan edző
táborba vonultunk.

- Legközelebbi tervei?
- Stabil tagja akarok lenni - négy és 

fél hónapos kihagyás után is - a decem
beri Európa Bajnokságra készülő kézi
labda-válogatottnak és meghatározó já
tékosa természetesen a fradinak.

- Kapcsolata az ADIDAS márkával?
A klubban is, a válogatottban is min

dig a márka felszereléseiben játszunk.
- Most, hogy Nagyatádon van, edzés

ről nem hiányzik?
- De igen, délelőttre elengedtek, dél

után már a pályán leszek.
- Mit üzen az NBII-es nagyatádi ké

zilabdái hölgyeknek?
- Nagyszerű, ha egy kisvárosban ilyen 

színvonalon művelik a kézilabda spor
tot. A sportcsarnok sokat jelent majd 
mind a felkészülés, mind a versenyek 
során. Ezzel vélhetően a nézőszám is 
megnő és cél lehet az NB I B-be való 
bejutás is akár.

Lehmann Tibor tavaly az év tríat- 
lonistája címet nyerte el. A 28 éves fi
atalember Budapesten él, egy éves kis
fiú boldog apukája. Sportpályafutását tu
lajdonképpen a triatlonnal kezdte, ered
ményesen próbálta ki mind a három szá
mot. Eddig 11 országos bajnoki győze
lem van a tarsolyában. Duatlonban 
európabajnokságról is elhozott egy 3. he
lyet. Tavaly senki nem verte meg, ezért 
is a megtisztelő cím.

- Mennyire ismerős az Ön számára 
Nagyatád?

- A városban nagyon komolyan zaj
lik a triatlon utánpótlás nevelés. Ezért 
már többször is megfordultam Nagya
tádon, így többen is vannak ismerősök, 
sportbarátok a városban.

- Résztvevője lesz a legközelebbi 
nagyatádi nagytávú versenynek?
- Sajnos nem, ugyanis már be vagyok 

táblázva, nagytávon pedig évente há
romnál több versenyen nem lehet sze
repelni.

Hubay Sándor
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„\z erdő ajándékai"
Kiállítás és vásár új helyszínen

Bár az időjárás nem fogadta kegye
ibe az idei nagyatádi szakkiállítás 
szervezőit és látogatóit, mégis jó 
hangulatban zajlottak a három napos 

Látogatók a SEFAG Rt. standja eló'tt

esemény programjai. Megnyitó beszé
dében Dr. Kolber István a megyei köz
gyűlés elnöke méltatta a kiállítás 
alapgondolatát, hiszen mint elmond

Vásári játszóház

ta ebben a régióban messze az orszá
gos átlag felett van az erdők aránya, 
amely a megye egyik legértékesebb 
természeti kincse. A kiállítás részt
vevői számára a szakmai zsűri három 
vásárdíjat ítélt oda. A díjakat Ormai 
István polgármester adta át, Harmat 
Attila csontfaragó, Sellal Abdelmalek 
nagykövet és Kiss László vállalkozók 
számára.

A szervezők megpróbálták az új 
helyszín adottságait kihasználva be
népesíteni a Szakképző Iskola a 
Bárdos Lajos Általános Iskola és a 

József Attila kollégium létesítményeit, 
szabad területeit. A vadászat, erdő
gazdálkodás, faipar és a környezet
védelem területén dolgozó kiállítók 
mellett az idei rendezvényen a horgá
szok is teret kaptak. A kiállítás egyik 
fénypontját a Szakképző Iskola aulájá
ban kialakított „Életfalu" jelentette, 

amely természetes környezetijén adott 
otthont a kézműveseknek, a művé

széknek és az Algériai Nagykövetség 
kiállítási anyagainak.

A kiállításon 59 kiállító jelent meg 
termékeivel és a három nap alatt 

hatezer látogatót fogadtak. A hatalmas 
füves területre tervezett programok 
nagy részét a rendezvénysátorba kel
lett átirányítani, hiszen az eső bősége

sen öntözte a vásár látogatóit. A kísérő 
programok közül a gyermekek szá
mára szervezett bábelőadás, a kutya
bemutatók, és a Somogy táncegyüttes 
műsora bizonyultak a legnépsze
rűbbeknek a. A nyitó napon szervezett 
vadászfórumon élénk vita alakult ki és 
igazi szakmai szakmai műhely for
málódott az „Alternatív Energiafor
rások" címet viselő konferencián, 
ahol az eredetileg 3 órásra tervezett 
program több mint öt órán keresztül 
tartott a közönség aktív részvételével. 
A rendezvényen közreműködő in
tézmények összehangolt munkájá
nak köszönhetően csak az időjárás vi
szontagságaival kellett megküzdeniük 
a szervezőknek. Okulva az idei 
tapasztalatokból 1999-ben a szerve
ző bizottság egy korábbi időpont 
kiválasztását tűzte ki céljául, meg
őrizve a kiállítás alapgondolatát és 
szakmai színvonalát.

I’M.

Ötvenedik évforduló
Az egykori diáklányok félévszázad 

után 1998. szeptember 5-én találko
zóra jöttek össze, a Baross utcai öreg 
iskola falai közé. 1948. júniusában ők 
voltak az utolsók, akik a nagyatádi 
római katolikus polgári leányiskola IV. 
osztályos tanulóiként hagyták el az 

intézményt.
"Történelem zárult le ezzel az osz

tállyal, megszűnt a polgári iskola!" 
Örömteli fogadás várta a résztvevőket 

a feledhetetlen Alma Materben, ahol 
szívből szóló meleg szavakkal köszön
tötték egymást.

Dénesné Eller Emmi vezetésével a 
társaság régi tantermében foglalt 
helyet. Bosnyákné Farkas Vali, mint 
krónikás felidézte a tanulóévek fe
lejthetetlen emlékeit. A gondolatok 
soha nem tűnő perceiben velük voltak 
hatan azok is, akik már az örök hazá
ba költöztek.

“A hit, remény, szeretet vezéreljen 
Benneteket!" - e szavakkal búcsúzott 
a krónikás.

Ezután Fellegi Bálint igazgató kö
szöntője hangzott el, értékes adatokat 
is közölve a polgári iskola oktató
nevelő munkájáról, megemlékezve a 
tisztelt és szeretett TANÁROKRÓL: 

Alfonza, Anita és Angelina 
nővérekről. Tájékoztatás is elhang

Újabb Üzletház 
Nagyatádon

A Széchenyi tér és a Kossuth utca 
sarkán átadták rendeltetésének a 
közelmúltban épült új üzletházat. Az 
épület kivitelezője - Dévényi Sándor 
tervei alapján - nagyatádi székhelyű 
Csonka Kft. volt. A lebonyolító be
ruházó a Pruneán és Társai Kft. ügy
vezetője Pruneán László elmondta, 
hogy a hatszáz négyzetméter alap
területű épület földszintjén üzlethe
lyiségek, az emeleten iroda és három 
lakás került kialakításra. A lakások 
közül kettő még keresi a gazdáját. Az 
üzletek között cipőboltot, műszaki 
áruházat, óra-ékszer és mobiltelefon 
szaküzlet találhatnak itt. Az Alfa 
Műszaki Áruház és a Marina Cipőbolt 

lapunk megjelenésekor már várja is a 
vásárlókat.

zott a Bárdos iskola múltjáról, 
jelenéről és jövőjéről. Ünnepélyes 
aktusra is sor került: a találkozás 
emlékére szalagot helyeztek a jelen
lévők a zászlóra, mely hagyománnyá 
lesz.

Az osztályfőnöki órát az igazgató úr 
tartotta, minden volt diák beszámolt 
életútjáról. Sor került a távol élő tár

Az iskola egykori növendékei

BIZTONSAGUNK VEDELMEBEN
Közlekedik a család

- Játék az életért -
A gépjárművek számának növe

kedésével, emelkedik a közúti balesetek 
száma - ezen megállapítás nem elfogad
ható, mivel statisztikai adatok által bizonyí
tott, hogy a dinamikusan növekvő forga
lom mellett évről évre a halálos áldoza
tok és a sérültek száma csökkenő ten
denciát mutat. Míg 1990-ben 2437 ember 
vesztette életét az utakon, 37 ezer a kony- 
nyű, illetve súlyos sérültek száma, addig 
1997-ben már csak 1391 halálozás történt, 
25 ezret fjedig alig haladta meg a sérül
tek száma.

Napjainkban a közlekedési ismeretek 
elsajátítása az oktatási intézményekben 
ezen tanévijén a Nemzeti Alaptanterv 
része. A képzés és oktatás eredményes 
eddigi voltát mindenképpen az igazolja, 
hogy a pedagógusok és a szülők egyaránt 
fontosnak tartják megvalósítását az 
óvodákban, illetve oktatási intézmények
ben - ez az élet mindennapos gyakorla
ta bizonyítja. Természetesen az ered
ményesség már itt is látható formában 
mutatkozik: 1990. évijen 107, 1997. 
évijén fjedig 46 gyermek lett halálos közúti 
baleset áldozata. A 0-14 éves korcso
portban 30 %-kal csökkent a súlyos és 
könnyű sérültek száma.

Az iskola-rendszerű képzési forma 
keretein túlmenően szélesebb körű ér
dekeltség mutatkozik különböző terü
leteket illetően. így mbin-k kozott a 
Belügyminisztérium ies/< ioI is: az egész 
országra kiterjedően a közúti balesetek 
számának csökkenése érdekében az or
szágos Rendőr-Főkapitányság - Országos 
Balesetmegelőzési Bizottság-ezen évijen 
ismét meghirdeti, az országos családi 
vetélkedőjét. Célja: a közlekedés részt
vevői-gyalogos, kerékpáros, gépjár
művezető, utas-figyelmét egy időben a biz
tonságos. balesetmentes közlekedésre 

sak szeretetteljes üzenetének tolmá
csolására is.

A meghatott pillanatokat jókedvű 
dalolás váltotta fel, népdalok, mű
dalok csokrától lett hangos a terem. 
Az iskolai könyvtár megtekintése, 
séta, ünnepi ebéd, örömteli beszél
getés zárta a felejthetetlen napot, min
denki gazdagodott érezve, hogy a múlt 
nem halott, el sem múlt.

Győré Béláné

irányítsuk. Rendkívül fontos a szülők pél
damutatása, a családi közösség nevelő ere
je, hatása.

A versenyre nevezhet olyan család, ahol 
legalább az egyik szülő rendelkezik 
érvényes "B" kategóriás vezetői engedél
lyel és legaláblj egy gyermek még nem tölti 
be 1998. december 15-ig a 18. életévét. 
(Három generációval - nagy-szülő, szülő, 
gyermek - jelentkező csa lád a verseny 
folyamán plusz pontot kap.)

Jelentkezés a tesztláp és a jelentkezési 
lap kitöltésével, majd a lakóhely szerint 
illetékes megyei Rendőr-kapitányság 
Közlekedésrendészeti Osztályára való 
beküldésével történik.

A területi versenyeket 1998. november 
15-ig rendezik meg, majd a megyei dön
tőn első helyezést elért család - or-szágosan 
20 család - jut be a kétfordulós országos 
döntőbe, melyet 1998. december 3-5 
kozott Budapesten, a Városligeti műjég
pályán rendeznek meg. A döntőről a 
televízió felvételt készít.

Az országos döntő fődíja egy Volks
wagen Polo Classic személygépkocsi, a 
második helyezett család egy kétsze
mélyes San Diego-i utazást, a harmadik 
helyezett egy YAHAMA robogót nyer.

A starttól a döntőig a családok csak 
azonos összetételű csapatokkal vehetnek 
részt. A területi versenyen a család lét
száma nem korlátozott, a megyei és 
országos döntőn már csak négy fős csalá
dok versenyezhetnek. Ezen széleskörű 
felhívás és a majdan megrendezésre ke
rülő nagyszabású verseny is nagymérték
ben hozzájárul ahhoz a felismeréshez, 
hogy valamennyien felelősek vagyunk 
nemcsak magunk, hanem embertár
saink testi épségéért, védelméért!

Mészáros Ágnes
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NAGYATÁD VÁROS POLGÁRMESTER-JELÖLTJE:
ORMAI ISTVÁN

HÍREK

Tisztelt Nagyatádiak!

Ebben a városban születtem, azóta itt 
élek és dolgozom. Ismerem az embe
reket, hiszen közöttük nőttem fel és most 
is közvetlen Önökkel a kapcsolatom. 
Tudom, hogy minek örülnek, mit hiá
nyolnak és mit szeretnének.

Erőforrásainkat munkánk, tudásunk 
adja. Mindannyiunké! Az eredményesen 
dolgozó vállalkozó, a szorgalmas, jó ke
reskedő, pedagógus, üzletember, a szak
máját értő mesterember, a bölcs nyugdí
jasok, az ötletekkel teli fiatalok, diákjaink, 
sportolóink és valamennyien: részesei va
gyunk a város fejlődésének.

Négy éve a nagyatádi választópolgárok 
lehetőséget adtak arra, hogy polgár
mesterként dolgozhassak Nagyatádért, az 
itt élő emberekért. Bizalmat kaptam és 
minden tudásommal, munkámmal, 
akaratommal ezt a bizalmat, városunk 
javát szolgáltam. Azért vállaltam és vál
lalom a közéleti tisztséget, mert felelős
séget érzek lakóhelyünkért és így tudok 
a legtöbbet tenni érte. Köszönöm mos
tani biztatásukat, eddigi támogatásukat 
és a hozzám eljuttatott, a szükségesnél 
sokszorosan több ajánlószelvényt.

Múzeumi Napló
Egyre népszerűbb és látogatottabb a 

nagyatádi múzeum. Ez annak is köszön
hető, hogy az elmúlt hónapokban sok 
érdekes és szép kiállítást láthattak az 
idelátogatók, az álladó helytörténeti 
kiállítás mellett.

- Az "1848, Te Csillag" c. kiállításon 
a szabadságharc csatáit bemutató tablók, 
korabeli iratok, ruhák és fegyverek mel
lett a nagyatádi nemzetőrök és honvédek 
névsorát láthatták.

- Az "Ötvöskónyi Báthory várkastély 
régészeti leletei" között voltak díszes kály
hacsempék. edények, festett kerámiák és 
ágyúgolyók.

- "Rábaköz népművészete" Csorna és 
környéke faragott bútorait, fékfestő anya
gait szemléltette.

- A "Nagyatád gyógyszerészei és orvo
sai voltak" bemutatón a századelején kiál
lított orvosi diploma, régi orvosok fotói, 
a Szülőotthon története, a régi Szt. István 
és Turul patika felszerelései voltak kiál
lítva és Dr. Kóczián Géza, fiatalon el
hunyt, nagytudású patikus tudományos 
munkásságát bemutató dokumen
tumokat láthatták.

- "Habán kerámiák" címmel a kapós
szerdahelyi Falusi házaspár színes korsói, 
tálai, palackjai - közel 180 db - volt kiál
lítva.

- Nagy Ferenc tabi fafaragó alkotásai 
sok látogatót vonzottak. A honfoglalás 
történeteit bemutató faragott táblaképek, 
a vezérek, fejedelmek, magyar királyok 
és szentek szobrai, a hangulatos pász
torfaragások nagy sikert arattak.

- "Nagyatádi órák és órások" címmel 
a helyi órásmestereket és régi, szép órákat 
mutatjuk be.

Az önkormányzati választás az előző 
ciklus értékelését és az új célok megfo
galmazását is jelenti. Véleményt formálni 
Önök fognak, hiszen részesei, tanúi 
voltak az elmúlt időszaknak. A jövőre 
vonatkozó programomat megismerhet
ték a Nagyatádért Egyesület kiad
ványából. Most csak a legfontosabb 
feladatokat emelem ki.

Az a célom, hogy az ezredfordulón 
Nagyatád biztos megélhetést, kom
fortos életteret, új lehetőségeket adjon 
lakóinak.

Nagyatád jövőjét az új munkahelyek 
és a város eltartóképességét növelő fej
lesztések határozzák meg. A már el
nyert Ipari Park minősítés birtokában álla
mi forrásokra támaszkodva kiépül a 
terület közműhálózata és itt termelő üze
mek betelepítésével több száz munka
hely létesítése valósulhat meg. Más 
munkahelyteremtő beruházások létre
hozását is szervezni fogom. A gazdasá
gi élet fejlődését segíti a turizmus 
bővítése, amihez vállalkozói tőke 
bevonását tartom szükségesnek. A kem
ping, az üdülőfalu, a szálloda építése is 
új munkahelyeket és jelentős bevételt hoz 
a városnak.

Kiemelt figyelmet kívánok fordítani az 
oktatás fejlesztésére. A jelenlegi 
intézmény rendszer megtartása mellett új 
tagozatok indítását, a jobb szakmai 
munkafeltételek megteremtését tartom 
fontosnak. Mindez vonatkozik a feltétel
rendszer jelentős javítására, de a tartal
mi, képzési megújulásra is. A középisko
la munkájának javítása, színvonalasab
bá tétele a legfontosabb tennivaló. Úgy 

kell tanítani, nevelni a nagyatádi gyer
mekeket, fiatalokat, hogy korunknak, a 
jövő évezrednek minden szempontból 
megfelelő tudással, képességekkel lép
jenek tovább a felsőbb iskolákba és 
munkahelyekre.

- "Algéria bemutatkozik" egy új szín
volt a kiállítások között. Egy sokszínű, 
egzotikus ország látható fotókon, fest
ményeken, ruhákon és használati tár
gyakon keresztül.

A látogatók összetétele is sokszínű. 
Több iskolai csoport érkezett a Babay és 
a Bárdos iskolákból tanáraikkal. Vidékről 
turistacsoportok tértek be hozzánk: 
Karádról, Tabról, Pécsről, Tatáról, 
Komlóról. Itt voltak a Balaton-vidék pol
gármesterei, az olasz testvérváros 130 fős 
küldöttsége, franciaországi középiskolá
sok, dombóvári diákok, a kemping
találkozó vendégei. Több hivatalos 
delegáció érkezett: a brazil nagykövet 
kíséretével, az algíriai nagykövet család
jával és kíséretével. A Solar Szállóból is 
egyre több magyar és német vendég, akik 
nemcsak a múzeum szépségeit dicsérik, 
hanem a város tisztaságát, a virágos, zöld 
utcákat és a szépen festett házakat.

A múzeum állománya folyamatosan 
gyarapodik. Értékes ajándékokat kaptunk: 

az Amerikában élő Somssich Józseftől 
egy Vaszary képet, a kercaszomori 
Fülöpp Melindától két Ágoston Vencel 

festményt.
A Franciaországban élő Ibusza Béla 

édesapja, Ibusza József cipészműhe
lyének felszereléseit, a Magyar család Dr. 
Magyar Vince orvos személyes és orvosi 
dokumentumait, felszereléseit ajánlotta 
fel.

Bognár Péter bábszínész szüleinek, 
a nagyatádi származású Bognár és 
Nikolitz családnak személyes 
irataiból, fényképeiből ajándékozott a 
múzeumnak.

Ismerve a lakosság helyzetét azt 
képviselem, hogy az adóterhek ne 
növekedjenek.

A fiatalok szórakozási igényének 
megfelelően segítem szervezni, hogy a 
honvédségtől átvett laktanyában lévő, 
arra alkalmas épületben a disco meg
valósuljon.

Dolgozni akarok az előkészített 
beruházások megvalósításáért; így a 
Széchenyi téri 40 férőhelyes Idősek 
Otthona, udvarán a garzonlakásokból 
álló idősek lakóparkja, az új kemping és 
a garzonház megépítéséért. Folytatható 
és befejezésre kerül a Városi Sport
csarnok építése, helyet adva a sport, kul
turális, szórakoztató rendezvényeknek. 
El szeretném érni, hogy a városközpon
tot tehermentesítő külső utak megépül
jenek a taranyi és berzencei út, valamjpt 
a 68-as út két pontja között. Készen van 
a Fő utca és a Széchenyi tér beépítési ter
ve. Ez kereskedelmi egységek, szolgál
tatóház, áruház, szálloda és vendég
látóhelyek, valamint lakások és mély
garázsok megépítésének lehetőségét 
tartalmazza. Szükségesnek tartom a 
megkezdett út és járdafelújításokat, 
építéseket folytatni és városunk szépségét 
gazdagítani.

A Nagyatádért Egyesület polgár
mesterjelöltjeként veszek részt a választá
sokon. Négy év eredményeinek, tapasz
talatainak birtokában, a feladatokat lát
va és tudva szeretnék dolgozni 
Nagyatádért.

Tisztelt Nagyatádi Választópolgárok!

Jöjjenek el az október 18-i önkor
mányzati választásokra és kérem, hogy 
szavazataikkal támogassanak!

Onnai István 
polgármesterjelölt

Értékes adomány Dr. Mike Imre kir. 

közjegyző - a ház volt tulajdonosának 
- levelei, tárgyai, bélyegzői, amelyeket 
egy volt kedves ismerőse küldött el 
nekünk. - Eladásra kerülő családi házból 
bútorokat és képeket kaptunk.

A kiállítások mellett értékes előadá
sokat hallgathattak az érdeklődők. 
Dr. Király Lajos nyelvész tanár Somogy 
megye földrajzi neveinek eredete és 
Lengyel István egyetemi tanár Algíriét 
bemutató előadásait.

Köszönetét mondunk az adomány
ozóknak és mindenkinek, aki valamilyen 
módon segítette munkánkat.

Kérjük, hogy senki ne dobja ki régi tár
gyait, iratait, hanem hozza be a 
múzeumba vagy értesítsen t>ennünket és 
érte megyünk.

Horváthné Gréczi Mária

Megkezdte a szennyvízcsatorna 
hálózat videókamerás felülvizsgálatát a 
DRV. Rt. A felülvizsgálat célja a csatornák 
állapotfelvétele és az illegális rákötések 
kiszűrése.

Ünnepélyes külsőségek között került 
sor az Őrangyalok tiszteletére épült bod- 

vicai templom felszentelésére október El
én. A szentelést és a szentmisét Dr. Paskai 
László bíboros úr celebrálta.

* ♦ *
A Nagyatádi Zeneoktatás Támoga

tásáért Alapítvány megköszöni minda
zoknak a támogatását, akik az 1997. 

évi személyi jövedelemadójuk 1 %-át 
az Alapítvány részére ajánlották fel.

Hagyományteremtő szándékkal rendezte meg a Jókai utcai közösség augusztus 
végén a lakótelep apraját-nagyját megmozgató Jókai Napot. Az ötletgazda Boros 
Bálint képviselő és segítői az egész napos programban minden korosztály számára 
érdekes elfoglaltságot kínáltak a kötélhúzástól az esti koncertig.

Nagyatád ifjú polgárai
Varga Gábor

Borsodi Levente

Töreki Erik

Balázs Marcell László 

Vass Dorottya

Ludas Blanka Katinka

Kása Regina

Sárái Péter

Pap Richárá

K
" .. A,

Örök hús éget fogadott
Hoffmann Csaba - Czigány Jolán

Nezdei Zoltán - Barbár Tímea

Szabó László - Kovács Lívia

Kis Gábor - Bognár Beatrix

Gazda György - Altsách Mónika

Cser Miklós - Gábor Anna Mária

Kovács Gábor - Fábián Gyöngyi

Farkas Zsolt Sándor - Ma,gyár Tímea

Kovács Szabolcs - Horváth Edit

Takács Gábor - Selmeczy Zsuzsanna

Török Zoltán - Komáromi Anita

Tóth l -ászló - Kocsis Katalin I
Mészáros Sándor - I lorváth Adél Tünde

Kéri János Tamás - Bauer Anikó

Kolena Krisztián - Farkas Krisztina

Gerlecz Zsolt - Kösz Brigitta

Egyben tájékoztat arról, hogy a 
befolyt összeget egy rézfúvós hangszer 
felújítására és két furulya beszerzésére 
fordította.

A Nagyatádi Atlétikai Club 1998. 
októlrer 23-án 9.45 órai kezdettel Mudm 
Imre atlétikai emlék és tehetségkutató 
versenyt szervez. A verseny helyszíne: 
Városi Sporttelep, a rendezvény fővéd
nöke: Zsivótczky Gyula. Az érdeklődők 
a versenyt követően a Fehér Galamb 
ÉtteremJíen 17 órai kezdettel találkozhat

nak Zsivótczky Gyula olimpiai 
bajnokkal, Gécsek Tibor európai 
bajnokkal

Horváth Martin

Dakos Csaba

Gara Bella Klára

Németh Noémi Virág
Jancsik Ákos

Banicz Adrienn

Pánczél Roland Zoltán
Kulcsár Kristóf
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NAGYATÁD VÁROS POLGÁRMESTER-JELÖLTJE: 
DR. NOVÁK JÁNOS

A jelölésre jogosult 
nagyatádi szervezetek kompenzációs listája

Tisztelt Nagyatádi Polgárok!

A Nagyatádi Hírlap lehetővé tette szá
momra, hogy négy év alatt immár má
sodszor szerepelhessek önállóan a hír
lap hasábjain. (Először ez év áprilisában, 
mint országgyűlési képviselőjelölt mutat
kozhattam be.)

A lap augusztusi számában nagy 
figyelemmel olvastam hivatalban 
lévő polgármesterünkkel "PM" úr 
által készített - 7460 betűhelyet tar
talmazó - beszélgetésről szóló cikket.

Szomorúan kell megállapítanom, 
hogy sajnos a jelen rendelkezésemre 
bocsátott 4000 betűkarakterrel nem 
kelhetek versenyre polgármesterjelölt tár
sam előadásával. Ezért engedjék meg, 
hogy a polgármester-jelöltségemet támo
gató hétpárti helyi választási szövetség 
(Független Kisgazdapárt, Keresztényde
mokrata Néppárt, Magyar Demokrata

A nagyatádi egyházközség búcsúnapja 
szeptember 14: a Szent Kereszt felma- 
gasztalásának ünnepe.

Ebből az alkalomból az ünnepet 
követő vasárnap délelőtt nyitották meg 
a Szent Angyalok kiállítást az egykori 
kolostorépületben. Az érdeklődő láto
gatók egy hétig tekinthették meg a szebb-

A Nagyatádi Úszó Sportegyesület (NUSE) 
eseményei és rendezvényei

Az NVSE szeptember 25-én tartotta 
éves közgyűlését, amelyen több olyan 
határozat is született, amely hatással lesz 
a város úszósportjának jövőjére. Az úszá
soktatás mellett az eddiginél nagyobb 
hangsúlyt kap a versenysport. Ennek első 
lépcsőjeként szeptember 26-án 39 fiatal 
versenyzőpalánta tett eredményes tech
nikai minimumvizsgát az úszásban való 
jártasságról. Ez a jogosítvány szükséges 
ahhoz, hogy a Magyar Úszószövetség 

országos bajnokságain a versenyzők 
megkapják a rajtengedélyt.

Fórum, Magyar Demokrata Néppárt, 
Magyar Igazság és Élet Pártja, Vállal

kozók Pártja, 56-os Szövetség) részletes 
programját, mely közös programunk, 
tehát az én polgármester-jelölti progra
mom is, külön juttathassam el Önökhöz 

az elkövetkezendő napokban.
Mindazonáltal hadd jegyezzem meg 

az alábbiakat:

"Mit akartak a nagyatádiak 1994-ben?" 
- tette föl a kérdést programnyilatkoza
tában a jelenlegi polgármester, s mitakar
nak a nagyatádiak 1998-ban? - kérdez
hetjük most.

Mi azt valljuk, hogy:

VÁLTOZÁST - személyekben, szem

léletben, jövőképben, stílusban.
FORDULATOT- a polgári, jobboldali 

kormányzattal hannonizáló polgári, job
boldali önkormányzatot, a jelenlegi, 
tanácsrendszert restauráló kliensrendszer 
helyett.

MEGÚJULÁST - az önkormányza

tiságban, érdekvédelemben
FEJLŐDÉST - a városközponton kívül 

is; az északi és nyugati városszélen is, a 
város határában is, az intézmények bel
ső, szakmai támogatásában is, a kisvál
lalkozások támogatásában is.

ELŐRELÉPÉST - a munkahelyterem

tésben, a közvagyon gyarapításában, a 
családok támogatásában, a gyermekn
evelésben.

Nem mélygarázs kell, hanem vál
lalkozásbarát adópolitika, polgárbarát 
várospolitika! A turizmus megalapozásá- 

A Szent Kereszt felmagasztalása
- Nagyatád Búcsúnapja -
nél-szebb képeket, képeslapokat és 
egyéb tárgyakat.

Délután három órakor a kórház 
parkjának lombkoronája által övezett 
tisztáson áll a Szent Kereszt, mely állít
tatott a Szent Kereszt felmagasztalásának 
ünnepén, Kalkuttai Teréz anya lel
kiségével, Isten dicsőségére, és a 
szenvedők javára.

Az Adományozó Szeretet Missionári- 
usai világi rend és a Teréz anya mun
katársai nagyatádi csoportja - a vérző, 
haldokló Jézust ábrázoló keresztet arra 
a szándékra ajánlja fel, hogy a kórház 
betegei és dolgozói erőt meríthessenek 
Krisztus kínszenvedéseiből és az állapo
tukhoz szükséges kegyelmeket elnyer
hessék általa.

Dr. Kisnemes János esperes-plébános 
felszentelési beszédében kiemelte, hogy 
"aki megvall engem az emberek előtt, azt 
én is megvallom Atyám előtt." Méltatta 
a kereszt állítók szándékát és ünnepé
lyesen átadta a feszületet az intézmény 
vezetőjének.

Dr. Frank Ferenc főigazgató-főorvos 
beszéde olyan gondolatokat ébresztett, 
mely az Isten jóságát emelte ki, azt, hogy 
az emberek iránti szeretetének meg

1998. október 3-án rendezte meg az 
egyesület a Nagyatádi Úszó-Váltó Baj
nokságot a NVSE a TRIATÁD versenyzői, 

valamint néhány úszást kedvelő lelkes 
család részvételével. A hűvös idő elle
nére szinte forrt a víz, amikor az ifjú úszó
palánták szelték a hullámokat. A ren
dezvény különlegességének számít az 
úgynevezett "falka-váltó", amelynél egy
szerre pályánként 4 versenyző is küzd 
a habokkal és az ellenfelekkel. Érdekes 

színfoltot jelentett a "családi" váltás in
dulása, amely ékes bizonyíték arra, hogy 

nak nem az a célja, hogy idevárjuk a 
befektetőket, hanem az, hogy legyen tisz
ta és biztonságos a városunk. Teremtett 
és örökölt vonzerőnk hozza majd ide a 
látogatókat és a remélt jövedelem a 
befektetőket.

De mindezeknek elébe kell menni és 
nem várni, hogy jön-e már...

Tisztelettel:

Dr. Novák János

A Nagyatádi Hírlap szerkesztősége 
három éves működése során sohasem 
zárkózott egyetlen nagyatádi polgár 
közérdekű mondandójának közzé
tételétől sem. Különösen igaz ez hivatal
ban lévő önkormányzati képviselőkre. 
Dr. Novák János képviselő úrtól ez alatt 
az idő alatt ilyen irányú felkérést nem 
kaptunk. Álláspontom szerint a lap 

nem egyes személyek "szerepeltetésére", 
hanem hiteles információk közzétételére 
hivatott. A Nagyatádi Hírlap tulajdonosa 
az önkormányzat és a képviselőtestület 
képviseletére a mindenkori polgármester 
jogosult. A fentiek alapján úgy gondo
lom nyilvánvaló, hogy ha a város műkö
désével kapcsolatban hiteles információra 
van szükségünk, akkor hozzá fordulunk. 
Ezzel megítélésem szerint nem kam
pánycélokat, hanem a város érdekeit 
szolgáljuk.

a szerk. alias "PM úr"

nyilvánulása kísérte a betlehemi jászoltól 
a Golgota hegyéig. Isten törvényeinek 
megszegése bűnt bocsátott az emberre, 
mely kíséri a bölcsőtől a koporsóig. Az 
Isten iránti engedelmesség az ember 
számára az életet, míg az engedetlenség 
a pusztulását jelenti. Isten fiának irgal
ma azonban felülkerekedett mindenen, 
mert "úgy szerette a világot, hogy 
egyszülött Fiát adta érte."

"Isten előtti bűnbánattal és Krisztus 
iránti hittel Ádám elbukott gyermekei újra 

"Isten gyermekei" lehetnek.
Kereszthalála Jézusnak a jó és a gonosz 

közötti küzdelem példázattörténete, 
melyet a most felszentelt kereszt méltó 
felmagasztalása.

Krisztus követői között ismert és név
telen emberek tették és teszik minden
napi feladatukat: áldozatos lelki életük, 
odaadó támogató tevékenységük által 
rászorulók juthatnak emberibb élethez.

Hosszú volt az út Skopjétól Indiáig, de 
Teréz anya, "India szíve" , a szolgáló
szeretet mintaképe, nemes egyszerű
ségével, végtelen szerénységével embe
rek millióinak szívébe zárta nevét- 
mindörökre.

Mészáros Ágnes

a felnőttek sem restek vízbe és "ringbe" 
szállni.

A Nagyatádi Úszó Sportegyesület 

1997-ben megalakulásakor többek 
között azt a célt is megfogalmazta, hogy 
"lehetőség szerint minden Nagyatádon 
élő polgár tanuljon meg úszni". Ehhez 
a lehetőség a NVSE részéről akár most 
is adott...

1998. okt. 17-én mód nyílik az egye
sülettel való kötetlen ismerkedésre, hi
szen a NVSE aznap szombaton gyalog
túrát szervez Nagyatád-Rinyaszentkirály 
"nyomvonalon" (és vissza). Indulás a 
városi fürdőtől reggel 9 órakor.

Minden érdeklődőt várunk!

FIDESZ MPP
Ágoston Gábor 
Bakos József
Baioghné Besenczy Ibolya 
Bodzái Jenő
Csonka László
Cseke László

CIGÁNY KISEBBSÉGI
Ignácz János
Ignácz Imréné

FKGP. KDNP. MDF. MDNP.
MIÉP. 56-OS SZÖVETSÉG 

Dr. Novák János 
Dr. Gerencsér György 
Kovács Géza
Nagybocskai Tamás 
Gergó Sándor 
Boros László 
Péntek Lajos 
Dr. Járay Tibor 
Dr. Diviánszky János 
Kálmán Katalin 
Papp László 
Haris László 
Buda József 
Czimmermann Béla

SZDSZ
Fehér Miklósné 
Dr. Seffer Tibor 
Szabolcs Ferenc
Hubay Sándor 
Gelencsér Dezső 
Karafa Zoltán

Választási Tudnivalók

Szeptember 25-én 16 órakor lezárult a 
helyhatósági választások jelölési folyama
ta. Nagyatád városban összesen 10 egyéni 
választókerületben indulnak képviselő
jelöltek. A képviselőtestület tíz tagját és a 
polgármestert, közvetlenül választja meg 
a lakosság. A fennmaradó 7 képviselői he
lyet a töredékszavazatok alapján osztja fel 
a választási bizottsága a jelölő szervezetek 
kompenzációs listája alapján. Ez leegy
szerűsítve azt jelenti, hogy azok az egyéni 
képviselőjelöltek, akik nem jutottak kép
viselői mandátumhoz, de érvényes szava
zatokat szereztek, ezekkel a szavazataikkal 
a jelölő szervezetük listáján szereplő sze
mélyeket támogatták. A 10 választókör
zetben összesen 51 egyéni jelölt indul, ame
lyek között 7 független jeiölt szerepel.

A választási bizottság 2 polgármester 
jelöltet regisztrált. A Nagyatádért Egyesület 
jelöltje Ormai István, a másik jelölt 
Dr. Novák János az FKCP-KDNP-MDF- 
MDNP-MIÉP-VP és az 56-os Szövetség 
közös jelöltje.

A jelölésre jogosult szervezetek össze
sen 6 listát állítottak és a választási bizott
ság egy kisebbségi listát képezett. Az egyéni 
jelöltekre leadott töredékszavazatok ezek 
között a listák között oszlanak meg. A 
választást a Magyar Köztársaság Elnöke 
október 18-ra tűzte ki. Ezen a napon reggel 
6 órától este 19 óráig tartanak nyitva a 
szavazóhelyiségek. A választópolgároknak 
a szavazáshoz az értesítőjüket és a szemé
lyi igazolványukat kell magukkal hozniuk. 
A szavazáson megjelentek a névjegyzék 
aláírását kövezően 4 lepecsételt szava
zólapot kapnak. A szavazólapokon a me
gyei önkormányzat, a nagyatádi képvi
selőtestület és a cigány kisebbségi önkor
mányzat leendő tagjaira, valamint a pol
gármester jelöltekre adhatják le voksaikat. 
A megyei önkormányzat tagjainak választá

MSZP
Rákóczy Attila 
Dr. Jaklovics Ferenc 
Boros Bálint 
Dr. Novothny Zita 
Tilinger István 
Horváth Istvánné 
Fülep István 
Sasvári Lászlóné 
Balaskó László 
Kopecsni Vince

MUNKÁSPÁRT
Bozó János 
Nánási Zoltán 
Kálmán Ferenc 
Kovács József 
Szabó Károly 
Kovács György 
Kovács Rudolf 
Tóbi József 
Szabó János

NAGYATÁDÉRT EGYESÜLET
Ormai István 
Mónos József 
Dr. Bóta László 
Iharosi István 
Sasvári Tamás 
Bagó László 
Reimann Károly 
Brezovszki Béla 
Nokk Béla 
Pallai Lászlóné 
Batka Gyula 
Kovácsné Mrekva Zsuzsa 
Szolga József 
Barics József 
Kosaras József

sához csak egy 
párt vagy szervezet 
listájára lehet 
érvényesen sza
vazni. Az egyéni 
képviselőjelöltek 
közül, minden vá
lasztókörzet lakójá
nak a saját körze
tében induló jelöl
tek közül kell egyet 
kiválasztania, aki 
a megítélése leg
inkább alkalmas 
az érdekei képvise
letére. A kiadott 

szavazólapon azoknak a jelölteknek a neve, 
akik időközben visszaléptek fekete filccel 
lesz áthúzva. Rájuk természetesen már nem 
lehet szavazni.

A polgármester jelöltek közül egy sze
mélyt kell kiválasztaniuk, aki négy évre kap
ja a város lakóitól ezt a megtisztelő meg
bízást. A cigány kisebbségi önkormányzat 
választásához minden választópolgár kap 
szavazólapot. Nagyatádon abban az eset
ben alakul kisebbségi önkormányzat, ha 
legalább 100 érvényes szavazatot szerez
nek jelöltjeik. A kisebbségi önkormányzat 
jelöltjeire úgy lehet érvényesen szavazni, 
hogy a szavazólapon szereplő személyek 
közül legfeljebb ötöt jelölnek meg. Aki nem 
akar szavazni a kisebbség önkormányza
ti képviselőkre az a szavazólapot vál
tozatlanul rakja be az urnába.

A szavazás napján a mozgásukban kor
látozott személyek kérhetnek mozgó urnát, 
telefonon, hozzátartozójuk, vagy szomszé
duk segítségével. Igazolással csak azok sza
vazhatnak egy-egy választókörzetben, 
akiknek nem városunkban van az állandó 
lakóhelyük, de az ideiglenes nagyatádi lak
címük. amelyet 1998. június 30. előtt kel
teztek a választás napján még érvényes. 
Azok a nagyatádi választópolgárok, akik 
nem a lakókörzetükben, hanem ide
iglenes lakcímükön kívánnak szavazni az 
ehhez szükséges igazolást 1998. október 
16-án 16 óráig szerezhetik meg a polgár
mesteri hivatalban.

Az előzetes eredmények megállapítása 
az egyéni képviselőjelöltek a kisebbségi 
jelöltek és a polgármester-jelöltek esetében 
még 18-án éjjel megtörténik. A kompen
zációs listák alapján a képviselői helyek 
megállapítása a választást követő szerdán 
kerül sor.

PM.



Nagyatád Város Képviselőtestülete 1994-1998
A képviselőtestület 1998 szeptember 15-én tartotta záróülését. A testület tagjaitól arra kerestünk választ, 

hogy mit tartanak az elmúlt időszak legfontosabb eredményének, és mit ajánlanak a következő 
képviselőtestület figyelmébe.

A nagyatádiak a változásra, az előre
lépésre adták négy éve támogatásukat. 
Sikerült olyan céltudatos városfejlesztést 
megvalósítani, ami az itt élő emberek ja
vaslatain alapult, őket szolgálta. Ehhez 
megyei és központi fjénzügyi forrásokat 
tudtunk pályázati úton elnyerni. Megsze
reztük a két nagy honvédségi ingatlant, 
elnyertük az Ipari Park minősítést, így eze
ket is kihasználva hosszú távra megteremt
hető Nagyatád fejlődése. A város és a 
lakosság valóságos gondjaival, a felada

tokkal foglalkozó, kezdeményező és cse
lekvő városvezetés alakult ki, és a televíz
ión keresztül a nagyatádiak figyelemmel 
kísérhették a képviselő-testület üléseit, 
megismerhették a testületi tagok hozzáál
lását, szemléletmódját.

Elkerültük a pártpolitikai csatározá
sokat, a pártszem|x>ntok előtérte kerülésé'!, 
ennek megtartását és a megkezdett, elő
készített fejlesztési folyamatok továbbvitelét 
ajánlom az új testület figyelmébe.

Az elmúlt időszak legfontosabb ered

ményének azt tartom, hogy a város úgy 
gyarapodott, hogy megújította értékeit a 
lehetőségeik és az elvárások helyes arányá

val. Ezt mindenképpen ajánlom a követ
kező testületnek is. Sohasem hazardírozni! 

Fontos még a munkahely teremtés és az 
oktatás, kultúra fejlesztése, mert ezek nél

kül sem lehet előre lépni.

Gara István alpolgármester

Ágoston Gábor képviselő Dr. Jaklovics Ferenc képviselő Dr. Bóta László képviselő Dr. Seffer Tibor képviselő

Legfontosabb eredményeink közé tar
tozik az infrastruktúra kiépítése a város 
egész területén, és az egészségügyi alap
ellátás végleges megoldása. Az idegen
forgalmi fejlesztések (termál medence, 
gyógyfürdő, Tourinform, Városi Múze
um), a Városközpont és a Kossuth utca 
arculatának alakítása, valamint az Ipari 
Park és Sportcsarnok létesítésének meg
kezdése.

További feladatok közé sorolható a 
munkahely teremtés és az idegenforgal
mi lehetőségek további fejlesztése és kiak
názása. A városközpont további szépí- 
tése-felújítása. A sportcsarnok befejezése 
és a lakástámogatás megteremtése.

1990. és 1994. között konstruktív építő 
jellegű képviselői munka következtében 
nagyot fejlődött városunk. Ebben persze 
szerepet játszott az a milliárdnyi nagyság
rendű plusz pénz és ingatlan vagyon is, 
amit a különféle pályázatok és szocia
lista országgyűlési képviselők aktív 
közbenjárására városunk kapott a köz
ponti költségvetésből. Saját képviselői 
munkám sikereként könyvelem el a 
kórházunk városunknál maradását és így 
az egészségügyi dolgozók munkahe
lyének megmaradását a szükségszerű 
egészségügyi struktúra váltást, valamint 
az egészségügyi alapellátó központ lét
rehozását.

Fontosnak tartom, hogy a választá
soknál ne a jobb oldali koalíció törjön 
előre, hogy ez által ne sérüljön az önkor
mányzatiság alapelve, megakadályozva 
ezzel a polgári diktatúra reális veszélyét.

Kiemelkedő eredménynek tartom a 
jelentős infrastruktúra fejlesztést (kábel 
TV, buszközlekedés, ipari park, köz
lekedési lámpa, csatornázás II., III. ütem, 
stb.), valamint a külső források (1,1 mil
liárd Ft) sikeres bevonását a városfe
jlesztésbe pályázatok, ill. egyéb források 
útján.

A leendő képviselőtestületnek fi
gyelmébe ajánlom, az infrastruktúra to
vábbfejlesztését (útburkolat-felújítások, 
közvilágítás, csapadékvíz-elvezetés meg
oldása, járdák) és az Ady Endre 
Gimnázium kiemelten történő kezelését, 
felvirágoztatását, valamint az Ipari Park 
"tenépesítését”, mint munkahely-terem
tést.

1990. és 1994. között, amikor váro
sunknak MDF, KDNF’ és kisgazda több
ségű képviselő testület volt Nagyatád 
gyakorlatilag nem fejlődött. 1994. és 
1998. között érzékelhető pozitív irányú 
változás történt, ezek közül két dolgot 
emelnék ki, melyek megvalósításában 
aktívan részt vettem:

- Kossuth utca keleti oldalának 
kiépítése és tevásárló utcává fejlesztése

- Szociális Gondozási Központ és 
Idősek Házának megvalósítása.

Ha minden leendő képviselő egy-két 
hasonló fontosságú "ügyet" felkarol, 
akkor városunk fejlődése töretlen marad.

Mónos József képviselő

Az elmúlt négy év legfontosabb ered
ményének azt tartom, hogy egy átgon
dolt, a lakosság által is támogatott 
városfejlesztés indult be. Igen nagy 
lehetőséget hordoz magában az Ipari 
Park minősítés elnyerése és az ezzel 
kapcsolatosan eddig elvégzett munka.

A következő testülettől azt várom, hogy 
folytassa és fejezze be a megkezdett 
beruházásokat.

A nagyatádi emberek részvételével, 
javaslataik és kezdeményezéseik 
figyelembe vételével az új testület is azért 
dolgozzon, hogy városunk dinamikusan 
fejlődjön és mielőbb biztos megélhetést 
nyújtson az itt élőknek.

Dr. Frank Ferenc képviselő Boros Bálint képviselő Varjas Lajos képviselő Dr. Fábián Csaba képviselő Horváth István képviselő

Kiemelkedő eredménynek tartom a 
város egészségügyi ellátás színvonalának 
emelkedését az alapellátás, járóbeteg sza
kellátás és fekvőbeteg ellátás területén 
egyaránt.

Fontosnak tartom, hogy a jövőben is 
szempont legyen a város töretlen fej
lődése, törekedve a munkahelyteremtő 
ipari és kereskedelmi hálózat további fej
lesztésére.

Nagyatád legyen a térség meghatá
rozó idegenforgalmi centruma.

Az Oktatási Bizottság elnökeként leg
nagyobb eredményünknek tartjuk, hogy 
az ismert országos helyzetben az intéz
mények működhettek tovább, sportbi
zottság tagjaként a sportcsarnok meg
fogható közelségbe kerülése.

Ajánlanám, kiemelten kezeljék a 
munkahelyteremtést, vállalkozásokat, 
segítsék a családokat, az ifjúság szórako
zását Nagyatádon oldják meg.

Az elmúlt időszak legfontosabb ered
ményének tartom, hogy a városi költ
ségvetés pénzügyi egyensúlyának meg
tartása mellett több komoly, hosszabb 
távú beruházást sikerült elindítani. A kö
vetkező testület figyelmébe ajánlom, a 
megkezdett beruházások folytatását, 
amelyek közül kiemelkedik az Ipari Park 
létrehozása. Az elsődleges feladatnak tar
tom külső pályázati források meg
szerzésével az Ipari Park infrastruktúráját 
megteremtő munkák megkezdését, majd 
ezt követően a terület értékesítését, vál
lalkozások, cégek letelepítését, új mun
kahelyek teremtését.

Legnagyobb eredmény: A város nem 
adósodott el. A kedvezőtlen gazdasági 
környezet ellenére, gyarapodtunk. Befe
jeztük a szennyvízprogramot, új orvosi 
rendelők készültek, javult az önkor
mányzati vagyon minősége.

Ajánlás a következő ciklus képviselő
testületének: Őrizzék meg a fejlődés len

dületét. Tanácskozási kultúrájuk legyen 
jobb, mint a miénk volt.

1994-98. között működő önkormány
zat legfontosabb eredményeinek az 
alábbiakat tartom:

- megszűnt a mozdulatlanság,
- az utóbbi évtizedben a legtöbb fej

lesztés most valósult meg,
- jelentős részben megújult az önkor

mányzat vagyona,
- a fejlesztés ellenére biztosítani tudtuk 

az intézmények működését, igaz kor
látozott szinten,

- közvetett módon több száz munka
helyet hoztunk létre.

A képviselők elhelyezését - a különböző terjedelmű válaszaik miatt - nem tudtuk ábécé sorrendben megvalósítani. 
Az elhelyezésnél kizárólag tipográfiai szempontokat vettünk figyelembe. (A szerk.)
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Kiskó Gyuláné képviselő Dr. Gerencsér György képviselőKovács Gábor képviselő

Legfontosabb eredmény, hogy a város 
költségvetése működőképes maradt.

Dr. Novák János képviselő'

Mindent előttünk, semmit a hátunk 
mögött!

A költségvetés működőképességének 
fenntartását ajánlom.

Tilinger István képviselő

Az elmúlt időszak legnagyobb ered
ménye az ésszerű gazdálkodás és a város 
szemmel látható fejlődése. A jövőben 
fontosnak tartom: - arányos fejlesztést a 
város minden területén.

- az oktatás jobb finanszírozását
- munkahelyek teremtését
- magasabb szintű szociális gondos

kodást

A legfontosabb számomra, hogy tel
jes lett a közművesítés. A bodvicai város
rész egy templommal és egy társadalmi 
munkában épült játszótérrel gyara
podott. A meglévő középületek felújítás
ra kerültek. )ó lett a kapcsolat a lakosság
gal és ezt meg is kell őrizni.

Legfontosab eredmény: az önkor
mányzat jelenlegi intézményrend
szerében működőképes maradt. A jövőre 
nézve figyelemfelhívás: az eladósodás 
elkerülése.

Önkormányzati választások 1998. - Nagyatád város képviselőjelöltjei

Jelölt neve Jelölő szevezet(ek) megnevezése vk. száma
Buda József Független Kisgazdapárt. KDNP. MDF.MDNP.MIÉP, 

Vállalkozók Pártja, 56-os szövetség.
1

Horváth Zoltán Nagyatádért Egyesület - Fidesz MPP 1
Kovács Gábor független jelölt 1

Baloghné Besenczy Ibolya FIDESZ Magyar Polgári Párt 2
Boros László Független Kisgazdapárt. KDNP, MDF, MDNP, MIÉP, 

Vállalkozók Pártja, 56-os szövetség. 2
Dán József független jelölt 2
Karafa Zoltán Szabad Demokraták Szövetsége 2
Kiskó Gyuláné Nagyatádért Egyesület 2

Boros Bálint Magyar Szocialista Párt 3
Dr. Dezső László Nagyatádért Egyesület 3
Dibusz Ferenc Szabad Demokraták Szövetsége 3
Dr. Gerencsér György Független Kisgazdapárt, KDNP. MDF, MDNP, MIÉP 

Vállalkozók Pártja, 56-os szövetség 3

Ágoston Gábor Fidesz-Magyar Polgári Párt 4
Bozó János Munkáspárt 4
Dr. Diviánszky János Független Kisgazdapárt, KDNP, MDF. MDNP, MIÉP 

Vállalkozók Pártja, 56-os szövetség 4
Fehér Miklósné Szabad Demokraták Szövetsége 4
Fülep István Magyar Szocialista Párt 4
Sasvári Tamás Nagyatádért Egyesület 4

Bakos József Fidesz-Magyar Polgári Párt 5
Balaskó László Magyar Szocialista Párt 5
Haris László Független Kisgazdapárt, KDNP, MDF, MDNP, MIÉP, 

Vállalkozók Pártja, 56-os szövetség 5
Hubay Sándor Szabad Demokraták Szövetsége 5
Iharosi István Nagyatádért Egyesület 5

Dr. Bakács Tiborné független jelölt 6
Füri József független jelölt 6
Gelencsér Dezső Szabad Demokraták Szövetsége 6
Gergó Sándor

Laczikné Koleszár Éva

Független Kisgazdapárt, KDNP, MDF, MDNP, MIÉP, 
Vállalkozók Pártja, 56-os szövetség 6
Nagyatádért Egyesület 6

Lesnyák Gyöngyi független jelölt 6
Tilinger István Magyar Szocialista Párt 6

Bodzái Jenő Fidesz-Magyar Polgári Párt 7
Dr. Bóta László Nagyatádért Egyesület 7
Horváthné Mészáros Ágnes független jelölt 7
Dr. Járay Tibor Független Kisgazdapárt. KDNP, MDF, MDNP. MIÉP, 

Vállalkozók Pártja, 56-os szövetség 7
Németh Erzsébet Szabad Demokraták Szövetsége 7
Dr. Novotny Zita Magyar Szocialista Párt 7
Szigethy Istvánná független jelölt 7

Cseke László Fidesz-Magyar Polgári Párt 8
Ormai István Nagyatádért Egyesület 8
Papp László Független Kisgazdapárt, KDNP, MDF, MDNP, MIÉP, 

Vállalkozók Pártja, 56-os szövetség 8
Sasvári Lászlóné Magyar Szocialista Párt 8

BenkeImréné Szabad Demokraták Szövetsége - Magyar Szocialista Párt 9
Csonka László Fidesz-Magyar Polgári Párt 9
Ignácz Imréné PHRALIPE Független Cigány Szervezet 9
Ignácz János "LUNGO DROM’VHosszú út Országos Érdekvédelmi 

Cigányszövetség 9
Dr. Janzsó József Nagyatádért Egyesület 9
Nánási Zoltán Munkáspárt 9
Dr. Novák János Független Kisgazdapárt, KDNP, MDF. MDNP, MIÉP, 

Vállalkozók Pártja, 56-os szövetség 9

Dr. Fábián Csaba Nagyatádért Egyesület 10
Dr. Jaklovics Ferenc Magyar Szocialista Párt 10
Kovács Géza Független Kisgazdapárt, KDNP, MDF, MDNP, MIÉP 

Vállalkozók Pártja, 56-os szövetség 10

Internet a kábeltévén
Fejlett szolgáltatás-korszerű infrastruktúra

Szeptember elején a Somogy megyei 
Európa Nap keretében “Egy újabb kap
csolat Európával címmel" kommuniká
ciós konferenciát szervezett az önkor
mányzat. A rendezvényen az ország vala
mennyi jelentős kábeltelevíziós Internet
szolgáltatójának képviselője megjelent.

Ez a nap komoly előrelépést hozott 
a nagyatádi kommunikációs szolgál
tatások fejlődésében is. Ekkor került sor 
az Országos Műszaki Fejlesztési Bizott
ság és a Megyei Területfejlesztési Tanács 
támogatásával megvalósult interaktív 
kommunikációs rendszer ünnepélyes 
használatbavételére. A konferencián Dr. 
Hanák Péter az OMFB főosztályvezetője 
hangsúlyozta, hogy kiemelten támogatják 
a hasonló hazai fejlesztéseket, hiszen a 
kommunikációs infrastruktúra színvon
ala meghatározó tényező a fejlett ipari 
országokban.

A nagyatádi program során megépült 
egy sokrétű feladatot ellátó kommuni
kációs központ a Városházán, amely az 
Internet-szolgáltatás mellett a folya
matosan épülő városi adatátviteli 
hálózat és a választási informatikai rend
szer bázi-sát is jelenti. Ennek a prog
ramnak az eredményeként elkészült a 
várost bemutató Honlap, amelynek 
segítségével a Világ bánnely részéről vir
tuális sétát tehetnek városunkban az 
érdeklődők az In-ternet segítségével. A 
városi honlapon a turisztikai látványos
ságok mellett Nagyatád gazdasági

adataiba, befektetési lehetőségeibe is 
bepillantást nyerhetnek.

Az elkészült kommunikációs központ 
jelenleg leginkább nagy érdeklődésre szá- 
mottartó szolgáltatása az Internet eléré
sének biztosítása. Ez pillanatnyilag a leg
gyorsabban a telefonvonalakon keresztül 
lehetséges, de a városi kábelhálózat folya
matos fejlesztésével hamarosan ezen 
keresztül is elérhetővé válik Nagyatád 
bármely pontjáról. A kábeltelevíziós In
ternet-szolgáltatás kiépítésével egy olyan 
jó minőségű belső városi adatátviteli há
lózat alakulhat ki, amely jelentős meg
takarítást eredményezhet a különböző 
intézmények, vállalkozások és magán
személyek egymás közti kommuniká
ciójában. A MATÁV kizárólagos távkö

zlési monopóliumának megszűnését 
követően ez a rendszer lehetővé teszi a 
helyi telefonhívások lebonyolítását is a 
kábel rendszeren keresztül, amely városi 
szinten hatalmas megtakarítást eredmé
nyezhet.

A rendszer tulajdonosa az önkor
mányzat, s így a legcélszerűbb üzemel
tetési fonna kiválasztása, mára soron kö
vetkező képviselő-testület feladata. A pá
lyázati alapelvek között az szerepelt, hogy 
a felhasználók számára egy jó minőségű 
és olcsó adatátviteli lehetőséget biztosit, 
amelynek technikai feltételei megterem
tődtek csupán a megfelelő üzemeltetési for
mát kell megtalálni.

Pünkösd M.

Számítástechnikai kiá 11ítás
Immár hannadik alkalommal szer

vezett számítástechnikai kiállítást 
Nagyatádon a Data-Gral Kft. A műve
lődési házban tartott rendezvényre 
üzletemberek és több száz fiatal látoga
tott el. A kiállításon Hewlett Packard 
számi-tógépeket és -nyomtatókat Ricoh 
digitális fénymásolókat az Ericcson cég 
ISDN telefonrendszerét és különböző

kiépítésű DTK-számítógépeket láthattak 
az érdeklődők. A kiállítás látogatói 
működés közben tekinthették meg a 
nagyatádi kábeltelevíziós Internet-szol
gáltatásnál alkalmzott eszközöket. A 
hálózati alkalmazások után érdeklődők 
különböző adatátviteli sebességű hálóza
ti kártyákat tekinthettek meg működés 
közben.
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dr. Mike Imre (1896-1957)

Nagyatád egykori közjegyzője 1869. 
november 4-én született Hódmező
vásárhelyen. szülei Mike Ferenc és 
Mikéné Palásti Julianna. A jogot 
Budapesten végezte, 1893-ban dok
torált, majd 1896-ban szerzett bírói 
oklevelet. Fiatalon a 16. huszárezred
ben szolgált, mint önkéntes. Mellénye 
felső gombja nyitva volt tiszti rangjára 
utalva. Budapesten a IV.-V. és VI. 
kerületben alkalmazták. 1907. febr. 7- 
én, mint aljárásbírót Nagyatád köz
jegyzőjévé nevezték ki a helyi járás
bíróság mellett működő közjegyzői 
hivatalba. Aktívan részt vett a község 
közéletében. Sok megbízatása közül 
csak néhány: a pécsi közjegyzői kama
ra választmányának tagja, a közjegyzők 
nyugdíjintézete döntő bizottságának 
tagja, a nagyatádi adó felszámolási 
bizottság elnöke, községi képviselő és 
megyebizottsági tag volt.

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

MESÉLŐ KÉPEK

Darányi Ignácz Földművelésügyi 
magyar királyi miniszter 1996-ban fel
hívást tett közzé: a millenium emlékére 
falvak és városok népe fákat ültessen. 
Ennek a felhívásnak eredményeként "az 
ország minden vidékén közel két mil
lió fa vert gyökeret az ezredéves 
anyaföldben, hogy majdan erős, sudár 
törzse hirdesse országnak-világnak, 
hogy a nemzet a második ezredévet a 
honfoglaló elődök érdemeinek dicső
ítésével kezdte... ezek a fák az örömtel
jes emlékezet fái lesznek..." írta a mi
niszter egy könyv előszavában.

1998-ban azonban egy szomorú 
esemény kapcsán újra felhívással for
dult a magyar néphez: "őszi napfény 
alászállatkor, virágok hervadása idején 
kimondhatatlan gyász Ixirult a magyar 
népre. Egy fennkölt lélek: Királynéja tért 
boldogabb hazába. Mily szép és nemes

A közjegyzői hivatalként és 
lakásként felépített eklektikus stílusú 
épület a Széchenyi tér 2. sz. alatt adott 
otthont a háromtagú családnak: a 
feleség Harrach Elza. (1880-1945) 
anyósa Harrach józsefné Fleischacker 
Helén. Külön-külön szobával ren
delkeztek és a kor ízlésének, valamint 
.1 kényelemnek megtelelő, de nem 
hivalkodó bútorzattal berendezett vil
lában. A központban állt egy 
nagyméretű festmény, Lotz Károly 
alkotása, amely F. Helént ábrázolta 
múlt századi díszöltözetben. A kert 
felöl első terasz mellett és alatt pince 
volt, ahol a homokban tárolt zöldség, 
a mázas korsóban lefedett szilvalekvár 
és illatos méz, a becsületes ház
vezetőnő Pál jüzsefné Dani Anna biro
dalmához tartozott. A nagyszerű asz- 
szonyt akna sebezte halálra 1945-ben, 
amint kacsát tömött a faházban. A 
padlástérben a polcokon, a ládákban 
és vulkánfieber hajókofferekben több 
száz bőrkötésű lexikon, 3 nyelvű 
szótár, művészeti album, jogi és 
törvénytár volt elhelyezve. A magas, 
egyenes tartáséi, komoly, korrekt köz
jegyző úr kemény, rideg - hideg, jeges 
külseje alatt, belülről meleg szív 
dobogott és csupa jóság fakadt, 
nagylelkűen adakozott közérdekű 
célokra. Meg nem enyhülő lelki fáj
dalom is gyötörte, egyetlen fia 
elvesztése miatt, aki az első 
világháborúban szerzett gyó
gyíthatatlan betegségében halt bele. 
Nevelt leánya S. jolán itt végezte el 
a polgári iskolát 1914-ben, majd a 
sors másfelé sodorta.

elhatározás 
lenne a mai 
emlékezetes 
napon - 1898. 
november 19- 
én, a boldogult 
Királyné O 
Felsége neve 
napjának évfor
dulóján - mily 
igaz kifejezője 
lenne az orszá
gos gyásznak, 
ha hegyen és 
völgyön, a 

városok népáradata, csendes falvak 
egyszerű lakói közt szomorúfűz, tere
bélyes hárs, viharral dacoló tölgy és 
örökzöld fenyő hirdetné az ő emlékét!" 

Felhívásában azt is kéri, hogy "az ülte
tendő fák közt méltóan foglalhatnának 
helyet a leboruló koronájú fák, minők 
a szomorúfűz, kőris és a szomorúbükk; 
épp úgy a megdicsőúlt Királyné kedvenc 
fái: a tölgyek és a fenyők, valamint 
egyéb hosszú életű fák tagjai..., de ne 
maradjon jeltelen az országnak 
egyetlen tája sem, melyet a megdicsőült 
Királyné valaha meglátogatott. Az 
ültetett fák vagy ligetek "Erzsébet ki
rályné emlékfái" nevet viseljenek." 

így került sor Nagyatádon és 
környékén is az emlékfák ültetésére. 
"Nagy-Atád község elöljárósága a gróf 
Széchenyi-téren 1 27 db vadgesztenye
tat ültetett: az út, melyen a fák ültettet-

Munkáját mindenkor kifogástalanul 
végezte 43 évet át, elismerésül "kor
mányfőtanácsosi" címet kapott.

Amikor felesége beteg lett. Pálné 
Daru Anna leányát hívta le Buda
pestről ápolásra. Waczulik Mártonné 
Pál Mária és férje gondoskodtak 
Mikékről. A jószívű házaspár kísé
retében történt menekülésük is 1944- 
ben Somogyszobra. Hazatérve a ki
fosztott, megsérült villa lakói is nehéz 
napokat éltek át 1945-ben. Mike Imre 
özvegyen és nyugdíjasán 1950-től tel
jesen visszavonultan élt, olvasott, 
rádiót hallgatott, dakszli kutyáit Picit 
és Dagit sétáltatta, cicáját kényeztette. 
1952-ben lakását államosították a 
tón ényes rendelkezés figyelmen kié ul 
hagyásával, ugyanis 6 szobával nem 
rendelkezett az épület. A kitelepítést 
elkerülte, de egyetlen fillér nyugdijat 
sem kapott, mivel a közjegyzők 
nyugdíjintézetét megszüntették és 
vagyonát állami tulajdonba vették. 
Élete végéig bizakodva és re
ménykedve várta írásos kérelmére a 
méltányos választ a Nagyatádi járási 
Tanács Végrehajtó Bizottságától, amit 
sohasem kapott kézbe. A 83 éves idős 
embert az áldozatos, becsületes, 
szerény Waczulik házaspár ápolta, 
gondozta és tartotta el a Selmecz- 
bányai u. 20. sz. alatti kis házban. 
Halála után ők temettették el

1993-ban sírját felszámolták, de az 
egykori villát a közvélemény javas
latára átalakították múzeumma.

1996-tól a szépséges "Miké Mú
zeum" mementóként reá emlékeztet. 
Tartozunk annyival elődeinknek, 
hogy ápoljuk emléküket, tiszteletben 
tartjuk cselekedeteiket, mert ha mi nem 
emlékezünk rájuk, akkor nem biztos, 
hogy ránk is emlékezni fognak majd 
az utódok.

Győré Béláné Sípos Hona

tek "Erszébet-sétány"-nak neveztetett el, 
továbbá parkírozta a templom előtti teret 
is. Bodvicza község elöljárósága a 
község végén lévő térre 8 db. hársfát 

ültetett.
Henész község elöljárósága a 

köztemető körül 60 db szederfát ültetett. 
Kivadár község elöljárósága 8 holdnyi 
területet Erzsébet-ligetté alakított, 
melybe 756 db különböző fajú fát 
ültetett, a közepén pedig egy Erzsébet- 
liget felirású táblát állított.

Gróf Somssich Adolf kivadári birtokán 
I k. holdnyi területet kertté alakított s 
azt a községi lakosok részére üdülő 
helyül átengedte.

Nagy-atádi m.kir. méntelep-osztály a 
jártató hely mellett 14 db emlékfát 
ültetett" (A mai kollégium kornyéke).

Ezért, ha a Széchenyi-téri parkban 
sétálunk gondoljunk arra, hogy Erzsébet 
királyné emlékére ültetett fák alatt 
járunk és gondoljunk elődeinkre, akik 
ezeket a szép fákat ültették.

Az "Erzsébet királyné emlékfái" c. 
1899-lx‘n megjelent konyvtx'n - amely- 
ből az idézeteket vettem - olvashatjuk 
ezeket a sorokat: ■

"Az erdő tisztelete az emberi lélek
ben gyökerezik. Rejtelmes homálya 
mélyen hat a kedélyekre, s az ember 
érzi, hogy a faóriások kozott, melyek 
századok születését, századok pusz
tulását látták: csak aprány, csak múló 
tünemény... Hány helyen ragaszkodik 
erdős vidékeink népe még ma is 
babonás hittel az erdő fáihoz! A csiki, 
a háromszéki székely s a torjai bar
langhoz zarándokló pór csodatévő 
erőt vár a tártól, s ez a hit hagyomány 
gyanánt száll apáról-fiura"

Horváthné Gré< zi Mária

Brazil napok Nagyatádon

A Brazil Szövetségi Köztársaság 
nemzeti ünnepe - szeptember 7. - 
tiszteletére, brazil napokat rendezett a 
város. Az alkalomból Nagyatádra látoga
tott a dél-amerikai ország budapesti 
nagykövete Luciano Ozorio is. A nagy
atádiak kötetlen beszélgetésre hívták a 
vendégeket.

A polgármester, Ormai István és a helyi 
vállalkozók, valamint a brazil kereskedel
mi szakemberek részvételével gazdasá
gi fórumot tartottak. Nagyatád és 
térségével erősíteni szeretnénk kapcso
latunkat. Ennek érdekében lépésről 
lépésre haladva együtt gondolkodással 
kell megtalálni a közös találkozási pon
tokat. Az első léjaéseket megtettük - 
mondta bevezetőjében a nagykövet.

Ormai István a vendéglátók nevében 
az itt és a térségben fellelhető lehető
ségekről beszélt. így többek kozott - a 
természet adta értékekről. Az erdő
rengetegről, amely körül vesz bennün
ket értékes fa és vadállományával, amely
nek jelentős hányadát külföldön 
értékesítik, részben feldolgozott állapot
ban. A mezőgazdasági kultúra fontosabb 
terményei itt a gabona, kukorica és a bur
gonya. Ez utóbbi feldolgozása nagy 
lehetőségeket kínál a jövőben. A bogyós
gyümölcsök teljes mennyiségben külpi
acokra kerülnek. Nagy reményekkel kec 
segtetnek az ásványkincsek: a termálvíz,

Forgalomirányító jelzőlámpák a városközpontban
Gyors és szakszerű munkát követően 

október 9-én üzembe helyezték az új for
galomirányító jelzőlámpákat Nagyatád 
legforgalmasabb kereszteződésében. Az 
önkormányzat beruházásával biztonsá
gosabbá vált a Baross C>.- Bajcsy Zs. és 
az Aradi utcák kereszteződése. Az itt 
létesített fényjelző készülékek három
lencsések, telezőid szabad jelzéssel. Az 
útkereszteződésben történő áthajtásnál 
a kanyarodási szabályokra különösen 
nagy figyelemmel kell lenni, hiszen egy
idejűleg ad a lámpa zöld jelzést a szem- 
lx-nlevő oldalakról érkező gépjárművek 
számára. A gépjármű és a gyalogosfor
galom jobb összhangja érdekében a jel
zőlámpákon nyomógomlxakat helyeztek 
el, amelyek segítségével jelezhetik a gya
logosok ha át kívánnak kelni a keresz
teződésen.

Nagyatádon először!
A Nagyatádi Atlétikai Club meghív

ja Önt és családját az 1998. október 
23-án 9.45 órakor kezdődő Mudin 
Imre atlétikai emlék és tehetségkutató 
versenyére.

A verseny helyszíne: Városi 
Sporttelep.

A verseny fővédnöke: Zsivótczky 
Gyula

A verseny után a Fehér Galamb 
Étteremben 17 órai kezdettel 

találkozhatnak Zsivótczky Gyula 
olimpiai bajnokkal, Gécsek Tibor 
európai bajnokkal 

a kavics és a homok. És már ma is jól 

hasznosítható infrastruktúrával ren
delkezik a város, mint ahogy a jól kva
lifikált munkaerő is elérhető. Mint mond
ta: a város további fejlődése miatt szük
ség van a külső tőke megjelenésére, a 
már működők mellé.

A város bemutatása során személyes 
benyomásokat szerezhettek a vendégek 
a gyárakban és az intézményekben.

A brazil vendégek jól hasznosítható 
dokumentációs csomagot is kaptak 
vendéglátóiktól.

A Hotel Solarban, -amely ezúttal is 
kedves, imponálóan szép keretéül szol
gált az eseménynek - a nagykövet 
feleségének, Heloisa Ozotio Rosa fest
ményeinek örülhetett a publikum, ame
lyet Szőke József művelődésiház igazgató 
ajánlotta a jelenlévők figyelmébe. Ormai 
István a város polgárainak üdvözletét 
tolmácsolva a város emlékérmét és egy 
díszes faragást) fakost nyújtott át a 
vendég nagykövetnek, áki kedves gesz
tussal, magyarul köszönte meg a 
figyelmességet és - szólt a vendégekhez. 
A vastapsot kiváltó hangverseny után, 
amelyet Sebestyén János orgonaművész 
és Rónai Laura fuvolaművésznő adott 
elő, filmen mutatták be a kontinensnyi 
ország, Brazília életét.

(H. S.)
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MEGBÍZÓLEVÉL A VÁROS LAKÓITÓL
- Az önkormányzati választásokon 

megjelent polgárok liü'c-a szavazott bi
zalmat Ormai lst\ annak és az általa kép- 
i iselt programnak. A ke/n iselőtestiilet ala
kuló ülésén a polgármesteri megbízóle
velet Kállai lst\ ánné Dr. a \álasztási Bi
zottság elnöke adta át. Piilgármester úr 
mit jelent az ón szamára ez a megbízó
levél

- Elsősorban a választójxdgárok, a vá
ros lakosságának a bizalmát jelenti, 
amelynek alapján ismét jxrlgármester le
hettem. Úgy gondolom, hogy ez egyút
tal annak a munkának is szól, amelyet 
az elmúlt négy év alatt végeztem. 
1994-ben megelőlegezték szamomra a 
bizalmat a választók, most az előző idő
szak eredményeinek ismeretében erősí
tettek meg a polgármesteri tisztségben.

A választópolgárok támogatását ezúton 
is megköszönöm. Ez elvárást és egyben 
kihívást is jelent a számomra, amelynek 
mindenképpen szeretnék megtelelni. A 
város lakói a megkezdett munka folyta
tására szavaztak, és én az itt élő embe
rek érdekéljen, velük együttműködve sze
retnék tovább dolgozni.

A varos további fejlődése, a képvi
selőtestület munká/a az együttműködé
si készségén alapul. Milyennek látja eb
ből a szempontból a testületet?

- Ennek a képviselőtestületnek a lét
rejötte egy demokratikus választás 
eredménye. Én nyitott és együttműkö
désre kész vagyok az önkormányzat va
lamennyi tagjával. Ennek az együttmű
ködésnek az alapja mindenkor a város 
érdekeinek az érvényesítése. Arra szá
mítok es azt kérem a testület tagjaitól, 
hogy kezdeményező magatartást tanú
sítanak. Biztos vagyok lienne, hogy - úgy 
ahogy az előző testület is tette - a je
lenlegi is felelősséggel jár el minden 
ügyben arra törekedve, hogy eredmé
nyesen tegyen eleget annak a megbí
zásnak, amelyet a választópolgároktól 
kaptunk. Nagyon fontos, hogy a testü
let minden tagja azt a tudást és tapasz
talatot, amellyel rendelkezik, önzetle
nül és együttműködő módon haszno
sítsa.

A munkához tennészetes módon hoz
zátartozik, hogy egy-egy kérdésijén 
más-más véleménye van a képviselők
nek. Ezeket az eltérő véleményeket, né
zeteket kell érvekkel alátámasztva ütköz
tetni, s így alakulhatnak ki a jó megol
dások.

- Mik lehetnek a következő időszak 
főbb feladatai?

Az előző négy év tapasztalatai alap
ján szükségesnek tartom, hogy új hang
súlyokat fogalmazzunk meg. Az elmúlt 
időszak munkája során számtalan olyan 
rlolog megvalósult, amely szükséges az 
önkormányzati feladatok maradéktalan 
ellátásához, a város működéséhez.

Úgy látom, hogy a következő időszak
ban nagy figyelmet kell fordítanunk az 
oktatás kérdésére. Ez vonatkozik a mun
ka szervezeti és tartalmi fejlesztésére, új 
tagozatok indítására. Fontosnak tartom 
az idegen nyelvek, a matematika és szá
mítástechnika kiemelt tanítását. A korsze
rű, a továbbtanulást és az elhelyezkedést 
jobban segítő képzést kell erősítenünk. 
Mindehhez természetesen hozzá kell 
rendelnünk a szükséges személyi és tár
gyi feltételeket.

A másik tontos terület a gazdasági élet 
fejlesztése, a város jövedelemtermelő ké
pességének javítása, a munkahelyek szá
mának növelése és a lefektetések ösz
tönzése. Itt az Ipari Park megvalósítása, 
valamint a város és a térség adottságai
nak eredményes hasznosítása a feladat. 
Segítenünk kell a betelepülő vállalkozá
sokat beépíthető területek es adókedvez
mények biztosításával, de a mar itt dol
gozó társaságok számára is érvényesíte
nünk kell a különböző kedvezményeket.

Az önkormányzat és a város fiatalja
inak kapcsolatát, támogatásukat szeret
ném szélesíteni. Úgy látom, hogy ez a 
korosztály az eddiginél több figyelmet ki
van.

- Lassan itt az év vége. Milyen gaz
dasági feltételek között kezdi meg az új 
testület a jövő évi költségvetés tervezé
sét?

Nagyatad Önkormányzatának gaz
dasági helyzetere jellemző, hogy a vá
rosfejlesztésre szolgáló forrásainkat négy 
éven keresztül erre a célra fordítottuk. Be
ruházásokra ez idő alatt 1,2 milliárd fo
rintot költöttünk. Ennek a fedezete min
dig rendelkezésünkre állt, tehát fejlesz
tési hitel felvétele nélkül gazdálkodtunk 
és ezt az évet is így fogjuk zárni. Leegy
szerűsítve ez azt jelenti, hogy minden vál
lalt fejlesztési kötelezettségünknek ele
get tudunk tenni.

A város működtetéséhez minden esz
tendőben [xitlólagos forrásokat kellett 
biztosítanunk. Jelenleg a műkíxlésí mér
leg jelentős tervezett hiányt mutat. Két 
olyan pályázatunk, támogatási igényünk 
van folyamatban, amelyeknek elnyeré
sével ez gyakorlatilag megszüntethető. 

(Folytatás a 6. oldalon)

Isten házával gazdagodott a bodvicai városrész

Borongós, hűvös őszi napokat kö- 
v etóen a hét\ égére elóbűjt a Nap a fel
hők közül. A város utcain kora délután 
egyre több család tűnt fel. akik mind
in ind Bodvicára igyekeztek. Már dél
után három óra korul megteltek a pad
sorok. a belső udvar és a ceremónia 
kezdetére emberek százai fogták gyű
rűbe az Őrangyalok tiszteletére épült 
úi templomot. Hívők és érdeklődők 
együtt várták Dr. Paskai László bíbo
rost. aki bensőséges szavak kíséreté
ben felszentelte az angyalok szárm á
it formázó bodvicai templomot.

A templom létrehozásának történe
tet Dr. Kisnemes lános esperes - aki 
egyike azoknak, akik legtöbbet dolgoz
tak ezért az ügyért - elevenítette fel la
punk szamára.

„Négy évvel ezelőtt a kezembe ke
rült egy városrendezési terv, amelyben 
szerepelt Bodvicán egy kápolna építé
se. A legkézenfekvőbb lehetőségnek az 
ABC melletti telek megvásárlása kínál
kozott. Egy vasárnap délután a bodvi- 
caiakat összehívtuk és megkérdeztük 
őket, hogy szeretnék-e, hogy itt épül
jön egy kápolna. A lakosság hozzáál
lása, Horváth Feri bácsi aktív szerve
ző munkája meggyőzött bennünket. A 
telket az egyik tulajdonos segítségével 
féláron megvásároltuk és az engedélyek 
megszerzését követően kiírt pályázatot

Feltámadóban a sportok királynője
Zsivótzky Gyula olimpiai bajnok a város vendége volt

Az októberi ünnep adott alkalmat, So
mogy olimpiai résztvevőjének Muciin Im
re egykori atlétának, - aki a városban is 
eltöltött néhány esztendőt-, emléket ál
lítva, a nevével fémjelzett atlétikai ver
senyt rendeztek. A somogyi csapatok 
mellett Tamásitól Pécsen át Kiskunhala
sig gyerekek, serdülők és ifjúságiak áll
tak rajthoz az első Muciin Imre emlék- 
és tehetségkutató versenyen, amelyen az 
időjárás is kegyeibe fogadta az atlétika 
szerelmeseit. A vetélkedő' tényét emel
te a fővédnök, Zsivótzky Gyula olimpi
ai bajnok jelenléte.

Akiről megtudtuk: már elsőéves 
középiskolás korában vonzódott a 
sportág iránt. Tatán, a helsinki olim- 
j)iára készülő atléta-válogatottat látva, 
eldőlt: atléta lesz. Iskolai bajnokságok, 
ifi válogatottság és magyar rekord jel
zi: ha buktatókkal is, jó úton halad. 
Csernák lózset sjjortteljesítménye és ő 
maga is jó, követendő példa volt sza
mára.

Kétszeres világ, hatszoros Eurójja- 
csúcstartó. I t-szoros bajnok. Több, 
mint félszázszor volt válogatott. Sikeres 
EB és olimpiai szereplések után 31 éve
sen Mexikóban olimpiai bajnok lett. A 
Müncheni volt a negyedik olimpiája 
Zsivótzky Gyulának.

- Ekkor mennyire foglalkoztatta civil 
elet?

Világos volt számomra, hogy a sa
ját lábamon kell megállnom. A szívós 
edzések, a sok utazással jaró versenyek 
mellett, a TF tanári szakán felvételiztem, 
így vállalhattam aztán szaktanácsadói 
tisztet, hiszen a megélhetésért is küzde
nem kellett.

Őrangyalok vigyázzatok rá! 
a Bagó és Társa Kft., mint kivitelező és 
Domonkos Béla tervező nyerte el.

- Plébános Úr, mi alapján készültek 
a tervek, melyek voltak a további lé
pések?

- A tervező első kérdése arra irányult, 
hogy milyen és mekkora kápolnát kép
zeltünk el. Mikor közöltem, vele, hogy 
minimum 1 5 méter hosszúságúra gon
doltunk, ő a kápolna gondolatát azon
nal elvetette és ettől kezdve már temp
lomban gondolkodtunk. A névválasz
tást teológiai és személyes okok indo
kolták. A tervező a templom külső meg
jelenésében és belső kiképzésében is 
kifejezésre juttatta az Őrangyalok gon
dolatát.

Mikor elkezdtük a munkát 7,5 mil
lió forinttal rendelkeztünk, s az épület 
összességében 24 millió forintba került. 
Ebben meg nem szerepelt a belső be
rendezés. Mi nem csak egyszerűen, 
pénz, mester és anyag fogalmában gon
dolkodtunk, hanem Isten természetfe
letti kegyelméről és az emberek lelké
ben meginduló készségről, s ebben 
nem kellett csalódnunk.

Mi indította az embereket arra, hogy 
adakozzanak? Mindig úgy gondoltuk, 
hogy Isten a saját ügyét nem hagyja cser
ben és ha az Ó ügyében fáradozik va
laki azt meg fogja segíteni. Végered
ményben ez bizonyosodott be.

- Szép, meleg szavakkal köszöntötte 
a verseny résztvevőit...

- Mindig is jó érzéssel töltött el. ami
kor a fiatalok ellepik a versenypályákat. 
Ez a bizsergető kellemes érzés kerített ha
talmába Nagyatádon is. Méltó volt ez 
a nagyszerű sportember emlékéhez.

Azt pedig velem együtt sokan vallják, 
hogy érdemes a s|X>rtok királynőjét szol
gálni. Egy-egy tehetség, kiválóság hol itt, 
hol másutt tűnik fel. És nem csak az at
létika, de az egyetemes sjxtrt számára es 
hasznára egyaránt. Ezért minden lehe
tőséget meg kell ragadni, hogy a fiata
lok sportolási, versenyzési alkalmakhoz 
jussanak.

Csakhogy a feltételek megteremté
se is pénzbe kerül...

- A sportirányftás közeléten tudva ma
gam, határozottan állíthatom, hogy a

Mikor már látták az emberek, hogy 
felépültek a falak és itt tényleg valami 
fontos dolog születik, akkor indult csak 
meg igazán az adakozás.

- Hogyan sikerült az építkezéshez 
szükséges pénzt előteremteni?

- A külföldről érkezett adományok, 
körülbelül 6,5 millió forintot tettek ki. 
Az önkonnányzat 2,7 millió forinttal se
gítette céljaink megvalósítását, amely 
az összköltség 10%-át tette ki. A leg
jelentősebb összeg azonban lakosság 
összefogásából származott.

(Folytatás a 6. oldalon)

sportminisztérium létrejötte küszöbén, 
bíztató jelek arra engednek következtet
ni, hogy lesz pénz az atlétikára, egyál
talán az utánjx'itlás nevelésre, minthogy 
az eredményből más sportágak is profi
tálhatnak. Azzal viszont számolni kell, 
hogy a Szövetség szakmai segítsége mel
lett a kihelyezett jjénzek célirányos fel
használásáról szigorúan el kell számol
ni. Ami úgy gondolom természetes is.

Milyen benyomásokkal távozik 
Nagyatádról?

Nagyon jól éreztem itt magam. 
Amint már utaltam is rá, sok ilyen es ha
sonló verseny kell és olyan megszállot
tak, mint Dr. Gábriel lános és segítői. Mél
tóan szép versenv volt, láthatóan mások 
is szívesen voltak a vetélkedő részesei. 
A teltételek es a lehetőségek kérdése óha
tatlanul fölvetődött. Nos, számtalan le
hetőséget kínálnak különböző pályáza
tok, támogatások elnyerésére. így elér
hető cél lehet az atlétikapálya megvaló
sítása, sőt összehangolt pályázati mun
kával a fedett lelátó több ütemű megva
lósítás,í is. És a látottak alapján fontos
nak tartom magam is, hogy hasonló te
lepüléseken másutt is folyjon hasonló 
műhelymunka. Ez elindíthat valamit...

- Családjában is rokonszenveznek 
sjíort elkötelezettségével?

Feltétlen. Első feleségem Komka 
Magdolna tötjbszöros magasugró bajnok. 
Gyula fiam labdarúgó az első vonalban. 
Attila tizpróbazó ifi világbajnok volt Syd
neyben, és Amerikában tanulva, jó fel
tételek kozott fejlődhet. Ebből, gondo
lom kitetszik, segítenek nekem és egy
másnak egyaránt. Amúgy pedig, ahogy 
az időm megengedi, magam is edzem 
még. Hubay Sándor



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

MESÉLŐ KÉPEK
-■ ■ ■ ----------

A l égi városháza

Mátyás király 1475-ben heti-és orszá
gos vásártartási joggal ruházta tel Atádot, 
mely egyben mezővárosi rangot jelen
tett.

A török hódoltság a fejlődést vissza
vetette. 1744-ig kellett várni, pontosan 
május 15-én kelt az okmány, mely sze
rint Nagyatádon szabad vásárok megtar
tását engedélyezik. A jog, csak a szabad 
királyi városokat illette meg.

A kétszer is elnyert fogok ismeretében 
és a település lakóinak szívós küzdelme, 
mellyel a vidék központjává küzdötte fel 
magát - megteremtve a későbbi, valódi 
város számára az alapfeltételeket - arra 
késztette az építtetőket, hogy a század 
élőn létesített községháza homlokzatá
ra írják: VÁROSHÁZA. Tették annak el
lenére, hogy a mezővárosokat 1871-ben 
megszüntették.

ELŐDEINK
1___ ____________ _____________ >

Bognár Sándor (1894-1958)

A nagyatádi Bognár famíliára is jellem
ző - akár a többi tősgyökeres atádi csa
ládra - hogy korábban mindenki ismer
te őket és házasságaik révén más. köz
tiszteletben álló helybeliekkel kerültek ro
koni kapcsolatba.

A múlt században Bognár János és Var
ga Ágnes házasságától négy gyermek 
származott.

Az első fiú: Bognár lózsef tanító volt 
a Széchenyi téri elemi, majd 1932-46 ko
zott a polgári fiúiskolában. Az ő unoká
ja Bognár Péter, aki Budapesten él. or
szágos hírű bábművész, közönsége 
„Bábos Péter' -ként ismeri.

Sándor a második fiú, Lajos pedig a 
harmadik, aki szintén Nagyatádon élt és 
dolgozott, mint a főszolgabírói hivatal iro
datisztje. Leánya: Erzsébet - Gábor 
Róbertné - (két gyermek édesanyja) ma 
is városunk lakója.

Végül a negyedik gyermek lány volt. 
Katalin, a Katka néni

Bognár Sándor, bár Nagyatádon szü

A Széchenyi téren álló épület jellem
zője a méltóságot sugalló klasszicista tim
panon címere, melynek közepén egy 
lófigura utal arra, hogy a községben ha
gyományos lótenyésztést folytattak a 
Czinderyek.

A városháza szimmetrikus épületének 
a főbejárattól jobbra eső felében volt a 
hivatal, míg a másikon a főjegyző lakott 
családjával.

A képviselőtestület által választott bí
ró - általában köztiszteletben álló ipa
ros, vagy parasztgazda és a település 
adminisztratív vezetője, a főjegyző kö
zösen látták el a hatósági teendőket. Na
gyobb képzettségénél fogva a jegyzőé 
volt a döntő szó állami ügyekben. Öt is 
a képviselőtestület választotta - a főszol
gabíró ajánlása alapján - véglegesített 
jogkörrel. Helyettese volt a segédjegyző.

letett. a tanítói képesítés megszerzése után 
Surdon kapott csak állást. Hosszú éve
ket töltött ott. nevéhez ezért ragadt a „sur- 
di" melléknév. Küzdelmes életéről szí
nesen tudott mesélni.

Történt egyszer, hogy püspöklátoga
tásra készültek a falusi iskolában. Sán
dor, a szerényjövedelmű, kezdő tanító 
egyetlen rendes nadrágját vasalta a 
konyhában, mikor megjelent az ajtóban 
az iskola igazgatója, mint a korábban ér
kező püspök kísérője. Ó pedig nadrág 
nélkül, alsóban fogadta őket! Keservében 
sírva fakadt. Szerencsére, minden jóra for
dult és lehet, hogy ez volt életének egyet
len sikertelen szereplése.

Lokálpatrióta volt, ezért visszavágyott 
Nagyatádra, de ez csak úgy sikerült, 
hogy a Néptakarék alkalmazta, mint 
tisztviselőt.

Barátjával. Noszlopy Ottóval együtt 
azonnal hozzáfogtak a helyi szellemi élet 
fellendítéséhez. Műsoros esteket rendez
tek, majd a magyar ojaerettek népszerű
sítését vállalták.

Ottóval szegről-v égről rokoni kajrcso- 
latuk is volt: Dr. Noszlopy Gáspárné - 
Salzmann Zsófián keresztül.

Az első darabokban Noszlopy volt a 
tónviván - hiszen ő korábban színi aka
démiára járt, művésznek készült. A fősze
replő hölgyek is a rokonsághoz tartoztak: 
Fazekasné Klein Erzsébet. Bognár Zsuzsa, 
Nikolitz Vera. Bognár Sándor tehetséges 
szervező és rendező s olt, évente legalább 
egy új darabot mutattak be és addig ját
szották, míg minden érdeklődő megnéz
hette. A színvonalas választéktól is ki
emelkedtek: Lehár Ferenc: Pacsirta, A mo
sok' országa: Kacsóh Pongrácz: János vi
téz: Kálmán Imre: Csárdáskirálynő. Mar- 
ica grófnő: Huszka Jenő: Bob herceg.

A szak tisztviselőket (Pl. adóügyi, gyám
ügyi) ugyancsak jegyzőnek hívták.

1932. évi nagyatádi köztisztviselői 
címtár szerint az épületben dolgoztak:

Főjegyző: Goriczky Nándor
Adóügyi jegyző: Molnár Ferenc 
Bíró: Karbutzkv József asztalosmester 
Helyettes bíró: Horváth lózsef 
Pénztáros: Mayer István 
Közgyám: Horváth György 
Tennészetesen több jegyzőről is tu

dunk, akik a tanácsrendszer tóvezeté
séig itt működtek (Rigó Antal. Kovács 
Gyula, végül Dr. Pataki Vince). Neveze
tes bíró volt a századelőn Knajj|3 Lász
ló.

A hivatal munkáját segítették a közsé
gi rendőrök, a kisbírók, akinek szerepé
ről érdemes megemlékezni. Az ő felada
ta volt a hírközlés dobolással kísérve.

A település meghatározott helyein 
megállt a kisbíró, vállán a dobbal, kezé
ben a dobverőkkel. Néhány erőteljes, 
hosszú ütés után sűrű dobjjergés követ
kezett. Mikor a hallgatóság megfelelő lét
számú volt, zsebéből elővette a közle
mény szövegét, mely így kezdődött: 
„Közhírré tétetik!" Természetesen a mo
dern hírközlés és a sajtó elterjedésével* 
elsorvadt ez a gyakorlat, de faluhelye
ken még a hatvanas években is „dobol
tak."

Az épület 1950-ben Községi Tanács 
lett. A várossá nyilvánítás után, mint Vá
rosi Tanács látta el a feladatokat. (1981 - 
ig->

Az új városháza megépülését követő
en felújították, és a mai napig a Zeneis
kola otthona.

Szívesen sétálunk a Széchenyi tér fái 
árnyékában harmonikus érzést keltő épü
letre felnézve.

Sokan emlékezünk még a kis terem
re, melyben az egyházi szertartást meg
előző polgári házasságot kötöttük évti
zedekkel ezelőtt.

Nagyné Gyánó Ágota

A János vitézt két alkalommal is meg
rendezték: először Szetsey Irma, majd 
Kovács Ibolya játszotta a „nadrágos" sze
repet.

A második előadás 1945-46 telén volt. 
Összesen 23 alkalommal játszották 
Atádon és a környékbeli településeken. 
Nagy teljesítménvt jelentett ez abban az 
időben, rossz közlekedési viszonyok és 
technikai hiányosságok mellett! Az 
„amatőr" színészek néha lovas szeké
ren utaztak, és reflektorok helyett vihar
lámpák fényénél énekeltek, táncoltak. 
A színfalakat Benyák Jenő iparművész 
tervezte és festette, a jelmezeket pedig 
a pécsi színháztól kölcsönözték.

Emlékezetes marad a huszárok belé
pője: a berobbanó, magas fiú nagy len
dülettel kibontotta a zászlót, a szétterü
lő nemzeti trikolórt a közönség felállva, 
szűnni nem akaró tapssal köszöntötte. 
Akkor állomásoztak itt az oroszok...

A színfalak mögött „Surdi" Bognár 
Sándor ellágyulva nézett körül: „Ugye, 
a zászlóra mindig tójön a taps!"

Felesége Mayer Anna, a gondos An
nus néni - saját gyermeke nem volt - 
az összes szereplőt magáénak érezte. 
Férje mellett észrevétlenül élt, mégis nél
küle hiányzott volna a biztos háttér, mely 
a nehézségeken átsegítette férjét. Szak
mai vitákban - melyek Noszlopyval 
gyakorta adódtak - ő volt a tókebíró. 
A viták eredménye pedig: megszakítás 
nélküli sikersorozat majdnem mindha
lálig.

Az ötvenes évek kitelepítési hullámát 
nem kerülhették el. Bognár Sándor ne
hezen viselte a megpróbáltatást, hiány
zott az általa önzetlenül végzett művé
szi munka. Bár később visszajöhettek 
Atádra, 1958-ban az utolsó szívroham 
|X>ntot tett életére.

Kis házuk, melyben éltek most is áll 
a Korányi utca 3. szám alatt.

Gyermekük nem maradt, a mi köte
lességünk, hogy emlékezzünk a lelkes 
tanítóra, aki városunk lakóinak számta
lan kellemes órát szerzett.

Nagyné Gyánó Ágota

HÍREK
ELKÉSZÜLT AZ ELSŐ ÜTEM

lövőre biztos alapokon folytatódhat az építkezés

A nehéz időjárási körülmények ellenére is határidőre elkészült a Varjas Építő
ipari Kft. az önkormányzat megbízása alapján a Városi Sportcsarnok építésének 
első ütemével. Megtörtént a műszaki átadás, elkészültek az alapok és a bejárati 
rész falai. A munkaterület rendezése az időjárás kedvezőbbre fordulását követő
en történik.

A Diana Investment Rt. piacbővítő stra
tégiájának eredményeként 1998. decem
ber 1 -tői Tőzsdeklub nyílik a Baross G. 
u. 1 sz. alatti irodaépületben. A Klub ke
retén belül lehetőség nyílik a tőzsdei ke
reskedés élő-egyenesben történő figye
lemmel kísérésére. Részvények adása és 
vétele kényelmes és jól követhető keres
kedést tesz lehetővé. A megbízások tel
jesüléséről az ügyfél itt azonnal értesül, 
nincs zavaros allokáció.

A Városi Közművelődési Könyvtár 
új szolgáltatással bővítette lakossági kí
nálatát. E-mail fiók bérelhető! Havon
ta 800 Ft, diákigazolvánnyal rendel
kezőknek 400 Ft.

A számítógépes levelezés alapdíja 
több levél estén is 100 Ft. A géphasz
nálat óránként szintén 100 Ft. Inter
net használat 120 Ft negyed óránként.

A Babay József Általános Iskola no

vember 25-27 között szervezett rendez
vénysorozatán emlékezik meg névadó
ja születésének 100. évfordulójáról. A vál
tozatos programok között szerepel, 
helytörténeti kiállítása, mesemondó ver
seny, játszóház és természetesen sport
délután is. Az ünnepi műsorra novem- 
tór 27-én 10 órakor kerül sor a műve
lődési házban.

Nagyatád Ifjú Polgárai
Nyilas Zsombor,

Fábián Krisztián, Kovács Bence, 
Fekete Judit Adél,

Szabó Lilla, I’álfi Viktória

' ---------- „ ......................

Örök hűséget fogadott
Bognár Zsuzsanna - Csákány Csaba, Balog Aranka - Balogh György 

Horváth Katalin - Tóth András, Ltklta Bernadett - Fülop Imre

A GYERMEKEKÉRT!
A Nagyatádi Művelődési Ház

A TISZAI ÁRVÍZKÁROSULT GYERMEKEK JAVÁRA 
KARÁCSONYI GYŰJTÉST SZERVEZ.

Köszönettel fogadunk minden ajándékot (játék, könyv, édesség, 
ruhanemű, pénz), mellyel enyhíteni tudjuk a tragédiát.

A gyűjtés ideje: december 6. vasárnap délelőtt 8-tól 12 óráig.
A gyűjtés helye: Művelődési Ház előtér.

A Vakok és Gyencénlátók helyi szer
vezete őszinte köszönetét fejezi ki Na
gyatád vezetőségének a közlekedési lám
pák elhelyezéséért. Hálásak mindazok
nak, akik az ötlet gazdái voltak, azért éve
ken keresztül harcoltak és végül akik 
megvalósították. Számukra nagy lépés ez, 
mellyel beilleszkedhetnek a látók társa
dalmába.

December 6-án lesz Mikulás napján 
a nagyatádi Városi Könyvtár „Jöjj el 
kedves Télapó" címmel versíró pályá
zatot hirdet általános iskolák alsó- és 
felső tagozatos tanulói számára. Ver
seiteken ne felejtsétek el feltüntetni ne
veteket, iskolátokat, osztályotokat. A 
pályázatok leadásának helye a Gyer
mekkönyvtár, határideje: 1998. no
vember 25. Az ünnepélyes ered
ményhirdetés 1998. december 3-án 
14.30 órakor lesz. Szeretettel várunk 
benneteket. , , ,

Megjelent Horváth Ferenc bodvicai 
költő második verses füzete. A szerző kö
tete korlátozott számban díjtalanul kap
ható a Városi Könyvtárban.

* • ♦

Mikulás bácsi jó krampuszával ház
hoz megy! Meghitt családi körben vár
hatják ebben az évben is a Mikulást, 
aki egyedi igény szerinti szöveggel be
szélget el kisgyermekével.

Jelentkezés és tájékoztatás a Nagy
atádi Művelődési Házban december 
3-ig. Telefon: 351-497.

Mozaikok Nagyatád Katonatörté- 
netéböl címmel időszaki kiállítás nyűt 
a Városi Múzeumban.

A kiállítás megtekinthető 1999. 
március 31 -éig.
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Kispályás labdarúgás
Véget ért az 1998. évi Atádchem Ku

pa Városi Kispályás Labdarúgó Bajnok
ság. A 2. számú Általános Iskola felújí
tott sportpályája adott otthon a tavaszi
őszi rendszerű 14 héten át tartó küzde
lemsorozatnak. A korán beköszöntő ok
tóberi estéken fényárban úszott a „sza
badidősport stadion". A játéktér, illetve 
a világítás korszerűsítése a Magyar Asz
falt Rt., valamint a DÉDÁSZ Rt. jóvoltá
ból valósulhatott meg.

1. osztály

1. Agro Hobby

M

14

Gy

12

1)

l

V

i

P Gól

25 56 : 26
2. 2. számú Ált. Iskola 14 12 2 24 72 : 29
k Drink Flamingó 14 9 l 4 19 51 : 33
4. Varjas Renault 14 5 1 8 11 46 : 42
5. Amerikán Sport 14 .» 1 ti II 51: 58
6. Konzervgyár 14 5 l 8 II 29:41
7. Herqules FIFA 14 1 II 6 35: 52
8. Police 14 2 1 11 5 28 : 85

II. osztály M Gy 1) V P Gól

1. Chardonnay 20 16 1 15 76 : 14
2. Sorpatika 20 15 ) 12 84 : 28
k Volán 20 10 ) 8 22 52:51
4. Totál Cshont 20 10 1 9 21 58:45
5. VTFC 20 ) 1 17 5 22 : 79
(). Industrie Elektrik 20 1 1 16 5 26: 101

Az egyre színvonalasai)! >á váló tornán A Polgármesteri divatai Sportirodája
összesen 232 mérkőzést v vott egymás- januárban kisjrály as teremlabdarúgó
sál a 16 résztvevő csapat. A rangadónak bajnokságot rendez a Kutast Általános Is-
számító presztízscsatákat . szokottnál is kóla sportcsarnoká bán. A mérkőzések
több néző szurkolta végig. s akik ott vol- szombati napokon lesznek. A verseny-
tak igazi foci-varázst láthattak. kiírás a sportirodán vehető ál!

Somogy megyei Öregfiúk 

Nagypályás Labdarúgó Bajnokság
Nem sikerült megvédenie két éve őr

zött bajnoki címét az örökifjú nagyatá
di labdarúgóknak, igaz az újabb siker 
csak egy hajszálon múlott.

Történ ugyanis, hogy a fennállásának 
75. évfordulóját ünneplő nagy rivális, a 
Kaposvári Rákóczi csapata, amely az el
múlt két idényben a második helyre szo
rult. jogosulatlan szereplés miatt megóv
ta a legutolsó Nagyatád elleni vesztes 
mérkőzését.

A versenybizottság helyt adva a kifo
gásnak megváltoztatta a szóban forgó ta
lálkozó eredményét, s így hiába voltunk 
jobbak a pályán, hiába állt ismét nekünk 
a zászló, a helyezések végső sorrendje egy 
apró malőr miatt a zöld asztalnál dőlt el.

A végeredmény:
I Kaposvári Rákóczi Öregfiúk 22 pont
II. Nagyatádi Öregfiúk 21 jiont
III. Taszári Öregfiúk 20 pont
IV. Lábodi Öregfiúk 13 pont
V. Nagyba|omi Öregfiúk 9 jiont
VI. Tapsonyi Öregfiúk 3 pont

Dr. Túri Dénes Nagyatád Varos Sport 
Közalapítványának elnöke a szabadidő
sport egészségmegőrző és közösségfor
máló szerepének fontosságát hangsú
lyozta az ADIDAS Márkaboltban meg
tartott ünnepélyes eredményhirdeté
sen.

A dijakat Czigány Zsolt adta at a he
lyezetteknek az Atádchem Kft, illetve Ma
jor László fővédnök nevében.

A bajnokság végeredménye:

A nagybajomi eredményhirdetésen a 
csapatok elköszöntek Nagy Zoltán főren
dezőtől, akinek nevéhez fűződik a So
mogy megyei Öregfiúk Nagypályás 
Labdarúgó Bajnokság létrehozása és kö
zel egy évtizeden át tartó sikeres lebo
nyolítása.

A Tatabányára távozó kiváló szakem
ber várhatóan a Nagyatádi Polgármes
teri Hivatal Sportirodájának adja át a mar
shall botot.

Értékteremtő, lelkiismeretes munká
ját megköszönve kívánunk további si
kereket, és megbecsülést új munkahe
lyén!

A Csurgói Városi Szabadidősport 
Egyesület december 5-én (szombaton) 
Old Boys-Virgács Kupa néven kispá
lyás labdarúgó tornát rendez 6 város 
- köztük Nagyatád - 35 éven felüli 
játékosainak részvételével az Eötvös 
József Általános Iskola sportcsarnoká
ban. A mérkőzések 9 órakor kezdőd
nek.

A Triatád jelenti
Az elmúlt évek hagyományát folytat

va október 11 -én rendezte a Triatád SE 
az ősz egyik leghangulatosabb versenyét 
a Szüreti Futóparty-t, amelynek kereté
ben tehetségkutató futamra is sor került. 
A Széchenyi park körüli 1 500 m-es tá
vot teljesítő újoncok közül az első 20 cél
ba érkező - elszántságaga, illetve ered
ménye jutalmaként - a Fiat Merencsics 
és a Schwin-Csepel által felajánlott j)ó- 
lókat vehette át, az élen végző leány és 
fiú versenyző j)edig a klub Adidas me
zeinek boldog tulajdonosa lett.

Helyezettek:
Leány 1500 m
I. Hammer Katalin Óarany); II. Borsi 

Bianka (Balxiy Általános Iskola): III. Balogh 
Gabriella (Bárdos Általános Iskola)

Fiú 1500 m
I. József Ádám (2. szám Általános 

Iskola); II. Fiirst Dávid (Babay Általános 
Iskola): III. Illés Márk (Bahas Által.mos 
Iskola)

A legnéjiesebb csapatot kiállító 2. szá
mú Általános Iskola különdíjban része
sült. A tehetségkutató teljesítmenv prbba 
után a 4 koros, 3000 m-es táv indulói 
álltak rajthoz. A Triatád profi versenyző
ivel csak Menyhárt Csilla merte vállalni 
a megmérettetést.

Helyezettek:
Leány 3000 ni:
I. I’aji Andrea; II. Filó Violetta; III 

) lorváth Tímea
Fiú 3000 ni: I Balazsm Tamás II. 

Alsecz Gábor; III. Jámbor Szabolc s
Október 17-én Debrecenben rendez

ték a Duatlon Diákolimpia országos dön
tőjét, ahol a Somogy megyei delegáció 
tagjaként 17 nagyatádi versenyző kajxitt 
bizonyítási lehetőséget. A viadal rangját 
fémjelzi, hogy a résztvevők együttes lét
száma meghaladta az ezret, s szinte va
lamennyi futamban közel száz fős me
zőny gyűlt össze.

Az összesített versenyben - a tizenki
lenc megyei és a két fővárosi válogatott 
kozott - Somogy csapata ismét az első 
helyen végzett. A szép sikerhez a nagy
atádiak két arany-, egy ezüst- és négy 
bronz érmet szerezve járultak hozzá.

A legjobb egyéni teljesítményt Balazsin 
Tamás nyújtotta, aki futamában sanszot 
sem adva ellenfeleinek utcahosszal 
nyert, s így egyéniben ismét diákolim
piái bajnok lett.

További eredmények:
1 kcs. Kovác s Diána egyéni 4 he

lyezett, csapat bronz
2 kcs. Filó Violetta, csapat bronz
3 kcs. Szabadkai Gábor egyéni 13. he

lyezett; Horváth Tímea; egyéni I 5. he
lyezett

Szú’ts Miklós Supermarathon 21 km-es futás I. helyezett

4 kcs. Alsecz Gálxir egyéni 1. helye
zett; Edesár Péter csapat bronz; Pap And
rea egyéni 5. helyezett, csapat arany

5 kcs. K<x sis Péter egyéni 9, helyezett 
csapat ezüst

Szűcs Miklós a Triatlon és Szabad
idő Sjxirtegyesulet kiválósága ismét jx’l- 
dat mutatott tanítványainak. Legutóbb a 
Kőszeg - Szombathely közötti 15 km- 
es országúti futóversenyen tűnt lel. ahol 
a 40 éven felüliek kategóriájában harma
dikként ért célba.

Programfüzetének következő rovatá
ban a budapesti tél-marathoni utcai fu- 
tótesztivál állt, ahol ismét bebizonyítot
ta, hogy vele komolyan számolni kell!

Rózsavölgyi Hilda négyszeres Ironlady

Az embert próbált) megmérettetésre 
egyébként 650-en vállalkoztak, közülük 
50-en a seniorok mezőnyében indultak. 
Szűr s Miklós ez alkalommal nem falait 
legyőzőre, a nagyszerű s|iortember va
lamennyi kortársát megelőzve I óra 35 
jierces időeredménnyel vitte el a pálmát. 
(Az abszolút versemben a 160. helyen 
végzett.)

Nagyatádi résztvevőit1 is volt a 
Bécs-Budajiest Szuper-marathon Nem
zetközi Futóversenynek. Rózsavölgyi 
Hilda a négyszeres Ironladv először vál
lalkozott a 357 km-es gigászi táv telje
sítésére.

Nem semmi - mondhatnak - ennek 
még a tele sem tréfa! Hilda is így gon
dolta, ezért két héttel a nagy menetelés 
előtt a biztonság kedvéért - amolyan be
melegítésként - lekocogta a Kaiser's Plus 
Maradion „alig" 42 km-es etapját. S mi
után az 1544 induló közül 3 óra 46 |ier- 
ces időeredménnyel korosztályában a II. 
helyen ért célba, bizakodva nézett a nagy 
kihívás elé.

Vállalkozása azonban sajnos nem járt 
teljes sikerrel. Elszántsága, akaratereje 
már a 300 km-en is túl vitte, de a meg
fázástól legyengült szervezete 50 km-rel 
a cél előtt megálljt jiaranc solt.

Ez sem volt semmi - mondhatnánk - 
ez még egy Ironman-nek is l)ec sóletére 

■ válna. Hilda nem is adta fel, jövőre új
ból megpróbálja!

Józan értékelés, előrelátó gondolkodás, 
megfontolt lépések

A Művelődési Ház Sakk Klubja min
den évben túlszárnyalta korábbi eredmé
nyeit. Most sem történt ez másként, az 
elmúlt idény fennállásuk eddigi legna
gyobb sikersorozatát hozta, amit valószí
nűleg nagyon nehéz lesz majd felülmúl
niuk. A jövőre vonatkozó célkitűzéseket 
ennek ismeretében kell megfogalmazni
uk. E nem egyszerű feladvány elemzé
sére Kiss Attilát, a klub elnökét kértük.

- Melyek azok a változások amelyek 
a követendő "stratégia" kidolgozásának 
kiindulási pontját jelentik?

- Az NB. II osztályú bajnokságot átszer
vezte a szövetség. Az új területi besoro
lásban Nagyatád a csoport nyugati szé
lére került, miközben a keleti határ a Baja- 
Kalocsa-Paks-Dunaújváros vonalon hú
zódik. Ez azt jelenti, hogy az utazási tá
volságok, s az ezzel járó kiadások jelen
tősen meg fognak növekedni. A hosszú 
utak fáradalmai a csapat teljesítményén 
remélhetően nem-, a költségek emelke
dése azonban az egyesület kasszáján an
nál inkább meg fog látszani.

- Erősödött-e a mezőny, milyen játék
erőt képviselnek az újdonsült ellentelek. 

milyenek velük szemben az esélyek?
- Ebben az osztály bán nincsenek kön

nyű partik, előre lefutott mérkőzések. 
Együttesünknek reálisan az első öt hely 
valamelyikének megszerzésére van le
hetősége. Az eddig lezajlott négy talál
kozó után pillanatnyilag a negyedik he
lyen állunk, amely megfelel az elvárá
sainknak.

- A második csapat toronymagasan 
nyerte a megyei bajnokságot. Ilyenkor 
mindenki az első helyezettet akarja meg
skalpolni. Sikerülhet-e megőrizni a kiví
vott tekintélyt?

- Az öt ifjúsági játékost felvonultató tar
talék sornak valóban nem volt riválisa az 
elmúlt éviién. a felálláson viszont az idén 
kényszerűségből némileg változtatni 
kell. Az első tábláról kiesett Horváth At
tila, aki jelenleg felsőfokú tanulmánya
it végzi. Az átszervezés így az NB ll-es 
csapat alsóhazát is érinti, ugyanakkor 
újabb ifjúsági játékos is bizonyítási lehe
tőséghez juthat.

A megyei bajnokságban lejátszott há
rom mérkőzés után még nem sok min
denre lehet következtetni, mivel a párat

lan számú mezőny miatt az indulok egy 
része egy meccsel kevesebbet játszott. 
Az erőviszonyok ismeretében azonban 
úgy gondolom, hogy mindenképpen az 
első, vagy legrosszabb esetben a máso
dik hely en kell végeznünk.

Úgy tűnik tehát, hogy folyamatos az 
utánpótlás. Milyen színvonalra juthat el 
a sakkozók új generációja, vannak-e a 
fejlődésnek korlátjai?

- Az ifjúsági versenyeken továbbra is 
meghatározó szerepet kell játékosaink
nak betöltenie. Öt versenyzővel vettünk 
részt augusztusban Budapesten az orszá
gos korosztályos bajnokságon, ahol 
mind az öt játékosunk helyi állt az igen 
jó neveket felvonultató mezőnyben. Ez 
bizakodásra adhat okot a jövőt illetően.

Egyre jobban érezzük viszont egy ko
moly sakkoktató hiányát, hiszen néhány 

tanítványunk már elért arra a szintre, 
ahonnan a továbblépés csak jól képzett 
sakkpedagógus irányítása mellett, kellő 
számú versenylehetőség biztosításával ér
hető el. Ez pedig egyértelműen pénz kér
dése.

Ennek megoldása lehet akkor az ed
digi eredményesség megőrzésének ill. 
túlszárnyalásának kulcskérdése?

- Más területen is jelentkeznek prob
lémák. A nyáron négy versenyzőnket pró
bálták elcsábítani komoly anyagi ígére
tekkel. Az ifjúsági játékosokkal ugyan 
szerződést kötöttünk, a felnőttek eseté
ben azonban nem ilyen egyszerű a hely
zet, őket sokkal nehezebb megtartani, mi
vel anyagi lehetőségeink csupán a csa
patbajnokságok és néhány kisebb jelen
tőségű megyén belüli villámtorna finan
szírozására korlátozódnak. Részükre is 
több felkészülési-, megmérettetési lehe
tőséget kellene biztosítanunk.

Az eddig elért eredményeket figyelem
be véve minden okunk meg van az op
timizmusra, hiszen láthatóan beért a több 
éves munka. ?\z elkövetkező években 
ugyanakkor komoly problémákkal kell 
majd megküzdenünk.

- Reméljük, hogy sikerül majd eze
ket megoldani és a Művelődési Ház 
Sakk Klubja újabb szép sikereket köny
velhet el!
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ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEK 1998
A települési önkormányzat tagjainak száma: 17 fő, ebből 

egyéni választókerületben megválasztható: 10 fő 
kompenzációs listáról mandátumhoz jutó: 7 fő

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK NAGYATAD 02 SZÁMÚ 
EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI ÖNKORMÁNYZATI 

KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉRŐL 
(Jegyzőkönyvi adatok)

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK NAGYATAD 08 SZÁMÚ 
EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI ÖNKORMÁNYZATI 

KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉRŐL 
(Jegyzőkönyvi adatok)

Az önkormányzat összetétele :

Név elölő szervezetiek)

ÁGOSTON GÁBOR Fidesz - Magyar Polgári Párt
DR BAKÁCS T1BORNÉ Független
KOVÁCS GÁBOR Független

DR. GERENCSÉR GYÖRGY

FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT 
KERESZTÉNYDEMOKRATA 
NÉPPÁRT
MAGYAR DEMOKRATA
FÓRUM
NÉPPÁRT
MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET 
PÁRTJA
VÁLLALKOZÓK PÁRTJA
56-OS SZÖVETSÉG

DR. NOVÁK JÁNOS

FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT 
KERESZTÉNYDEMOKRATA 
NÉPPÁRT
MAGYAR DEMOKRATA
FÓRUM
NÉPPARI
MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET 
PÁRTJA
VÁLLALKOZÓK PARTJA 
56-OS SZÖVETSÉG

BOROS BÁLINT MAGYAR SZOCIALISTA PARI
DR JAKLOVICS FERENC MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT
DR NOVOTNY ZITA MAGYAR SZOCIALISTA PART
IRAKÓCZY ATTILA ISTVÁN MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT
DR BOTA LÁSZLÓ NAGYATÁDÉRT EGYESÜLET
I1HAROSI ISTVÁN NAGYATÁDÉRT EGYESÜLET
jKlSKÓGYULÁNÉ N AG Y A I ÁDÉRT EGY ESÜ LE l
Imónos József NAGYATÁDÉRT EGYESÜLET
lORMAI ISTVÁN NAGYATÁDÉRT EGYESÜLET
ISASVÁRI TAMÁS NAGYATÁDÉRT EGYESÜLET

Ifehér miklósné SZDSZ
[DR. SEFFER TIBOR SZDSZ

Jelölt neve Jelölő szervezetlek)

NAGYATÁDÉRT FGY 1 SULI 1

K.lpltl 
ervrnyes 

Iszav azat
;51 [ 6 3.411 KISKOGY ULANI.

, BALOGHNI Bl 8! NCZY
1 kKs/ Mágiái Polgári Pari 501 12.53“[IBOLYA

' DÁN JÓZSI 1 1 uggeik-n O 1 X.27
4 KARAFA ZOLTÁN SZDSZ

1 l'( KIETLEN KISGAZDAPART
K ER ÉSZTÉN Y DEMOKR AT A
NÉPPART

IMAGYAR DEMOKRATA FÓRUM

3 3 [ X.27

51 BOROS LÁSZLÓ NÉPPÁRT
'MAGYAR IGAZSÁG ES ELEI
PÁRTJA
VÁLLALKOZÓK PARTJA
56 OS SZ<)VI I ni (.

7.52

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK NAGYATÁD 03 SZÁMÚ
EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI ÖNKORMÁNYZATI 

KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS EREDMENYERÖL 
(Jegyzőkönyvi adatok)

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK NAGYATÁD 09 SZÁMÚ 
EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI ÖNKORMÁNYZATI 

KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉRŐL 
(Jegyzőkönyvi adatok)

Ka|»>U 
Jelölt •»<■»«• Jelölő ssrric/eílek) rnrmr*

szavazat

Jelölt neve Jelölő szervezetiek)
Kapott

i érvényé* , *«
szavazat

7[boros B XI INI
2i'l>R DEZSŐ LÁSZLÓ

[.MAGY AR 8/1 M 1 \l IS 1 \ I1 \R 1 
NÁGY XI \DI -RT 1 GY 1 Sül II

2X9 [ (>O.2 1 !

I59[ 3 3.12

3 DR GERENCSÉR GYÖRGY

FÜGGI 11 I N RISC. \ZDAP \R l 

KÉR ÉSZT EN Y DEMOK R A'l A 
NÉPPÁRT
IMAGYAR DEMOKRATA FORt M 
NÉPPÁRT
MAGYAR IGAZSÁG 18 I I FT 
ll’ARTJA
[vállalkozók PARTJ X
156-OS SZÖVETSÉG

. 29 6.(14

4 DIBUSZ FI Rt N( i SZDSZ ~ 3 | 0.62 |

' 1 DR NOVAK JÁNOS

1 UGGETLEN KISGAZDAPÁRT 

KERESZTEN Y' 1 )EMOKR AT A 
NÉPPÁRT
MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM 
NÉPPÁRT

[.MAGYAR IGAZSÁG I S ELET PARTJA 
VÁLLALKOZÓK PARTJA

[ 56-OS SZÖVI.TSLG

ixoj 3 3.71 '

Bl NKE IMRENI
SZDSZ 
MAGY AH SZOCIALISTA PART

125' 23.41

3 DR J ANZSÓ JÓZSI I NAGY ATÁDÉRT EGYESI l.LT lllj 20.79!

4 USONK,X I.ASZt.O FkL’n/ Magyar Polgári Paii 59 j 1 I.O5
5 i IGNACZ JÁNOS l INGO DROM 3 3 i 6,lx|

6 NANASI ZOLT ÁN MUNKÁSPÁRT IX! 3.37 [

; 7 IGNACZ IMRF.NI PIIRALIPE X \ I.5O

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK NAGYATAD 04 SZÁMÚ
EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI ÖNKORMÁNYZATI 

KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS EREDMENYERÖL
(Jegyzőkönyvi adatok)

A TELEPÜLÉSEN MEGTARTOTT
KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁLASZTÁSOK

A CIGÁNY kisebbségi önkormányzat összetétele:

|Név|Jelölő szervezettek)
ICSONKA ISTVÁN |l.UNG() DROM
(IGNACZ JÁNOS_____________~~|LUNG() OROM
ICSIKVÁR ÁGNES |PHRALIPE
IIGNÁCZ1MRE [PHRALIPE
llGNÁCZ IMRÉNÉ jPHRALIPE

Kaput
Jelölt ncie

1 [fehér MIKLOSNI
2 SASVÁRI TAMAS

.1 ehilő wer i c/cl< ck >

SZDSZ

NAGY ÁFÁDÉRT 1 GY LSI 1.1.1

rrici 
x/ai; /at

i

32.73,

24 (U
'■Hl II' ISTV \S MAGY AR SZOCIALISTA PÁR 1 1 HL I9.7X

4|nR DIVIANSZKI JÁNOS

1 l C.GFH I N KISGAZDAPÁR 1 
KI RI SZTÉNY Dl MOKR VI \ 
NI PPÁRT
MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM 
NÉPPÁRT
MAGYAR IGAZSÁG ES ELIT 
PARTJA
VÁLLALKOZÓK PARTJA
56-OS SZÖVETSÉG

(«<»[ 1 I.X7

5 |ÁGOSTON'GÁBOR I hIcn/ - Magyar Polgári Paii 4O| 7.19
6|BOZÓ JÁNOS MUNKÁSPÁRT 1 2>r 3.7X|

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK NAGYATÁD 10 SZÁMÚ
EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI ÖNKORMÁNYZATI 

KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉRŐL
Oegyzőkönyvi adatok)

K .4|M >1 l
Jelölt neve Jelölő s/rr>e/etlek> erxenyes

wasa/al
1 DR JAKI.OVII S IERENC MAGYAR SZOCIALISTA I'\K I 23<)[ 46 94
2 DK 1XBI XN CSABA ~'NAGYATÁDÉRT EGYESI'ÉLT I1931 .39.39

FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT r
K ERESZT ÉN Y DEMOKR AT A
NÉPPÁRT
MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM

3 KOVÁCS GÉZA NÉPPÁRT
MAGYAR IGAZSÁG ES ELET
PARTJA
VÁLLALKOZÓK PARTJA
56 OS SZÖVETSÉG

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK NAGYATÁD 
POLGÁRMESTER VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉRŐL

(Jegyzőkönyvi adatok)

Jelolt neve Jelölő xzervezetlekl cnényes , %
.szaiazat

TORMAI ISTVÁN [NAGVATÁDÉRT EG Y ÉSl1 111 4 330[ S6Ö2

[FÜGGETLEN KISGAZDAI’ÁRT

KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT
MAGYAR DEMOKRATA FÓROM

2 |DR NOVAK JÁNOS [NÉPPÁRT 71141 I3.VX|
[MAGYAR IGAZSÁG ES ELIT PÁRTJA

[VÁLLALKOZÓK PARIJA
.56-OS SZÖVETSÉG

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK NAGYATÁD 
KOMPENZÁCIÓS LISTÁS VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉRŐL 

(Jegyzőkönyvi adatok) 
Töredékszavázátok megoszIása 

A kompenzációs listán megválasztott képviselők száma :7

Kompenzációs lista neve
Töredéksza 
vázátok 

száma

Megsze Be nem 

rzett töltött

maiidat maridat 
uinok uniók 
száma | szánul

1 MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT 711 d <>
■Y NAGYATÁDÉRT EGYESI ITT 707 2| 0
3 FIDESZ MAGYAR POLGÁRI PART 423 l[ 0

n POLGÁRI VÁLASZTÁSI SZÖVET SÉG 380 l| 0

5 SZDSZ | 296 lT 0

6 CIGÁNY 41 o| ö

7 MUNKÁSPÁRT 39 öl Ö

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK NAGYATÁD 01 SZÁMÚ 
EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI ÖNKORMÁNYZATI 

KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉRŐL 
(Jegyzőkönyvi adatok)

Érvényes szavazatok száma

Jelölt neve Jelölő szervezetiek)
Kapott 
érvényes 
szavazat

r»

1 [KOVÁCS GÁBOR Független 97 58.43

2 l HORVÁTH ZOLTÁN
NAGY ATÁDÉRT EGYESÜLET 
FiJesz - Magyar Polgári Párt

50 30.12

1 ' '

’ BUDA JÓZSEF

FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT
KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT 
MAGYAR DEMOKRATA FÓRl'M 
NÉPPARI
MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PARTJA
VÁLLALKOZÓK PARTI A
56-OS SZÖV ETSÉG

19 11 45

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK NAGYATAD 05 SZÁMÚ 
EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI ÖNKORMÁNYZATI 

KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉRŐL 
(Jegyzőkönyvi adatok)

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
NAGYATÁD CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉRŐL 
(Jegyzőkönyvi adatok)

[jelölt neve

1 [lllAROSI ISTX AN

Jelölő wervezet(ek)

NAGY ATÁDÉRTEGYESUI FT

Kapott 
eriényes | 
iwaia/at

i 7M| | .30.97
2 Ilit BAY SANIMÍR [SZDSZ I6O|i 27.6X i

• BAKOS JÓZSI I II kIcnz - Magyar Polgári Paii 14.1 24.391

. 4 ÍBALASKÓ LÁSZLÓ MAGY AB SZOCIALISTA PÁRT ’xl 10.03

| slilARIS LÁSZI.C)

1FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT
KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT
MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM

[.NÉPPÁRT

MAGYAR IGAZSÁG ES ELIT PARTI X 
VÁLLALKOZÓK PARTJA

156-OS SZÖVETSÉG

40 6.92 !

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK NAGYATÁD 06 SZÁMÚ 
EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI ÖNKORMÁNYZATI 

KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉRŐL 
(Jegyzőkönyvi adatok)

Jelolt ne%e

[ 1 |[)R BAKÁCS TIBORNF.

Jrlölő s/ene/e«ek»

| Független

Kapott
érvényes '

.37.6X1
|v/a%a/al

214
2 [T1LINGER ISTVÁN MAGYAR SZOCIALISTA PART 1X4, .3 2.391

! 3 [i.ACZlKNE KOLESZÁR É\ X N AG Y AT ÁDÉRT EGY ESULET 

FÜGGETLEN KISGAZDAPART 
KI RI SZU NY Dl MOKR \I X 
NÉPPÁRT

IMAGYAR DEMOKRATA FÓRUM

X2 14.44

4 GERGŐ SANIMÍR NÉPPÁRT
.MAGYAR IG.XZSÁG ÉS ÉLÉT
PARTJA
X XI 1 XI KOZOK PÁRTJA

[56-OS SZÖVETSÉG

6.34

! 5 [LESN Y AK GYÖNGYI i Független 24 4.23 |
| 6 [GELENCSÉR DEZSŐ | SZDSZ 19 .3.35

[ 7[fürík5zséf I Független 9: 1.5X1

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK NAGYATÁD 07 SZÁMÚ 
EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI ÖNKORMÁNYZATI 

KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉRŐL 
(Jegyzőkönyvi adatok)

Kapott
IJelölt neve Jelölő szervezetiek) érvényes

szavazat

1 DR BŐTA LÁSZLÓ INAGYATADÉRT EGYESÜLET 22) >4.25

DR NOV OTNY ZITA MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT 222 .34.10
FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT 
KERESZTÉNY DEMOKRATA 

(NÉPPÁRT
(MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM

3 DR JÁRAY TIBOR NÉPPÁRT
MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET 
PÁRTJA
VÁLLALKOZÓK PARTJA

156-OS SZÖVETSÉG

59 9.06

HORVÁTHNÉ MÉSZÁROS
FüggetlenÁGNES

5 BODZÁI JENŐ Fidesz - Magxar Polcán Pán sJ K.45

9 NÉMETH ERZSÉBET [SZDSZ 19 2.92

7 SZIGETHY ISTVÁNNÉ Független 16 2 46

Jelolt neve

I IGNACZ JÁNOS
2 [CSONKA ISTVÁN

> CSÍKS AK agnls

4 [IGNACZ IMRÉNK
5 [iGNACZ IMRE

< >Rst )SN| HORV ÁTH
*’ KATALIN______________

7 HORVÁTH FERENCNE

9 KISS ÁRPÁD

II) OROSH ÁZI J ÁNOS

Ei vénye* vaxa/atok x/ánu

'a 
ikiscNvveg 
peloltieire 
[leadott

A 
kixebbxeg ;

[Lixeiiyc*
|\/a\ a/at«

leloltieirr j 
leadott

ik N/ain.i eivenxev
jenenyev
[x/ava/ato

1"*
v/aiiu

K T

| 3 0 36 [JÓK. 2 090

Jelölő szén eret I ek)

LÜNGODROM 

LÜNGO DROM

Kapott
i érvénye* J*V 
szavazat

Í4171~ 19.99

I l .76|

PIIRALIPE

PIIRALIPE

LÜNGODROM

Ll’NGO DROM
175 r

11 (O |

A I 
A ' 

X.

J6

PIIRALIPE
I5‘j| .24

SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS VÁLASZTÁSÁNAK 
EREDMÉNYE

A megyei közgyűlés létszáma: 40 fő ebből
- 9 fő a 10 000-nél több lakosú települések szavazatai alapján, 

31 fő a 10 000 és annál kevesebb lakosú települések szavazatai 
alapján kap mandátumot.

A mandátumszerzéshez szükséges 4 %-os határt elért szervezetek közötti 
mandátum kiosztás eredménye:

.1 10 000-nél több lakosú települések szavazatai alapján 
mandátumot szerzett

MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT 4 mandátumot szerzett

Fidesz • Magyar Polgári Párt 3 mandátumot szerzett
SOMOGYÉRT Egyesület 2 mandátumot szerzett

a 10 000 és annál kevesebb lakosú telepúlések szavazatai alapján 

mandátumot szerzett

MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT 

Fidesz ■ Magyar Polgári Párt 
SOMOGYÉRT Egyesület 
FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT

10 mandátumot szerzett
9 mandátumot szerzett
9 mandátumot szerzett
3 mandátumot szerzett

A közgyűlés nagyatádi tagjai:

ÁGOSTON GÁBOR Fidesz ■ Magyar Polgári Párt
RÁKÓCZY ATTILA MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT

ORMAI ISTY'ÁN SOMOGYÉRT Egyesület
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Nagyatád új képviselő-testülete
Az önkormányzati választásokat követően október 29-én az új testület meg
tartotta alakulóülését. Az új képviselő-testület tagjaitól a választási ciklus ele
jén arra kerestük a választ, hogy melyek a legfontosabb személyes törekvé
sei a képviselői munkában.

Ormai István polgármester
Úgy szeretnék dolgozni, hogy a Nagy

atádiak magukénak érezzék, elfogadják 
mindazt, ami a városban történik. Arra tö
rekszem , hogy a nagy jelentőségű 
ügyek mellett a város egyes lakóinak, és 
kisebb csoportjainak a gondjaira is meg
oldást találjunk. Polgármesteri munkám 
során Nagyatád érdekeinek érvényesíté
sét kívánom megvalósítani.

Rákóczv Attila alpolgármester
Olyan tiszta, virágos, rendezett várost 

szeretnék, ahol a város arculata és az itt 
élő emberek életkörülményei harmonizál
nak. Véleményem szerint ehhez adottak 
a városfejlesztési, rendezési elképzelések 
- és megteremthetőek az életkörülménye
ket javító intézkedésekhez szükséges 
források is.

Ezen kell dolgoznia - természetesen a 
város lakóinak véleményét mind jobban 
figyelembe véve, integrálva összehangol
tan, jól, az új képviselőtestületnek, veze
tésnek - így az alpolgármesternek is.

Ágoston Gábor
Az idegenforgalmi lehetőségek széle

sebb korú' kihasználása, fejlesztése. Minél 
több külső tőke bevonása a városfe
jlesztésbe. a munkahely-teremtési 
lehetőségek elősegítése. A város arcu
latának további javítása.

Dr. Bakács Tiborné
Képviselőtársaimmal összefogva, 

egyuttgondolkrxlva szeretnék dolgozni 
Nagyatád Város további fejlődéséért, az 
itt élő emberek biztonságos megélheté
séért, új munkahelyek megteremtéséért, 
az oktatás, a kultúra, a turizmus fejlesz
téséért. A város költségvetési pénzügyi 
egyensúlyának további megtartása mel
lett a megkezdett beruházások befejezé
séért.

A város lakosságát érintő szennyvízte
lepi kellemetlen szag megszüntetéséért. 
A város játszótereinek megújulásáért. A 
választókerületemben felmerült jogos 
igényt-k megvalósításáért. Továbbra is fon
tosnak tartom a városban élő emberek
kel a személyes kapcsolattartást és együtt
működést, a széleskörű nyilvánosságot.

Boros Bálint
A képviselői munkámban továbbra is 

kiemelt szerepet szánok szőkébb válasz
tókörzetem. a Jókai lakótelep fejlesztésé
nek, s szeretnek mielőbb megoldást ta
lálni a garázsépítések problémájára is. Vá
rosi szinten elsődleges célomnak tartom, 
a Sportcsarnok felépítésének támogatását 
és az új intézmény rendeltetésszerű mű
ködtetésének mielőbbi megkezdését. 
Szeretnék hozzájárulni ahhoz, hogy' a kejt- 
viselőtestület által tárgyalt kérdések minél 
sokoldalúbban, alaposabban legyenek 
megtárgyalva.

Dr. Bóta László
Szeretném, ha az előterjesztések meg

szavazása vagy elutasítsa mindenkinél az 
objektív itás talaján állna és nem motivál
nák a döntést bizonyos érzelmi momen
tumok.

Ezek a döntések szolgálják rövid és 

hosszútávon Nagyatád fejlődését. Elsősor
ban az infrastruktúra, az idegenforgalom, 
az i|jartelepítés és a sjcort területén.

Fehér Miklósné
Örülök, hogy a testület tagja lehetek, 

úgy érzem a város működése és fejlődé
se érdekéljen közösen egy emberként is 
megteszünk mindent.

A legfontosabb személyes törekvéseim:
A város és a v álasztókorzetem érdeke 

inek érvényre juttatása, utak, járdák 
rendtó’tétele, a biztonságos közlekedés fel
tételeinek kialakítása. A megkezdett fej
lesztések mielőbbi tófejezése, a tartós 
munkahelyek megteremtéséhez szüksé
ges teltételek biztosítása. A választókör
zet lakóival való nv ílt kapcsolattartás. Az 
ifjúság szabadidejének hasznos és kultú
rált eltöltéséhez szükséges feltételek biz
tosítása. A törvényesség keretein belül a 
lehetőségek maradéktalan kiaknázása 
annak érdekében, hogy városunk a me
gye fejlettebb kisvárosainak szintjét utol
érje.

Dr. Gerencsér György
Az új képviselőtestület összetétele ki

válóan alkalmas arra, hogy a jcolgármes- 
ter minden akarata érvényesüljön. Ez 
azonban nem oldja meg az önkormány
zat pénzügyi-gazdasági nehézségeit és azt 
a tényt, hogy a működő tőke a várost el
kerüli.

Javaslom minden képviselőnek, hogv 
a választások előtti ígéreteivel szembesül
jön, gondolja végig, hogy azokat vajon 
ebben a helyzetben hogyan tudja meg
valósítani.

Személyes törekvések? Ugyan kérem. 
Nincsenek illúzióim.

Iharosi István
A legfontosabb célunk - szándékosan 

fogalmaztam többes számban, mert gon
dolom, képviselőtársaim is egyet értenek 
velem -, hogy a város intézményeinek 
működőképességét megőrizzük. Felelős 
gazdálkodást kívánunk folytatni a város 
vagyonával.

Második helyre sorolnám - de nem ke
vésbé fontos számomra - a választópol
gáraim ügyes-bajos dolgainak lehetősé
geim szerinti elrendezését.

Fontosnak tartom, hogy az önkormány
zati beruházásoknál nagyatádi vállalko
zók kapjanak |írioritást. Mihamarabb tó 
kell fejezni a már megkezdett beruházá
sokat. Fontos feladat a város továbbfej
lesztése, ezért mindenre kiterjedő város
fejlesztési programot kell kialakítani - az 
új célok és tennivalók meghatározásával.

A város rejtett tőkéje a gyógyvíz, folya
matos feladatunk e természeti kincsünk 
adta lehetőségek feltárása és kiaknázása. 
Ezért támogatom - akár szakmai tőke be
vonásával is - egy idegenforgalmi kon
cepció kidolgozását.

Dr. Jaklovics Ferenc
Mindenképpen célom a városban 

megindult fejlődés tovább folytatása, ki
egészítve az itt élő emberek életkörül
ményeinek javításával. Ezek mellett az 
átfogó feladatok mellet nagy hangsúlyt 
szeretnék fektetni a választókörzetemben

A felvételen halról jobbra: Dr. Novak Jpnos, Dr. Jaklovics Ferenc, Dr. Bóta László, Kiskó Gyuláné, Sasvári Tamás, Dr. Novotny Zita, Ágos

ton Gábor, Ormai István, Mónos József, Dr. Bakács Tiborné, Rákóczv Attila, Dr. Seffer Tibor, Fehér Miklósné, Kovács Gábor, Boros Bálint 
A fotón nem szerelejjel Iharosi István és Dr. Gerencsér György.

megfogalmazott céljaim maradéktalan 
megva lósításána k.

Kovács Gábor
Részben gyakorlattól, részben szakiro

dalomtól ismerjük a város gazdasági éle 
tét. Megítélésem szerint az új I " fős tes
tület közösen fogalmazza meg a céljait, 
mely ek a város ipari és kereskedelmi tej 
lesztését irányozzák elő. Ennek megva 
lósítása számomra a prioritás felső toka.

Mónos József
Az előző két önkormányzati kéjjviselői 

testülettón végzett munkám során megsz
erzett ismereteket, tapasztalatokat is 
hasznosítva szeretnék aktívan 
közreműködni abban, hogy városunk 
töretlenül fejlődjön és telátható időn belül 
biztos megélhetést nyújtson az itt elő 
embereknek.

Következő feladataim teljesítésén túl 
a Nagyatádért Egyesülettel szorosan 
együttműködve - elő kívánom segíteni a 
város lakossága és az ónkormányzat 
közötti kapcsolat erősödését.

Dolgozni akarok azért, hogy a város 
gazdasági életének szereplői számára 
mielőbb és minél szélesebb kortón 
érzékelhetőbtó váljon önkormányzatunk 
elkötelezettsége és segítő szándéka.

Arra törekszem, hogy minden 
lehetőséget felkutassunk és megragadjunk 
annak érdekében, hogy városunkban 
jelentős számban új munkahelyek létesül
jenek.

Dr. Novák János
Úgy gondolom, hogy egy képviselő és 

az önkormányzati testület munkájának 
igazi megmérettetéséhez valójában négy 
év kevés. Ezért örülök annak, hogy a kö
vetkező négy évben továbbra is a 
Henész-Simongáti városrész képviselője 
lehetek.

Szeretnék képviselői programomtól mi
nél többet megvalósítani és ennek érde
kétón az adódó lehetőségekből semmit 
sem elmulasztani.

Természetesen tudom, hogy egy kép
viselő önmagában csekély erőt képvisel 
a testületben, de - v álasztóim határozott 
támogatásával -, bízom abban, hogy a 
ke,iv iselő-testulettón a reális helyzetelem- 
zésen, a város iránti elkötelezett felelős
ségérzeten és a kölcsönös érdekeken ala- 
jjuló eredményes egy uttműködés fog ér
vényesülni.

Dr. Novotny Zita
Igyekszem megismerni képviselőtársa

imat, korrekt munkatársi kapcsolatot sze
retnék kialakítani és fenntartani a követ
kező években. Minden döntés előtt arra 
törekszem, hogy körültekintően járjak el, 
a város polgárait érintő kérdésekben mi
nél szélesebb korben megismerjem vé
leményüket. hogy méltóan képviselhes
sem azokat. Harcolok azért, hogy az ön
kormányzat, mint tulajdonos, az eddigi
eknél nagyobb mértékben vegyen részt 
legnagyobb intézménye, a kórház fejlesz
tési és felújítási feladatainak finanszírozá
sában, s reménykedem, hogy ebben a 
képviselőtársaim is támogatnak.

Sasvári Tamás
Az önkormányzati munkában elérni, 

olyan feltételeket teremteni ■ a külső kö
rülményeket is figyelembe véve-, hogy 
Nagyatád lakosságának életkörülményei 
és ezzel közérzete jelentősen javuljon. 
Szorosabb kapcsolatot szeretnék kialakí
tani a városban meghatározó érdekcso- 
portokkal, képviseletekkel - a Nagyatádért 
Egyesület tagságának segítségére is szá
mítva-, hogy minél szélesebb informáci
ós bázisra alapozva tudjak döntéseket 
hozni.

Az előző választási ciklusban megala- 
|x>zott városfejlesztést tovább folytatni úgy, 
hogy abban a munkahelyteremtő beru
házások kapjanak elsőbbséget, a megkez
dett beruházások tófejeződjenek, a vá
ros tovább szépüljön és még ismertebb 
legyen az ország határain tóiul és azon 
túl.

Dr. Seffer Tibor
A legfontosabb feladatomnak a mun

kahelyteremtő beruházások megindítását 
(Ijjari Park megvalósítása és „benépesíté
se"), a város infrastruktúrájának további 
dinamikus fejlesztését tartom.

Mindezek, ha megvalósulnak, váro
sunkon magukkal liozzák a szociális hely
zet es az általános „közérzet" javulását.

NAGYATÁD VÁROS ÖNKOR
MÁNYZATI BIZOTTSÁGAI

November 12-ei ülésén a képviselő
testület megválasztotta az alábbi bizottsá
gok tagjait. A Közoktatási, Kulturális és 
Ifjúsági Bizottság és a Sportbizottság 
megválasztására a november 26-ai ülésén 
keriil sor.

Egészségügy i Bizottság
Dr. Jaklovics Ferenc elnök
Di. Bóta László alelnök
Dr. Novotny Zita
Batka Gyula
Dr. Fábián Csaba
Pénzügyi Bizottság
Mónos József elnök
Dr. Novotny Zita alelnök
Kiskó Gyuláné
Fehér Miklósné
Bálintné Szabados Katalin
Benke Imréné
Szociális Bizottság
Dr. Seffer Tibor elnök
Dr. Novák János
Fehér Miklósné
Dr. Dezső László
Matusa Erzsébet
Városgazdálkodási
és Fejlesztési Bizottság
Sasvári Tamás elnök
Ágoston Gátór alelnök
Iharosi István
Dr. Seffer Tibor
Bagó László
Ifj. Torma István
Szabolcs Ferenc

Előkelő helyen végzett városunk
Belügyminiszteri különdíj Nagyatádnak

A TOURINFORM IRODA VARASDON
Hazai ajánlatok Horvátországban

A nyár elején lapunk hasábjain tószá
moltunk arról, hogy Nagyatád is pályá
zott a virágos város cím elnyerésére. A 
Belügyminisztérium által kiírt pályáza
tot a Magyar Turizmus Rt. szakembere
inek segítségével bírálták el. A pályázat 
benyújtását követően, a bíráló bizottság 
augusztus elején látogatott városunkba. 
A virágok és a parkosítás mellett a bel
város és a külterületek ápoltságát, a zöld
területek gondozottságát és a tisztaságot 
egyaránt értékelték. Ekkor az adható leg
magasabb jjontszámot sikerült megsze
reznünk. A november 21-én Tatán ren
dezett ünnepélyes eredményhirdeté
sen, Zöldi Aranka a városgondnokság ve
zetője a verseny fővédnökének a Magyar 
Köztársaság Belügyminiszterének kulön- 
díját vehette át. Városunk előtt végzett 
Tata és a községek kategóriájában Bük.

Harmadik alakalommal rendezték 
meg októberben a horvátországi 
Varasd városában a „Vadászat és a 
Horgászat a Turizmusban" című szak
mai kiállítást.

Ezen a kiállításon második alkalom
mal vett részt városunk képviseletében 
a Tourinform Iroda.

A I 8 m2-es standot a szeptemberi 
Fa és Vad kiállítás és vásár válogatott 
anyagai töltötték meg. A horvát vadá
szok így megismerhették a Kaszó Rt. 
vagy a Lábod-Mavad Rt. vadászati le
hetőségeit. Válogathattak Bencze 
László és Harmath Attila csontfaragá
saiban és gyönyörködhettek Horváth 
Béres János vadászati témájú fafragá- 
saiban.

Ágoston G.
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(Folytatás az 1. oldalról)
A működési hiány oka elsősorban az, 

hogy a város intézményhálózata, struk
túrája, feladatköre nem áll arányban a 
normatív támogatással, amelyet az állam
tól erre a célra kapunk. Ezért jutottunk 
hozzá minden évben a pótlólagos köz
ponti pénzforráshoz, de nekünk is arra 
kell törekedni, hogy kiadásaink arányban 
álljanak feladatainkkal, az ellátottak 
számával és körével.

A következő évre tekintve az eddigi 
infonnációink alapján azt látom, hogy 
a város gazdálkodási feltételei nem ja
vulnak. Ha figyelembe vesszük a kor
mány béremelési törekvéseit, illetve a vár
ható állami forrásokat, akkor a jelenle
ginél rosszabb körülmények is lehetnek. 
Mindezzel együtt az önkormányzat ál
tal foglalkoztatottak béremelését bizto
sítani fogjuk. Arra készülünk, hogy a 
körülményekhez alkalmazkodó és kezel
hető költségvetést készítsünk úgy, hogy 
feladatainkat maradéktalanul el tudjuk 
látni, eredményeinket és értékeinket pe
dig megőrizzük.

Beruházásainknál a folyamatban lévő
ket kell befejezni, erre az eszközeink és 
a pénzünk rendelkezésre áll. Az idősek 
otthona, a garzonház, a kemping és a 
sportcsarnok megépítését tartom a követ
kező év legfontosabb feladatainak. A je

lenlegi feltételeket ismerve nyilvánva
ló, hogy az önkormányzat fejlesztési fel
adatai között szerepelnek olyanok, ame
lyek szükségessé teszik a külső tőke be
vonását. A strand és kemping fejleszté
sénél és az ipari park létrehozásánál egy
aránt fontos szerepet tulajdonítok a szak
mai befektetők megnyerésének. Ezeken 
a területeken indokoltnak látom, hogy 
gazdasági társaságok formájában lássuk 
el az itt megjelenő feladatokat, bevon
va külső, befektetői tőkét is.

Jelentős előnyt jelenthet, hogy meg
jelentek Magyarországon azok a támo
gatási formák, amelyek egy-egy fejlesz
tés hitelkamatainak visszafizetését mér
séklik, vagy teljes egészében finanszíroz
zák. A kemping építésében és a közvi
lágítás korszerűsítése során egyaránt él
ni szándékozunk ezzel a lehetőséggel, 
amelyek alapvető célja a fejlesztések ösz
tönzése.

Az önkormányzat gazdálkodása 
egyik évben sem volt nehézségek nél
küli, azonban mindig megtaláltuk azo
kat az eszközöket, pályázati forrásokat, 
megoldásokat, amelyekkel feladataink 
ellátásához a szükséges pénzt biztosí
tani tudtuk. Ezt a gyakorlatot folytatva 
és megújítva, lehetőségeinket kihasznál
va tudunk a jövőben is eredményesei; 
dolgozni. f’M.

(Folytatás az 1. oldalról)
Valamennyi adományozót itt nem 

is lehetne felsorolni, de ő nevüket őr
zi a Bodvicai templomban elhelyezett 
réztábla. A templom létesítési költsé
gének kétharmadát, így a hívek ado
mányaiból sikerült előteremteni.

- Hogyan sikerült a bíboros urat 
megnyerni a templom felszentelésé
re?

- Általában az az egyházi gyakor
lat, hogy a megyéspüspök végzi az új 
templomok felszentelését. A bíboros 
úr egykor tanárom volt, s így már negy
ven éve ismerem. Személyes felkéré
semre azonnal igent mondott, viszont 
azt kérte, hogy ezt egyeztessem Balás 
Béla püspök úrral is.

A kérvényt a püspök úr aláírta és ter
mészetesen egyúttal őt is meghívtam 
a templomszentelésre. Ezt rengeteg 
személyes egyeztetés követte, míg 
összeállt a teljes szertartás.

- Melyek a további terveik, hogyan 
fog működni a templom?

- Az avatás óta sikerült minden 
szombaton misét mondanunk, de 
most a betegségem miatt nem tudom, 
hogyan leszek képes ellátni ezt a fel

A BODVICAI VÁROSRÉSZ

adatot. A templom minden alkalom
mal zsúfolásig megtelt. Ezzel kapcso
latos, nagyon érdekes történet 
Sárdinecz János nevéhez fűződik, 
aki maga is jelentős összeggel járult 
hozzá a templom megépítéséhez. 
Még az építkezés időszkában megkér
deztem tőle, hogy akarja-e, hogy egy 
réztáblával megjelölt helyet biztosít

sunk számára. Ó csak szerényen 

annyit felelt: nekem ott mindig lesz 
helyem.

Egy alkalommal, mikor bizony nem 
jutott csak állóhely neki és a mise után 
emlékeztettem erre a kijelentésére csak 
ennyit mondott: Plébános úr örülök, 
hogy tévedtem.

Pünkösd M.

Kedves Gyerekek!
A nagy érdeklődésre való tekintettel a Városi Könyvtár 

Gyermekkönyvtára szabadidős programot szervez.
Szombatonként délelőtt 10 órától videofilm vetítést ren

dez az általános iskolásoknak. A vetítés során az iskolai 
kötelező olvasmányok alapján készült filmek, valamint ter
mészetfilmek kerülnek bemutatásra:

November 2 1. 
November 28. 
December 05. 
December 12. 
December 19.

Az eltűnő Afrika
A Pál utcai fiúk
A hüllők rejtélyes világa 
Légy jó mindhalálig 
Okavango Delta

Szeretettel várunk benneteket!

Hangoskönyvek a Városi Könyvtárban
A Soros Alapítvány támogatása már 

évekkel ezelőtt lehetővé tette a Vakok 
és Gyengénlátók Országos Szövetsége 
és a könyvtárhálózat számára, hogy 
hangoskönyvekkel segítse a vakok és 
gyengénlátók szabadidejének hasznos 
eltöltését.

Könyvtárunkban 73 hangoskönyv 
található. A kölcsönzés módja megegye
zik a könyvekével. Ezeken a magneto
fonkazettákon ismert előadóművészek 
olvassák fel a különböző irodalmi al
kotásokat.

A művek között megtalálhatók köz
ismert regények pl. Berkesi András: Ma
gány, Altiért Camus: A pestis; krimik: 
Agatha Chrisie: Találkozás a halállal; tör
ténelmi regény: Fekete István: A kop- 
pányi aga testamentuma; továbbá élet
rajzi, dokumentum, fantasztikus, ifjúsá
gi kalandregény.

Kiemelném Gábriel García Márquez: 
Száz év magány című regényét, ame
lyet Bodor Tibor felolvasásában hallgat
hatunk meg.

A regény 1967-ben Latin-, Észak 
Amerikában és Európában aratott elsöp
rő sikert. Számos világnyelvre lefordí
tották.

Gábriel García Márquez 1927-Jaen 
született Aracutában, egy kis kolumbi
ai faluban. Ott töltötte nagyszüleivel éle
te első kilenc évét. Később Rómában, 
Párizsban, Caracasban, Bogotában, 
Mexikóban, majd 1967-től Európában 
tartózkodott. A Száz év magány meg
jelenéséig szívesen sorolták Márquezt 
a faulkneriánusok közé, noha vallomá
sa szerint első regénye megjelenése előtt 
nem is olvasott semmit Faulknertől. A 
két író azonos vonásai mégis kimutat
hatók.

Márquez tizennyolc hónap alatt írta 
meg a Száz év magányt, amelyben a la
tin-amerikai társadalmi rendszerek el
len szól. A hallgató, mint mesét gyerek 
alig veszi észre, hogy az a kis, ki tud
ja hol van helység: Macondó, lassan a 
világ legfontosabb pontja lesz, s a 
Buendía családba már maga is beletar
tozik.

A regény magával ragad, a varázs 
Márquez stílusának köszönhető. A har
madik személyű elbeszélő a háttérben 
marad. A történet fonalát egyszer az élet 
számtalan arcát ismerő érett férfi, máss
zor a nagyanyja meséin ámuldozó gyer
mek szövi. A száz év előtti falu hősei 
újraélik emlékeiket, s egy-egy rég múlt 
pillanat ekkor jut csak el igazán a szí
vünkhöz, ekkor lesz belőle élmény.

Egy szó, mint száz jöjjenek el, köl
csönözzék ki és hallgassák meg a ked
venc foteljukban ülve.

Vass Kata

A sportcsarnok építésének előkészíté
sét követően még három újabb eredmé
nyes közbeszerzési eljárást folytatott le 
az önkormányzat. Ezek egyben a város 
legjelentősebb fejlesztési feladatai. Ha
tározat született, majd eredményes pá
lyázat után megkezdődhetett a kemping 
bővítése, az egykori nőtlen szállóból gar
zonlakások kialakítása, és a 40 férőhe
lyes idősek otthonának létrehozása.

A munkák előkészítéséről és jelen
legi állásáról Svégel Gábor a polgármes- 
teri hivatal műszaki és vagyongazdál
kodási irodájának vezetője tájékoztat
ta lapunkat.

A kemping bővítését és az idősek ott
hona kialakítását célzó pályázat közel 
azonos időben zajlott. A kemping txi- 
vítése a strandtól északra fekvő terüle
ten történik. Itt a jövő szezon elejére

FOLYAMATBAN LÉVŐ FEJLESZTÉSEK
Sikeres közbeszerzési pályázatok

megépítik a kiszolgáló épületeket, 
amely egy portát és egy közösségi ki
szolgáló helyiséget jelent, valamint szin
te teljes mértékben elkészül a terület 
közművesítése és a pihenőhelyek kiala
kítása.

A szociális blokkban zuhanyzók, il
lemhelyek kapnak helyet és ugyanitt a 
főzési lehetőségeket is megteremtik. A 
terület infrastrukturális kialakítása úgy 
történik, hogy ez az igények esetén bár
mikor tovább bővíthető. Az eredetileg 
kétszáz fő befogadására tervezett kem
ping az anyagi lehetőségeinket figye
lembe véve csökkentett paraméterek
kel kerül megvalósításra. Hét pályázó 
közül a legkedvezőbb ajánlatot a 
Manufaktúra Kft. adta, s így 49,8 mil
lió forintból valósítjuk meg ezt a beru
házást, amely jelentős előrelépést je
lent az idegenforgalom élénkítésében.

Az Idősek Otthona a Széchenyi té
ren az augusztusban átadott Gondozá
si Központ közvetlen szomszédságában 
létesül, az ott elkezdett fejlesztés szer
ves folytatása. A jelenlegi pályázat a 40 
fő befogadására alkalmas otthon kiala
kításáról szól, de a további terveink kö
zött szerepel az intézménytől északra 
fekvő területen egy lakópark kialakítá
sa, ahol emelt szintű ellátást biztosító 

térítéses garzonházak létesülnek. A 
munkát 5 pályázó közül a Bagó és Tár
sa Kft. végezheti el. A pályázatot a kép
viselőtestület döntése alapján 41,9 
millió forintos ajánlatukkal ők nyerték 
el.

Az egykori nőtlen tiszti szállóban 
szintén megkezdődtek a munkák. A leg
sürgetőbb feladat a tél közeledtével a 
tető szigetelése volt. Itt kép pályázatot 

Készül az idősek otthona Tetőszigetelés a garzonházon

kaptunk, amelyből az egyik tartalmi 
okok miatt érvénytelen volt. Ezt a fel
adatot a Csonka Építőipari Kft. nyerte 
el 49,9 millió forintos ajánlatával. Az 
önkormányzat jelenlegi tervei szerint, 
már a jövő tavasszal fogadhatja lakó
it a városközpontban kialakított garzon
ház, 26 beköltözhető lakással és üzlet
helyiségekkel.

PM.



ŐSZI BAJNOK A NAGYATÁD

A Nagyatádi Női Kézilabda Klub valamennyi szponzorának és szurkolójának 
köszönetét fejezi ki azért a támogatásért, amellyel hozzásegítette a csapatot az 1998/99. 
évi NB. II. oszt, bajnokság őszi fordulójában elért 100 %-os teljesítményhez. A sport
egyesület elnöksége összefogásukkal szeretné kitűzött céljának megvalósítását - az 
NB. I/B. osztályba való feljutást elérni!

Női kézilabda NB II. dél-nyugati csoport őszi végeredménye

1. Nagyatádi NNK 10 10 235-169 20
2. Pécsv áradi Spartacus 10 7 3 267-191 14
3 Szekszárdi F. P. 10 7 3 250-199 14
4 Pécsv árad Térni 10 6 3 227-202 1 1
5. Fonvódi Petőfi 10 6 4 246-192 12
6. Siófoki VSE 10 5 4 237-230 11
7. Mohácsi TE 10 5 5 232-243 10
8 Tamási SC 10 4 6 193-226 8
9. Csurgói NKK 10 3 9 191-260 7

10. Barcsi SC 10 1 9 165-249 2

11 Keszthelyi Geor. 10 9 191-273 1

A klubbal készített riportunkat következő lapszámunkban olvashatják!

„Két évszázad óta is élesen rajzolódik 
ki előttünk egy fenn költ lelkületű főúr ne
mes alakja. Róla emlékezünk a mosta
ni őnzőés anyagias világban, aki egy ne
mes gesztussal, évszázadokra biztosítot
ta egy nagy közösség lelki ápolását."

Bánhidi László igazgató 1939.
Az ajándékozás latin nyelvű szerző

désének 5 pontos magyar fordítása is
mert. Ebből a rövid és lényeges részlet 
az alábbi.

„Az úr 1740. évi július havának 22. 
napján Attad községben Isten alispánja, 
Zágráb és Kőrös vármegyék jegyzője és 
Adamovics Anna Mária, (előbb Baksay 
Antal özvegye) mint Rókus Gábor Ferenc 
(1730-1792) fiúnak és Anna Mária 
Jozefa leánynak (Tallián Lászlóné) törvé
nyes szülei, mint e birtok és uradalom 
földesurai kötelezi h L vállalva a csodás 
szent Keresztnek ,i. •itendő templom, 
temető, kolostor, keit gyümölcsös, lege
lő, szántóföld, halastavak céljaira terü
letet ajándékozunk a Rinya folyótól a ná
dason át a megjelölt tölgyfáig, mely on
nan nyugat felé a határdombig halad. Ezt 
a birtokot a nagytisztelendő Szeráfi 
Szent Ferenc rendje Szent Lászlóról ne
vezett tartomány atyáinak adományoz
zuk, akiket a sok nagy háború minden
től megfosztott és akiket most a Szent Ke
reszt titka ide újból visszavezetett.'

Atád egyre fejlődött, majd a Bécsben 
keletkezett rendelet értelmében 1744. 
május 15-től másodszor is város lett. Köz
tudott, hogy a rend zárdájában volt a 
Czindery család által alapított ispotály 
(németből származatva a kórház régies 
magyar elnevezése), de a benne lévők 
csak táplálást, gondozást, ám semmifé
le orvosi ügyeletet nem élveztek. Azon
ban a rendháznak már akkoriban saját 
patikája volt. A tőkékre, költségekre és 
számadásokra a kormány gyakorolt fel-

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

MESÉLŐ KÉPEK
A régi Kórház

ügyeletet. Czindery Ignácz báty jának Do- 
nátnak özvegye Adamovícs Erzse 1 784- 
ben tett végrendeletében 6000 írt alapít
ványt tett, az atádi Czinderi birtokon fel
állítandó kórházra 1000 frt-ot, 5000 Irt
ot pedig 5 ottani szegénynek ápolására. 
A végrendelet végrehajtását Czindery Ró- 
kusra, vagy özvegyére bízta. A várme
gyei levéltárban lévő iratok szerint a bu
dai helytartótanács 1802-ben 3570 sz. 
alatt megküldte a vármegyének a vég
rendelet másolatát. Mivel a nevezettek 
nem teljesítették a végrendeletet javasol
ták, hogy a vármegye intse meg őket és 
ha ez nem használna, tiszti pert indítson 
ellenük. A vizsgálatot elrendelték, hogy 
mi lett az alapítvánnyal nem tudni.

A birtok és uradalom 100 év múltá
val 1823-ban Csuzy Pál tulajdonába ke
rült. Évtizedek elmúltával 1895-ben 
Éhn Sándor (1848-1905) atádi főszolga
bíró elhatározta, hogy egy felállítandó já
rási kórháznak alapot teremt. Az alapot 
a községi utak mentén növő tű árának 
összegyűjtéséből kezdte megteremteni, 
mely a vármegyéhez került. Az 1933-as 
év híradása szerint a földreform során 
hasítottak ki telket egy leendő kórház cél
jaira, melynek felépítését a második vi
lágháború megakadályozta. Nyolcvan év 
elmúltával nevezetes nap volt 1976. no
vember 6-a, amikor Belső Somogy' és vá
rosunk kórháza közóhajra átadásra ke
rült. Győré Béláné Sípos Ilona

A nyomtaton sajtó mellett egyre nagyobb teret követel magának az elektronikus 
újságírás. Ezúttal az egyik legnépszerűbb hazai lap, az Intemetto humor rovatából 
adunk ízelítőt, (szerk)

A hét vicce
Az idő pénz! - gondolta a pincér és hoz

záadta a számlához a dátumot.

A halál bekopogtat egy házba, ahol egy tér
ti nyit ajtót. Szól a halál:

- lőttem a lelkedért!!
Mire a térti beszól a konyhába:
- Lelkem! Érted jöttek! 
mrchris@elender.hu

- Mit tesz egy nő a füléhez, hogy vonzóbb 
legyen?

- A bokáját.
siromega@different.hu

A rendőrcsalád az állatkertben sétál. Az ele
fánt előtt elhaladva a rendőr kisfia megkérdezi 
az apjától:

- Apu. milyen állat ez?
- Mit tudom én.
Kicsivel később a medvéhez érnek.
- Apu. milyen állat ez?
- Mit tudom én.
Ezután a tigris előtt haladnak el.
- Apu és ez milyen állat?

Kisfiam, ne zavard apádat ilyen 
kérdésekkel. Maradi csendben. - szól rá az 
anyja.

- Ugyan már, miért ne kérdezzen - mond
ja dühösen a rendőr - hadd tanuljon a gyerek!

LNorb@titan.bke.hu

Sporthír:
A múltlreti karetebajnokságot Kovács Géza 

sárkányrepülő nyerte, 34 S tetőcserép 
összetörésével.

Raky@titan.bke.hu

Mi történne, ha a General Motors autói a 
WINDOWS98 mintájára készülnének?

- Minden hibajelző lámpát egy nagy vil
logó gomb helyettesítene, melyen ez állna:

„Általános autóhiba."
- Ha új autópályát építenének, új autókat 

is kellene venni hozzá.
- Az autók minden balkanyarban leálIná

nak, és semmit nem lehetne tenni ellene.
- A légzsák felfúvódás előtt megkérdezné: 

„Biztos benne?"
macchiavelh@hotmail.com
- Mi az abszolút állatkínzás?
- Kígyónak Viagrát adni.
masatm@osiris.elte.hu

- Ön mióta dolgozik a vállalatnál?
- Mióta megfenyegettek, hogy kirúgnak. 
ktibor@hopjabonn.hu

Az élet nagyon drága, de minden évben 
benne van egy társasutazás a Nap korúi...

adrosz@egon.gyaloglo.hu

Rendőrautó érkezik a piroshoz.
- Nézd, piros!
- Valóban, nagyon szép.
- Most piros és sárga egyszerre!
- Ez gyönyörű!
- Most pedig zöld
- Csodálatos!
- Sárga.
- Micsoda változatosság!
- Piros!
- Na induljunk, ezt már láttuk. 
vargab@elen der.hu

Áll a rendőr a kapuja előtt, látja, hogy arra 

megy az anyósa biciklivel.
- Hová megv. mama?
- A temetőbe.
- És ki hozza vissza a biciklit?

atyi@profitrade.hu

Férj a feleségéhez:
- Tudod mit, asszony, látsszunk gólyásat.
- Jó. Álljak fél láfxrn?

- Nem.
- Kelepeljek?
- Nem. Költözz el'
atyi@profitrade.hu

Nászéjszakán a térj anyaszült meztelenül 
odaáll a felesége elé:

- Ez az amit nyújtani tudok!
Mire a feleség
- Rendben Béla, akkor kezd el nyújtani

PppP

A TSZ-be állatorvos érkezik, mesterséges 
megtermékenyítésre. Szorgalmasan adagolja 
be a matériát - míg elér a tehénhez. Az meg
fordul. s mélabúsan megszólal:

- Legalább egy puszit előtte... 
slemi@rocketma i I .com

Cet-lovagrend
24 vállalkozó sorakozott föl októ

ber 23-án, a Gyógyfürdő 25 m-es me
dencéjének partján, hogy teljesítse a 
„Cetrend" 10 000 m-es távját. A nyolc 
elsőbálos jelölt között öt barcsi is 
akadt. A sorrendben XIII. alkalommal 
megrendezett próbán a kaposvári Ta
kács Katalin volt a leggyorsabb, aki 2 
óra 33 perc alatt teljesítette a penzu
mot. ACetrend-nek immáron 190 lo
vagja van. akik eddig együttesen 360 
km-t úsztak! Beleznay László az ala
pító és Szakonyi László a NUSE el
nöke még egyszer sem hiányzott a lo
vagi tornákról.

6. Országos 
Faszobrászati Kiállítás

A művelődési Ház hatodik alkalommal rendezte meg az Or
szágos Faszobrászati Kiállítást. A tárlat célja a magyar faszob
rászat legújabb értékeinek, eredményeinek a bemutatása volt. 
27 művész nyert lehetőséget a zsűritől a részvételre, mely leg
többjük esetében újbóli jelenléttel egyezik, hisz a nagyatádi 
kiállításoknak is kialakult a törzsgárdája. A kiállításon Eremu
tatkozó szobrászok ismert és elismert alkotók. Ok azok, akik 
az elmúlt évektren rangot adtak e kétévenként visszatérő ki
állításnak s közülük kerultek-kerülnek ki leggyakrabban a nagy
atádi faszobrász-szimpozionok magyar résztvevői is. Sárkány 
József művészettörténész a kiállítás katalógusának előszavá
ban így ír: „A 6. Országos Faszobrászati Kiállítás legfőbb ér
tékének tartom azt, hogy e viszonylag kicsi, ám jó színvona
lú kollekció bemutatja a hagyományos kiforrott értékeket s fel
villantja a magújulás lehetőségét a még csak tapogatódzó út
kereséseket, kísérleteket is."

A kiállítás díjazottjai: Budahelyi TiJxrr, Colin Foster, Jószay 
Zsolt, „nagámi" Nagy Gábor Mihály, Nemes Ferenc és Turcsány 
Villő szobrászművészek.

A kiállítás megrendezését támogatták, a dijakat adományoz
ták: Kaszó Erdőgazdaság Rt., Nagyatád Város Önkormányza
ta, Nagyatádi Nyomda Kft., Nemzeti Kulturális Alap, Nemze
ti Kulturális Örökség Minisztériuma, Somogy Megyei Ereid- és 
Fafeldolgozó Rt.. Somogy Megye Közgyűlése.

A képen Turcsány Villő: Rókatündér című alkotása látható

Környezetbarát játékok és köztéri bútorok
Játék és utcabútorok termékismertető

jén találkoztak a napokban a polgármes
teri hivatalban az eziránt érdeklődő so
mogyi polgármesterek. Az ezzel kapcso
latos kiadványokat gazdagító szóbeli ki
egészítésből kitűnt: a nem éppen olcsó, 
mintegy 150 elemből álló termékcsalád 
alapvetően magyar vagy szlovák fenyő- 
ből készül, amelyet sós telítő anyaggal 
telítenek.

Nagy kötési szilárdságot feltételező és 
biztosító illesztéseket végeznek szeg, csa
var és a ragasztóanyag kiiktatásával. A 
természetbarát telítő és felületkezelő 
anyagok négyszeresére növelik az esz
közök élettartamát. A tartozékként fel

használt anyagok a bőr, gurtní és a ken
derkötél. Az eljárástól, a statikailag fo
kozottabb mértékben igénybevett szer
kezeti elemeknél térnek csak el.

A használat során fontos szempont, 
hogy az egyes speciális termékeknek 
több funkciós játékok. Ezek között meg
található a mérleg és abroncshinta, a kö
télpálya, csúszdák és mászókák. a kom
binálható játékok, mint ahogy a bővít
hető tornyok, rugós játékok, homokozók, 
a mókuskerék.

Szép választékot kínálnak padokból, 
papírkosárból, kerékpártárolókból és 
még sorolhatnánk.

Hubay Sándor



HOGYAN TANULJUNK?
Tanulásmódszertan a gimnáziumban

Mai pedagógiai kultúránkban a ta
nítás során nagyon kevés szó esik a ta
nulás hatékony eljárásairól. Diákjaink 
magukra maradnak tanulási problémá
ikkal. A tanulás örömtelenségét rész
ben ez okozza, hiszen ebből követ
kezik, hogy nem jutnak elegendő si
kerhez, pedig a tanulási siker elenged
hetetlen a személyiség harmonikus fej
lődéséhez.

Ennek elősegítése érdekében isko
lánkban a tanév első napján az újon
nan bejövő osztályoknak tanulás
módszertani foglalkozást tartottunk, 
felkészítve őket az iskolaváltásból 
adódó nehézségekre, problémákra, 
melyek elsősorban a tananyag minő
ségét és mennyiségét tekintve érhetik 
őket.

Nagy örömömre szolgált, hogy egy 
oldott hangulatú, kötetlen beszélgetés 
formájában került sor erre a program
ra. A diákok szívesen megnyilatkoz
tak az eddigi tanulási szokásaikról, si
kereikről, kudarcaikról.

Az általános iskolában egy nehe
zebb tanítási napra való felkészülés
hez legalább 1,5-2 órára volt szüksé
gük. Többségük először az írásbeli há
zi feladatokat készítgette el, majd a 
könnyebb tantárgyakból feladott elmé
letet sajátította el, végül a nehezebb 
elméleti tantárgyak tanulására került 
sor. Néhány tanuló azt a módszert kö
vette. hogy azt a tanagyagot tanulta 
meg először, amelyet az aznapi óra
rend szerint az iskolában feladtak ne
ki. így a következő napra többnyire 
már csak az előző napokban megta
nult tananyagot kellett átismételnie. Ez 
azt eredményezte, hogy jobban bevé
sődtek az ismeretek, alaposabbá vált 
a felkészülés, így a számonkéréseknél 
jobb érdemjegyek születtek. Több ta
nuló élte át kudarc érzését, mely sok 
esetben a rendszertelen készülésből és 
a felszínes tudásból eredt.

Beszélgettünk a tanulást segítő bel
ső és külső körülményekről, „12 pa- 
rancsolat"-ban jó tanácsokat fogalmaz
tunk meg, melyek betartásával illetve 
alkalmazásával hatékonyabb és ered
ményesebb lehet a tanulási tevé
kenység.

Ezek a kővetkezők:
1. Azzal az elhatározással megyek 

az iskolába, hogy tanulni akarok. Va
lahányszor az iskolába lépek, a tudo
mányok templomba lépek.

2. A tanév első napjaiban megkez
dem a munkát, és azt rendszeresen 
folytatom. Egy órának az anyaagát sem 
hagyom feldolgozatlanul.

3. A tanórákon figyelek. Figyelek a 
tanár magyarázataira, a társaim fele
letére, az anyagot ez által átismétlem.

4. Figyelmemet állandóan ébren tar
tom, az iskolai anyag olyan részénél 
is, amely érdekesnek egyáltalán nem 
nevezhető.

5. Házi feladat során az iskolában 
szerzett ismereteket átismétlem, bevé
sem. Az írásbeli feladattal a tanulta
kat begyakorlom.

6. A szöveget nem olvasgatom so
ká. hanem a második, harmadik átol
vasás után megkezdem a próbafel
mondást.

7. A tanulást mindig a legnehezebb 
tantárggyal kezdem, majd a könnyeb
bekkel és végül az írnivalóval.

8. Az idegen nyelvet nem elég egy
szer megtanulnom, hanem átismétlem 
este újból, és ha lehet reggel még egy
szer.

9. Hasonló természetű tárgyakat 
nem tanulok egymás után (fárasztó, 
unalmas).

10. Egyórai munka után 10-15 
perc szünetet tartok

11. Az anyagot kisebb-nagyobb 
időközönként átismétlem.

1 2. Évszámokból, képletekből táb

lázatot készítek magamnak, melyeket 
időnként átismétlek.

A tanulók is megfogalmazták, hogy 
az érdeklődés és a tudásvágy alapfel
tétele az ismeretek elsajátításának, a 
sikertelenség oka gyakran az önbiza
lom hiányából fakad. A siker érdeké
ben fontos a kitűzött cél, amelyhez 
mindenkinek meg kell találni önma
ga számára a leghatékonyabb mód
szert.

Nagy örömükre szolgál, hogy a gim
náziumban ehhez igény szerint meg
kaphatják és várják is a segítséget ta
náraiktól.

Szabó Irén középiskolai tanár

Az Éltes Mátyás z\ltalános Iskola 
homlokzatának felújításával a város tő
terén. valamennyi önkormányzati tulaj
donú ingatlan méltóvá vált külső meg
jelenésében is a Széchenyi tér hangula
tához. A lapunk legutóbbi számában le
számoltunk a tér sarkan létesült új uz- 
letházról, amely azóta szinte teljesen le
népesült, s most a szomszédságában is 
befejeződtek a munkák. Az építési fel
vonulási terület rendezésével egyidejű
leg dolgoznak a járda felújításán a Solar 
Szállótól a Kossuth utca elejéig. Az új uz- 
letház kialakításával megváltozott az előt
te húzódó járdán a közlekedés iránya és 
így a közeljövőben ennek megfelelően 
kell itt is az átalakítási munkákat elvé
gezni.

Az iskola homlokzatának felújítása a 
tavaly megkezdett munka folytatása. A 
kisegítő iskola, bár a megyei önkormány - 
zat kezelésében működik, az épület az 
önkormányzat tulajdonát ké|?ezi. Tavaly 
első ütemben elkészült a tető felújítása 
és ennek folytatásaként történt meg a

ÉRETTSÉGI TALÁLKOZÓ 1998
25 éve 1973-ban végeztünk Nagya

tádon az Ady Endre Gimnáziumban. 25 
év nagy idő, de ma is buszke vagyok rá, 
hogy itt végezhettem. Mindössze négyen 
hiányoztak, ami azt mutatja, hogy jó kö
zösségünk volt, akik ennyi idő múltával 
is szívesen látják egymást. Külön örö
münkre szolgált, hogy hajdani tanáraink 
közül öten is megtiszteltek bennünket je
lenlétükkel. Mi sem voltunk mások, sem 
jobbak, sem rosszabbak mint a mai di
ákok, bár az évek múlása mindig meg
szépíti a történteket. Hadd elevenítsek tel 
néhány esetet.

A találkozón tartott osztályfőnoki órá
nak éppen a vége felé járunk, amikor 
megérkezik Várhegy i Jánosné hajdani bi
ológia és kémia tanárunk a férjével. Meg- 
Ic-jjő az a hatalmas tapsvihar ami érke
zésüket kíséri, annál is inkább mert a két 
tantárgy osztályátlaga elég ritkán lépte át 
a közepes határt. Franciska annak ide
jén nem volt különösebben népszerű ta
nár, hiszen a szigorú tanárokat általában 
nem szeretik, aki viszont nála ötöst ka
pott az nyugodt szívvel ment tovább ta
nulni. Néhány éve egyik munkatársam
mal beszélgettem és mellékesen megje
gyeztem, hogy nagyon szerettem a 
kémiát és a tanárnőt is. Munkatársam 
döbbenten meredt rám: „Szeretted? Én 
nem merem senkinek még azt sem el
árulni, hogy a rokonom."

Negyedik év vége felé járunk valame
lyik orosz órán. Az orosz divatos nyelv

Szépül a Széchenyi tér

homlokzat felújítása. Ez nem csak egy
szerű festést, hanem a padlás hőszige
telésétől kezdve a díszítő elemek rekonst
rukciójáig széles területet ölelt tel. Az 

nek számított akkoriban, sokfelé tanítot
ták. Tanárunk kedvenc szokása volt egy - 
egy diákot kiszólítani a katedrára, aki kré
tával a kezében egy plusz vagy mínusz 
jelet rajzolhatott fel a táblára attól füg
gően, hogy a négy év alatt tanult szavak 
közül kérdezettet tudta, avagy nem. Tíz 
kérdezett szó után aztán a jegy et is rög
tön lehetett tudni 5-6 plusz jel kettes, hét 
hármas, nyolc négyes, kilenc tíz ötös. Ab
szolút reális, minden szubjektív vélemény 
kizárva. A módszer azért nem aratott osz
tatlan sikert a körünkben próbáltunk is 
védekezni ellene minden módon. Az 
egyik első jiadban ülő osztálytársunk, aki 
azért nem orosz tudásáról volt híres, rög
tön a kérdezett szó után hátrafordult a 
többiekhez, begyűjtve a szó lehetséges 
jelentését, majd mindent elkövetett, 
hogy ezt a táblánál álló szenvedő alan
nyal is közölje. Orosz tanárunk mind
ezt nagyon jól v iselte, bár többször adott 
hangot véleményének, hogy osztálytár
sunk olyan mint a hamiskártyás mesz- 
tic, minél jobban figyelik, annál jobban 
csal. Egyik alkalommal, miután a táblá
nál álló a kérdezett szót nem tudta a ta
nár nagylelkűen az addig súgóhoz for
dult, hogy ő mondja meg. Mindenki leg
nagyobb derültségére ő szintén nem tud
ta. s a kérdésre, hogy „akkor miért súgsz 
ő sem tudott kielégítő választ adni.

A tiki-taki őrület korát éltük, a direk
tor már jól menő kiskereskedést nyitha
tott volna az elkobzott tiki-takikból, ami

alapvető célt az jelentette, hogy az épü
let homlokzati képének megőrzése mel
lett korszerű technológia alkalmazásá
val oltson új arcot az épület.

kor a következő eset történt. Osztályfő
nökünk óra elején közli egyik társunk
kal, hogy írásos megrovásban részesíti, 
mert előző nap találkozva barátunk tiki- 
takit rázva ment az utcán és találkozá
sukkor mindössze egy tiszteletlen „jó na- 
l»t" köszönést vakkantott oda a játék ab
bahagyása nélkül.

Szünetben természetesen meghallgat
tuk a sértett fél álláspontját is miután meg
tekintettük bedagadt csuklóit. „Képzel
jétek! Már a Rinya hídtól végig a Hunya
di utcán jöttem a tiki-takival. amikor a 
Kiszely utca sarkán találkoztam az osz
tályfőnökkel. Nem hagyhattam abba, ha 
már ilyen sokáig sikerült csinálni." Va
lóban tiki-takizni nem volt olyan könnyű 
és az egész csupán nézőpont kérdése.

Vacsora közben számtalan további tör
ténetet idéztünk még fel, közben arra 
gondolva, hogy aki lélekben egy kicsit 
gyerek tud maradni az nem öregszik 
annyira. Nos a mi osztályunk akkor biz
tosan sokáig fiatal marad.

Ma elég sok rossz véleményt hallok 
a nagyatádi gimnáziumról, mindezek el
lenére mindkét gyennekemet ide írattam. 
Ketten együtt hat évet töltöttek már el itt. 
minden évet kitűnő eredménnyel zárva. 
Számtalan tantárgyi versenyen jutottak 
a megyei és országos döntőbe.

Azt hiszem hajdani osztálytársaim ne
vében is csak egyetlen jó tanácsot tudok 
adni - a tananyagot egyszerűen meg kell 
tanulni, mi is így csináltuk.

Kiss A.

A terhestornától a gyermekgondozásig Sziireti mulatság a henészi óvodában
A védőnők hivatásukból adódóan a 

várandós anyákkal, gyermekágyas 
szoptató anyákkal, csecsemőkkel és 
kisgyermekekkel, a fiatalokkal foglal
koznak a legtöbbet.

Gondozási módszereinket folya
matosan bővítjük, hogy a gondozot
tak igényeinek és a legújabb szakmai 
ismereteknek egyaránt megfelelje
nek. Ennek a családlátogatásra és ta
nácsadásra épülő tevékenységnek új 
módszertani eleme a mikroközösségi 
gondozás, melynek részei a szülésre 
- szülőszerepre felkészítő csoportok 
működtetése - anyatejes világnapi ren
dezvények megszervezése.

A nagyatádi védőnői szolgálat a 
következő módon indította el prog
ramját.

A csecsemő és várandós anyák ta
nácsadója új épületbe költözvén szép 
tágas helyet biztosított a programunk 
megvalósításához.

A „Babát várunk” című szülésre fel
készítő tanfolyam várandós anyák és 
leendő édesapák számára megkezdő
dött 1998. júniusában. A hat hétig tar
tó foglalkozás sikeréhez nagyban 

hozzájárultak ezen témák jó ismerői: 
szülészorvosok, gyermekgyógyász 
szakorvosok, pszichológusok, gyógy
tornászok és mi védőnők. A ter
hestorna azóta is folyamatos.

Az anyatejes táplálás segítése érde
kében „Természetesen Anyatejjel" vá
rosi programot szerveztünk.

Az Egészségügyi világszervezet 
1990. óta hirdeti meg a szoptatás vi
lághetét minden évben. A Magyar Vé
dőnők Egyesülete is csatlakozott a 
programokhoz: így mi is.

A védőnői körzeteinkhez tartozó 
községeinkben „Szülők lettünk" cím
mel újszülött, csecsemő és kisgyermek 
gondozással, családi élettel, párkap
csolatokkal. jogi ismeretekkel kapcso
latos témaköröket dolgoztunk fel. Tá
jékoztattuk a szülőket a gyermekvé
delem aktuális kérdéseiről.

A foglalkozásokat gyermek-szakor
vos, ifjúsági-orvos, jogász és védőnő 
vezette.

A megkezdett felvilágosító program
jainkat szeretnénk folytatni és igény 
szerint bővíteni.

Nagyatád Védőnői

Mintha még az időjárás is nekünk 
szurkolt volna - az egész heti esőzés 
után - mikor pénteken reggel ragyo
gó napsütésre ébredtünk.

Régóta készülődtünk erre a napra, 
mivel szüreti játékos versengésre vár
tuk a város óvodásait. Mire az első 
"kisfecskék" megérkeztek, már az al
kalomhoz illő díszben pompázott az 
udvarunk (szőlő-és kukoricafüzér, lu
fik, stb).

A vendégek köszöntése után kez
dődhetett a játék. Nagy volt az izga
lom, hogy ki lesz a legügyesebb az al
maszedésben, gyümölcskeresésben, 
szőlőevésben, zsákbafutásban, must
préselésben és a "seregélyek" szőlőlo
pásában.

Vendégül hívtuk kis leendő óvodá
sainkat is, akik lelkesen buzdították a 
csapatokat. A közös játék után jöhe
tett a szalonnasütés, süteményevés, 
szörpivás. Arra is jutott még idő, hogy 
tágas udvarunkhoz önfeledten futká- 
rozhattak a gyerekek. Ezen a délelőt- 
tón nem csak egy kellemes élménnyel 
gazdagodtak, hanem egy kis ajándék

csomagot is vihettek haza a kedves 
vendégek.

Számunkra ezzel még nem ért vé
get a nap, mert délután kezdetét vet
te a szülőkkel közösen rendezett ker
ti mulatságunk. Azt. hogy mindenki jól 
érezte magát, mi sem bizonyítja job
ban, minthogy késő estig tartott a ví
gasság (sült szalonna, szólt a zene, roji- 

tuk a táncot). A hangulatot tovább fo
kozta a töklámpásból kiáramló fény.

Ezt a szép napot a szülők és a 
szponzorok támogatása nélkül nem 
tudtuk volna megvalósítani.

Köszönet mindannyiuknak!

Henészi óvodások 
és az óvoda dolgozói



Városi Amatőr Tekebajnokság
Kevesen tudják, hogy az NB.II. osz

tályú nagyatádi teke csapat a városi ama
tőr bajnokságnak köszönheti létét. A mai 
„nagymenők" egykor kivétel nélkül a 
hobby kategóriában kezdték.

A szabadidejükben kedvtelésből teké- 
zők - folytatva a hagyományokat - ez 
évben is rangos csatákat vívtak. A tava
szi - őszi rendszerű küzdelemsorozat so
rán heti három alkalommal találkoztak 
egymással a „jó nevű" baráti társaságok. 
A pályára lépő öt-öt játékos fordulókként 
80-80 vegyes gurítással döntötte el, hogy 
melyik csapat szaporíthatja tovább pont
jainak számát a tabellán.

Az amatőrnek titulált verseny színvo
nalát mi sem fémjelzi jobban, minthogy 
<i bajnoki címet a kiélezett presztízshar
cok után csupán a jobb játszmaarány dön
tötte el. Jakapovics László szakosztályve
zető ígéri, hogy ha az évről-évre vissza
térő pályagondokat sikerül megoldani, to
vábbra is lesz városi tekebajnokság!

Évadzáró közgyűlés az Atlétikai Clubban
November 21-én megtartották az éves tevékenységet értékelő közgyűlésüket a 

Nagyatádi Atlétikai Club tagjai a művelődési házban. Dr. Gábriel János az egyesü
let elnöke beszámolójában kiemelte, hogy az 1998-as esztendő az egy esület ön
szerveződési folyamatát követően már szép eredményeket hozott. Az évadnyitó bál, 
a futballmérkőzések szünetében megtartott lutóbemutatók, a húsvéti futóverseny és 
sportolók foly amatos verseny ezetése megvetette az alapjait az éves tevékenység ko
ronáját jelentő Mudin Imre Emlékverseny megszervezésének. Lengy el Tibor edző 
név szerint értékelte valamennyi sportoló tevékenységét. A közgyűlés tisztújítást vég
zett az elnökségben, elfogadta a beszámolókat és elkészítette az új esztendő ter

veit megalapozó költségvetést.

Mudin Imre emlék- és tehetséggondozó-verseny
(1998. október 23.) nagyatádi győztesei

Gyermek korcsoportban:
60 méteres síkfutásban:

Németh Dániel - Babay Alt. Iskola 
leány kislabdaha/ításban:

Sárdinecz Erika - Babay Ált. Iskola
10X100 m-es váltóban:

Babay Ált. Iskola csapata 
leány 800 m-es síkfutásban:

Fi ló Violetta - Éltes Mátyás Ált. Iskola
Serdülő B korcsoportban:

80 m-es leány síkfutásban:
Sóla Angelika - NAC

300 m-es síkfutásban:
Gősi Enikő - NAC

600 m-es síkfutásban:
Papp Andrea - TRIATÁD

Serdülő A korcsoportban:
100 méteres leány síkfutásban:

Karvalics .Andrea - NAC
200 méteres leány síkfutásban:

Karvalics .Andrea - NAC
női távolugrásban:

Budai Bernadett - NAC
női súlylökésben:

Budai Bernadett - NAC
női magasugrásban:

Szántó Anett - NAC
női hármasugrásban:

Szántó Anett - NAC

Ifjúsági korcsoportban:
3000 méteres síkfutásban:

Csorba Norbert - NAC

Végeredmény

Holsten 38 pont

Alfa 38 pont
Mercedes 34 [iont

Tornádó 31 [ront

Spulin 25 pont
Stari 22 |>ont
Raab Karcher 21 (ront
Csarnok 19 pont

Hunyadi 16 jjont

Drink 1 3 |>ont

Mercike 5 |>ont

Fortuna 2 |>ont

A legjobb átlagot elérők

Balaskó Imre 311.20
id. Láng József 310.00
Horváth János 305.60
Somogyv ári Ferenc 304.40

Húros Zoltán 303.90
Kovili József 301.90

női magasugrásban:
Gerlecz Csilla - NAC 

férfi távolugrásban:
Skultéti László - NAC

Váltók:
női 4X100 méteres váltó:

NAC (Szántó Anett, Karvalics Andrea,
Budai Bernadett, Balogh Réka) 

férfi 4X100 méteres váltó:
NAC (Kálmán Ottó, Máté Balázs,
Molnár Dávid. Cseh Géza)

A 48 versenyszámból 18 nagyatádi 
győzelem született.

Résztvevők a megy éből:
Csurgóról iskolák, Barcsról, 

Zamárdiból, Kaposvárról az Építők, és a 

Favorit.
Megyén kívülről:
Pécsről egyesület, Tamásiból 

egyesület, Dunaújvárosból egyesület, 
Kiskunhalasról egyesület és iskola.

Nevezett és induló verseny zők száma: 
255.

A vándordíját a kiskunhalasi Fazekas 
Gábor Általános Iskola ny erte és egyelőre 

őrzi is. lövőre ez a verseny már az orszá
gos versenynaptárban szerepelve 
nemzetközi verseny lesz.

KOSÁRLABDA
A megyei kosárlabda bajnokságba az 

idén 30 csapat nevezett. Ez megdöntött 
minden eddigi rekordot. A bajnokság A- 
B-C csoportban, csoportonként 10-10 
csapattal folyik. Tavalyi eredményeink 
alapján bekerültünk a legjobb húsz 
együttes közé, így a B cso|x>rtban játsz
hatunk. Ebből a csoportból az első két 
csapat automatikusan fölkerül az A cso
portba , az utolsó kettő pedig visszaesik 
a C csoportba. Csapatunknak ebben a 
csoportban nehezebb lesz a helytállás, 
ezért reális célunk elsősorban a bent- 
maradás lehet, de reméljük, hogy meg
szerezzük a hatodik helyet. Egyébként 
jelenleg is ott állunk. A bajnokságban v a- 
ló szerepléshez a legszükségesebb anya
gi föltételek adottak. Sajnos egy éb gond
jaink adódtak. Haszanbegovics Adnant 
súlyos autóbaleset érte a nyár végén, emi
att sokáig nem számíthatunk rá. lüngling 
Adámot, a csapat legjobbját pedig a leg
első mérkőzésen érte komoly térdsérü
lés. Azonnal meg kellett műteni. Remél
jük hogy a kiváló sportemberi tulajdon
ságokkal rendelkező fiatalember rend
bejön és még sok örömet okoz a nagy
atádi sportbarátoknak. Főiskolai elfoglalt
sága miatt kivált a csapatból Várkonyi 
Csaba is. emiatt létszám gondjaink 
adódtak. Ezért igazoltuk haza a barcsi 
csapatból Pécsek Gábort, aki egyébként 
az erdészeti szakközépiskola ötödéves 
tanulója. Takács Gábor harmadéves

CSELGANCSHIREK
A Nagyatádi Judo Club elnöksége a fel- 

készülési program részét képező nyári 
edzőtáborozást követően döntéskény
szerbe került. Ekkor ugyanis már egyre 
nyilvánvalóbbá vált, hogy' a második fél
évet komoly költségvetési hiánnyal 
küzdve kell átvészelni a sportkörnek.

Az eredményességgel szembeni elvá
rások változatlansága ellenére több ol
dalról is csökkent az egyesület anyagi tá
mogatottsága, s bár az elnökség tudatá
ban volt annak, hogy a minőségi szak
mai munka elengedhetetlen feltétele a 
megfelelő színvonalú foglalkoztatás, az 
állandó kontrolt jelentő versenyeztetés, 
még sem tehetett mást, minthogy a ked
vezőtlenebb lehetőségek ismeretétien át
dolgozza az őszi időszakra vonatkozó 
munkatervét.

Góliát-McDonald's Dél-somogyi Utánpótlás Labdarúgó Bajnokság
Dél-Somogy ugyan még csak három 

éve csatlakozott az egy évtizedes múlt
ra visszatekintő Góliát - McDonald’s 
Gyermek Labdarúgó Szövetséghez, de 
a térségben létrehozott utánpótlás-neve
lő rendszer szervezettségét már is példa
ként emlegetik Budapesten.

Az elismerés jele az OTSH által jóvá
hagyott 100 ezer Ft keretösszegű műkö
dési támogatás is, amely a SLASZ útján 
jut el a nagyatádi székhelyű központhoz. 
A közel félmilliós költségvetés további ré
szét széleskörű összefogással a délvidé
ki labdarúgás folyamatos utánpótlásának 
biztosításában érdekelt felek teremtik elő.

A 8-12 évesek körében kialakított fel
készítési és versenyrendszer iránti érdek
lődés már a kezdetekkor fölülmúlta a vá
rakozást. A Barcs,-Csurgó és Nagyatád 
vonzáskörzetére kiterjedő őszi - tavaszi 
fordulókkal, két korosztályban meghir
detett Dél-somogyi Utánpótlás Labdarú
gó Bajnokságba az idén 14 iskola 20 csa
pata nevezett, amely mintegy félezer lab

gimnazistát is igyekszem a csapatba épí
teni. Ha mindent megtesz érte, sikerül
het is neki. Leigazoltuk Kiss Róbert lábo- 
di fiatalembert is. neki is kell még fejlőd
nie ahhoz hogy biztos csapattag legyen. 
A csapat bővítéséhez kaposvári jelent
kező is akadt, de ezt a problémát min
denképpen helyi erőkből kívánom meg
oldani. A következő időszakban a sze
mélyi állomány megbízhatóságának az 
erősítése a fő feladat. Át kell gondolni az 
utánpótlás nevelés lehetőségének kér
dését is. Mérkőzéseinket mindig szom
bati napokon játsszuk, melyről a sajtó is 
rendszeresen tudósít. A Somogyi Hírlap
ban szerdai napokon, a Somogyi Króni

A Nagyatádi Judo club versenyzői az 
elmúlt három hónap során kilenc verse
nyen léptek tatamira, amelyek között két 
Magyar Kupa viadal, két egyéni Nem
zeti Bajnokság és két nemzetközi viadal 
is szerepelt. Cselgáncsozóink skalp
gyűjteménye két második, három harma
dik, két ötödik, egy hetedik és egy kilen
cedik helyezéssel gyarajaodott, az orszá
gos és regionális rangsorversenyeken jre- 
dig további számos értékes siker szüle
tett. A finanszírozási nehézségek tehát 
egyenlőre még nem éreztetik hatásukat 
az eredményességen...

Az egyéni teljesítmények között külön 
említést érdemel Húros Tibor ezüst és 
Jeszek Roland bronz érme, amelyet a 
Nemzeti Bajnokságon a serdülő korcso
portban szereztek, valamint Horváth Pé

darúgó palánta szervezett foglalkoztatá
sát jelenti.

Az 5-6. osztályosok mezőnyében a pa
pírformának megfelelően a Népstadiont 
megjárt, országos döntős, Babay József 
Általános Iskola áll az élen. A legkiseb
bek a 3-4. osztályosok küzdelemsoroza
ta még javában tart. 

Az 1998/99. cvi Dél-somogyi Utánpótlás Labdarúgó Bajnokság állása a november 14-ig le
játszott fordulók után

II. kcs. "A" csoport M Gy D V P Gól

Nagyatád Babay Ált. Iskola 4 4 8 35 : 1
Kutas Ált. Iskola 4 2 1 1 5 14:13
Nagyatád Bárdos Ált. Iskola 4 ■> 1 1 5 10: 11
Csurgó Eötvös Ált. Iskola 4 1 3 1 8 : 22
Inkc Ált. Iskola 4 1 3 1 10 : 30

II. kcs. "B" csoport M Gy D V p Gól

Barcs Satelit 3 3 6 19 : 0
Nagyatád II. Alt. Iskola 3 7 1 4 6 : 8
Barcs Deák Ált. Iskola 3 1 ? 2 4 : 8
Görgeteg Ált. Iskola 3 3 1 : 14
Barcs Arany Alt. Iskola 0 : 0

kában pedig csütörtökön találkozhatnak 
részletes kosárlabda hírekkel a labdajá
tékok kedvelői. Ezen kívül a városi te
levízión keresztül is igyekszünk az érdek
lődőket tájékoztatni.

A képen a tavalyi bajnokságban sze
replő és B csoportba kerülést kivívó csa
patot láthatják. Álló sor balról jobbra 
Czimmerman Béla, Zákányi Balázs, 
Laub Roland, Haszanbegovics Adnan, 
lüngling Márton, leszek Zoltán, guggol
nak: Jüngling Ádám, Várkonyi Csaba, 
Bartha Sándor és dr Berecz Tamás. A 
képről hiányzik Eckert Bálint és 
Sára András.

Czimmerman Béla

ter harmadik helyezése amelyet az ifik 
között válogatott kerettagokat legyőzve 
harcolt ki. Magyar Kupa küzdelmeiben 
diák C-kategóriában Turner Péter máso
dik, a diák B-kategóriában Szemesi Ger
gő harmadik lett. Ugyancsak dicséretes 
Deák Tamás és Egyed Márk ötödik he
lyezése.

A versenyévadból még két egyéni 
Nemzeti Bajnokság és egy övvizsga van 
hátra. A decemberi nagykanizsai nem
zetközi viadalon való részvétel pedig 
„csupán" pénz kérdése!

A nagyatádi cselgáncs sport 1999-ben 
ünnepli fennállásának negyedszázados 
évfordulóját. A klub elnöksége a jubile
um méltó megünneplésére készül. Bíz
nak abban, hogy' eredményes munkájuk 
töretlen folytatásához újabb támogató
kat sikerül megnyerniük.

A Góliátos edzők november 28-án a 
Budapesten megrendezésre kerülő szak
mai konferencia keretében ismerkednek 
meg a január 1 -én felálló Sport Minisz
térium utánpótlás-nevelési elképzelése
ivel, majd december 18-án a Csurgón 
sorra kerülő idényzáró gálán búcsúztat
ják az óévet.

MEGHÍVÓ
A Nagyatádi PC, a Női Kézilabdaklub és a Tekeklub 1998. november 28-án 19 órakor a 2. sz. Általános Iskolában

SPORTBÁLT RENDEZ
A belépőjegy ára 1500 Ft. mely a vacsora árát is tartalmazza.

Minden kedves sportbarátot szeretettel vár a rendezőség 
Zene: Huros Tibor Éjfélkor tombola!
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Megindult a termelés a munkásőrség egykori épületében
A Lu.xin Kft. várja a munkásokat

Bővíti telephelyét az Industrie Elektrik

Az ország különböző részein dolgo
zó Luxin Kft. vezetőit a piac bővítésnek 
szándéka hozta Nagyatádra.

A Munkaügyi Központnál és az önkor
mányzatnál tapasztalt kedvező fogadta
tásnak köszönhetően immár két hete fo
lyik a munka, jelenleg több mint 20 fő
vel. A cég helyzetéről és terveiről Lelik 
Zoltán Somogy megyei cégvezető nyi
latkozott.

SULINET-PROGRAM
Korábban már hírt adtunk arról, hogy 

a Művelődési és Közoktatási Miniszté
rium SULINET programot hirdetett köz
oktatási informatikai fejlesztésre. A prog
ram első fordulójában az Ady Endre Gim
názium és Szakközépiskola 27 db, a Jó
zsef Attila Kollégium 16 db új, korsze
rű számítógépet kapott. Ezen gépek al
kalmazásával az intézményekben kiala
kították a helyi számítógép-hálózatot, 
hozzákapcsolódtak a „SULINET 
HÁLÓZAT"-hoz és teljes köréi Internet 
szolgáltatásban részesülnek.

A program második fordulójában a vá
ros valamennyi általános iskolájában még 
ez évtón egy-egy nagyteljesítményéi szá

Az Őszi Napfény Nyugdíjas Klub Tardoskedden
Régi vágya teljesült a Nagyatádi Őszi 

Napfény Nyugdíjas Klub tagjainak azzal, 
hogy meghívást kaptak a szlovéniai Tar- 
doskeddre. A nagyközség polgármeste
re hívott bennünket a nyugdíjasok kö
szöntésére. A kapcsolat megteremtésé
ben Kopecsni Vince aki Tardoskedd 
szülöttje - segített tónnünket.

Október 24-én hajnalban 36 tővel in
dultunk a hosszéi útra. Olyan is volt kö
zöttünk, akinek ez volt az első külföldi 
útja. Már a buszban beszélgettünk arról, 
hogyan vált számunkra külfölddé Komá
rom. Érsekújvár, Tardoskedd. Nagyon 
jjontosan érkeztünk a komáromi hídfő
höz, ahol vendéglátóink, Dr. Bara Mihály 
jegyző és a klub elnöke és alelnoke vár
tak bennünket. Rövid ismerkedés után 
javaslatot tettek délelőtti programunkra, 
így először Komáromban indultunk vá
rosnézésre. Nagy örömünkre szolgált, 
hogy a sok történelmi nevezetesség közül 
a Fő téren Klapka György, a ’48-'49-es sza
badságharc hős várvédő szobra előtt tisz
teleghettünk. Ugyanis az idei progra
munkban fő helyen szerepelt a szabad
ságharc emlékhelyeinek felkeresése a 
150 éves évforduló alkalmától.

Utunk innen Érsekújvárra vezetett. 
Nővé Zámky Dél-Szlovákia egyik legje- 
lentőseU) városa. Komoly történelmi ese
mények színhelye volt. Például 1706-ban 
II Rákóczi Ferenc Újvártól intézte a ma
gyar néphez szabadságharcra felhívó ki
áltványát. Itt született Kassák Lajos író, 
költő. Gőzön Gyula színművész. A va
ros főterén, „Érsekújvár piacán" fejezték 
le 1710-ben a Rákóczit eláruló Ócskái 
László brigadérost (a monda szerint).

r\z Olaszországba irányuló export bő
vítése érdekéiben kerestünk a szállítási út
vonalba eső településeket. Nagyatádon 
olyan kedvező helyzetet találtunk, hogy 
gyors előkészítő munkát követően már 
el is kezdhettük a betanítással egyidejű
leg a termelést.

- Mi .1 cég tó profilja?
- A Luxin Kft. egy rehabilitációs cél

szervezet. Jelenleg közel 3500 dolgozót 

mítógépes munkahely telepítésére kerül 
sor. Ezzel nem érvéget .1 közoktatási in
formatikai fejlesztés, hiszen a közbeszer- 
zés eredményének és a rendelkezésre ál
lé) központi forrás függvényében várha
tóan 1999. évben további számítógépes 
munkahelyek kialakítása várható az ál
talános iskolákban, valamint lehetőséget 
kapnak ők is majd egy külön telefonvo
nal telepítésével az Internet korlátozott 
idejű’ használatára is.

E program kapcsán említek meg egy 
új kezdeményezést, mely a 2. sz. Álta
lános Iskolában történt. A város oktatá
si intézményei közül elsőként kötöttek 
szerződést számítástechnikai oktatással

Tardoskeddre érkezve a sjxirtkoz- 
jrontban gyorsan elfoglaltuk szállásun
kat, amely igazán kényelmes volt, majd 
ebédre hívtak bennünket a nyugdíjas 
klub tag|ai. Délután 4 órakor került sor 
a szereplésre.

Ekkor koszontott bennünket Kele La
jos jx)lgármester es itt találkozhattunk 
szlovákiai kortársainkkal. Műsorszáma
ink - a nagy ta|)slx’>l ítélve - sikert arat
tak. A két dalkor együtt is énekelt.

Este közös vacsorán vettunk részt, 
majd kezdődött .1 bál, melyet a mi tán
cosaink egy kenngővel nyitottak meg. A 
hangulat meglejxjen jó volt, tani olt a jx>l- 
gármesler, jegyző és a sok nyugdíjas.

Másnap Tardoskeddel ismerkedtünk. 
A nagyközség lakóinak száma 5300 fő. 

alkalmazunk országszerte. Somogy me
gyében egészen március elejéig nem vol
tak telephelyeink. Az itteni szervezés 
most indult meg. A tevékenységi korok 
száma megközelíti a százat és kimondot
tan rehabilitációs célt szolgál, tehát mi
nimum 40"..-os megváltozott munkaké
pességű embereket foglalkoztatunk, 
részmunkaidőben. Nagyatádon az olasz 
piacra cipőfelsőrészek kézi varrását, dí
szítését végezzük.

Melyek .1 további terveik?
- Az épületet az önkormányzattól Im

reijük és szeretnénk a teljes ingatlan ter
melési célokra kihasználni. Már meg
kezdtük az építészeti átalakítás tervezé
sét és a tótanítást. A felvétel folyamatos 
és egy tél éven tó-lul, mintegy száz fő fog
lalkoztatását tervezzük. I la tóigazolód
nak a számításaink, más tevékenységi 
kort is szeretnénk Nagyatádon indítani.

- Milyenek a munkafeltételek es az 
anyagi lehetőségek?

A munkaidő napi hét órás és a mun
kafeltételek fejlesztésén most dolgozunk. 
A bérezés a teljesítményen alapul és 
rendkívül fontos tudnivaló, hogy nem 
veszítik el a rokkantnyugdíjukat, jára
dékukat azok, akik nálunk vállalnak 
munkát. PM.

foglalkozó céggel. Szakályrté Pintér Má
ria igazgatónő tájékoztatása szerint 3 év
re szóié) együttműködési megállapodást 
írtak alá a budapesti INTEK PC Iskola Klt- 
vel, melynek értelmében januártól 15 
gépből álló számítógépterem kialakítá
sára kerül sor. A késő délutáni és esti órák
ban a cég itt felnőtt oktatást tartanak, ame
lyen az iskola nevelői kedvezményesen 
vehetnek majd részt. A tanulók délelőtt 
a tanítási órákon, koradélután szakkörö
kön használhatnák a korszeréi számító- 
géjjeket. Ez az elképzelés jól illeszkedj 
az iskola jredagógiai programjához, az 
iskolavezetés távlati elképzeléseihez is.

Sikeres együttműködést kívánunk!

ebből 4080 fő magyar. Tardoskedd na
gyon jelentős régészeti lelőhely. A 18. 
század közepén fontos szerepet töltött tó 
a Bécs-Buda közlekedési úton. Idegen
vezetőnk - aki most is a jegyző volt -, 
először megmutatta a hatalmas szabad
téri színpadot, amelyet megtelelő néző
térrel úgy építettek, hogy nyáron filmve
títésre is alkalmas. z\ halotti kultusz az 
ősok, elődok tisztelete figyelemre mél
tó egész Szlovákiában. Ezért temetőjük 
nagyon rendezett, gondozott, a temető- 
templom korszerű kegyeleti hely. Az éjxi- 
leten kívül láthattuk a Rákóczi emlék
művet, ahol egy kis nemzeti zászlót he
lyeztünk el. Megkoszorúztuk a Hősök 
szobrát, amelyen barom 48-as honvéd
tiszt nevét is megtaláltuk. A közelljen áll 
a hatalmas „Régi Fiúiskola Épülete". Itt 
helyezték el 1995-ben a kitelejjített tar- 
doskeddiek tiszteletére az emléktáblát. 
A híres Szent István Temjjlomban szent
misén vettunk részt, ahol Lénár Károly 
tardoskeddi esperes-plébános sok szere
tettel köszöntötte a magyar vendégeket.

Délután a helyi nyugdíjas klub tagjai 
vártak és láttak vendégül minket, mi fje
dig átadtuk szerény kis ajándékainkat. A 
hangulat ismét nagyon kellemes volt, ne
hány jjercen lseiül a közös dalolástól volt 
hangos a ház. Új barátságok szövődtek. 
Majd megái lapcxltunk abban, hogy ta
vasszal nálunk, Nagyatádon találkozunk.

Az elválás nagyon nehéz volt, de ne
künk sajnos messzire kellett utaznunk. 
Kirándulásunkra Szőke József, a műve
lődési ház igazgatója kísért el bennün
ket. Költségeink egy részét az önkor
mányzat fedezte. Gergő Sándorné

A hatalmas jól áttekinthető csarnok
ban mindenütt szorgalmasan és szaksze
rűen teszik a dolgukat a munkások. Ká
belkötegeket. pontos megnevezéssel 
kábelkorbácsokat készítenek kizárólag 
exjjortra. Az itt készült termékek kéjje- 
zik a Mercedes, az O|)el és a Porsc he gép
kocsik egyes típusainak idegrendszerét.

A jelenleg 265 főt foglalkoztató üzemen 
Ervvin Grecu regionális üzemvezető ka
lauzolt keresztül.

A cég központja Marcaliban találha
tó és a német tulajdonos, Hubert 
Schamberger vezetésével egyre növel
te magyarországi befektetéseit. Üzeme
ik működnek, Nemesviden, Somogysi- 
monyiban, Csurgón és városunkban. Az 
Industrie Elektrik több éve működik Na
gyatádon és ezalatt folyamatosan bőví
tette a termelést. Most is egy nagyobb 
fejlesztés előtt állnak. A bővítéshez szük
séges területet megvásárolták és bár az 
esőzések hátráltatták az építkezést a föld

MONDJ
Neves előadóművészek, közéleti sze

mélyek, minisztériumok és a rendőrség 
közreműködésével készült el - "MONDI 
NEMET!" címmel - az az átfogó, a ma
ga nemében egyedül álló , az Európai 
Unió |)revenciós szellemiségét is tükrö
ző szakmai anyagok gyűjteménye, me
lyet megkapott városunk valamennyi ne
velési és oktatási intézménye is.

A videó kazettán, hang kazettákat, 
flopykat és CD-ROM-okat is tartalmazó 
csomagok jelentős segítséget nyújtanak 
a város óvodáinak, oktatási intézménye-

EMLÉKEZÉS EGY PEDAGÓGUSRA
Füstösné Gál Ilona a Bárdos Lajos 

Általános Iskola tanára ma már csak 
emlékezetünkben élhet.

Tragikus körülmények kozott távo
zott közülünk. Október 9-én meg 
szeretett tanítványai vették korul, 
október 14-én |)edig végleg eltávozott 
közülünk. Szervezete a műtétet nem 
bírta ki. szíve örökre megszűnt 
dobogni.

1959. december 6-án született Nagy
atádon. Diplomáját Pécsen, a lanus Pan
nonius Tudományegyetem Tanárképző 
Szakán szerezte matematika-kémia sza
kon. 1982. sze|Xemtórétón kezdett taní
tani iskolánkban, amely az első és utol
só munkahelye is volt.

A pedagógusailya volt élethivatása. 
Olyan nevelő, kinek családja mellett 
mindig első és legfontosabbak voltak 
tanítványai. Igazi jjedagógus volt! 
Olyan nevelő, aki a gyerekek között élt, 
velők gondolkodott, fáradhatatlanul 
igyekezett megoldást találni prob
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munkák már megkezdődtek. A jelenle
gi üzemcsarnok alapterülete 1300- 
1400 négyzetméter kozott van és egy ha
sonló nagyságrendűt kívánnak még 
építeni. Az új csarnok megépítése 
egyúttal azt is jelenti, hogy újabb száz 
embernek tudnak munkát kínálni. Az itt 
végezhető munka nem igényel kulöno-

sebben nagy szaktudást és komoly tó
tanulási időt, viszont biztos jövedelmet 
kínál. A technológia nagy figyelmet és 
jó áttekinthető rendet igényel. Nagya
tádon egy üzemcsarnokkal indultak, 
amelyet az egykori varroda épületéből 
alakítottak ki, s ehhez építettek továb
bi két csarnokot. A nyugati piac megle
hetősen stabilnak tűnik, s a nagyatádi 
munka minőségével elégedettek a cég 
vezetői. Ez a két körülmény indokolta 
a termelés bővítését, amelyet csak remél
ni tudunk, hogy ezt követően sem áll 
meg.

PM

NEMET!
inek, kollégiumának abban, hogy szü
lőkkel, diákokkal, gyermekekkel megis
mertethessék a drogok áltál okozott szen- 
vedélyljetegségek tokozott élettani kiha
tásait és ezektói adódóan az egyénre és 
társadalomra gyakorolt kóros következ
ményeit, a megelőzés lehetőségeit.

Támogatjuk a gyűjtemény összeállítá
sának szándékát, miszerint sürgős társa 
dalmi összefogásra van szükség ahhoz 
hogy gyermekeink, fiataljaink NEMEI 
mondjanak a drogokra.

lémáikra. Segített, tanított, nevelt, farad
hatatlanul, Ijecsülettel dolgozott.

Hihetetlen szomorú tény, hogy ilyen 
gyorsan, ilyen fiatalon elment örökre, 
nincs többé. Elment oda, ahonnan 
nincs visszatérés. /X sors nem engedte, 
hogy terveit valóra válthassa, tragikus 
hirtelenséggel tett jjontot életére.

Egy életút kettétört. Egy sok-sok 
energiát követek) tevékenységnek az 
elmúlás vetett véget. () már csak az 
emlékeinktón élhet. És élni is fog. Élni 
tog kitörölhetetlenül belőle mindaz, 
amit tanítványai szívétón plántált és 
emlékeinktón ránk hagyott. Ilonka 
elment fiatalon, harmincnyolc évesen. 
“Keresheted őt, nem leled, hiába, se itt, 
se Fokföldön, se Ázsiában, a múltban 
sem és a gazdag lövőben, akárki 
megszülethet már, csak Ö nem."

Emlékét megőrizve búcsúzom a Bár
dos Lajos Általános Iskola dolgozói és 
tanulói nevéljen.

Fellegi Bálint igazgató



\7. UJ EV ELŐTT

Az 1998-as év végén megköszö
nöm a Nagyatádiaknak, hogy mun
kájukkal, kezdeményezéseikkel, tá
mogatásukkal részt vettek városunk 
eredményes fejlesztésében és szere
pet vállaltak közös céljaink megva
lósításában. Minden eredmény, elő
relépés és jó irányú változás ezen ala
pul. Intézményeink dolgozóinak, 
partnereinknek, valamennyi városi 
szervezetnek köszönöm feladataink 
ellátása során végzett eredményes te
vékenységét és együttműködését.

Kötelezettségeinknek eleget téve, 
kiegyensúlyozott gazdasági évet zár
va készülhetünk a következő eszten
dőre. Céljainkat meghatározza, hogy' 
az ezredfordulón biztos megélhetést, 
komfortosabb életteret és új lehető

ségeket akarunk biztosítani a nagy
atádiaknak. Ehhez két meghatározó 
területen kell eredményesen dolgoz
nunk: az egyik a gazdasági élet fej
lesztése, a munkahelyek számának 
növelése és a befektetések ösztönzé
se. A másik fontos tennivaló az ok
tatás megújítása és erősítése.

Kedves Nagyatádiak!
Mindannyíuknak szép és örömteli 

karácsonyi ünnepeket kívánok csa
ládjuk körében. Az 1999-es év hasz
nos és eredményes munkát, jó erőt, 
egészséget hozzon Önöknek. Békés, 
boldog, sikeres új évet kívánok 
valamennyiüknek!

Ormai István 
polgármester

A munkahelyteremtés lehetőségei
kormányzat a Kft. megalakításánál kul-1997-től  hazánkban az ipar fejlesz

tésének, a gazdasági élet ösztönzésének 
új eszközét teremtette meg az Ipari Par
kok létesítésének pályázati rendszere. 
Ezt a lehetőséget megragadva pályázott 
sikerrel az önkormányzat az Ipari Park 
cím elnyerésére. A 68-as főút mellett fek
vő terület minden szempontból alkal
masnak bizonyult létesítésére. A sike
res pályázathoz ugyanis legalább 10 
hektár egybefüggő és egy tulajdonban 
lévő területet kellett megjelölni, amely
nek az infrastrukturális ellátottsága 
gazdaságosan megoldható és jó közle
kedési feltételeket biztosít. A kijelölt te
rületen 26 hektár áll az önkormányzat 
rendelkezésére. Az Ipari Park minősí
tés elnyerését követően megtörtént a 
közművesítés megtervezése és újabb pá
lyázat készült a kivitelezésre. Ezen a pá
lyázaton a Gazdasági Minisztérium dön
tése alapján önkormányzatunk a maxi
málisan elnyerhető összeget: a Gazda
ságfejlesztési Célelőirányzatból 47,9 

BAJTÁRSAK ÉS BARÁTOK
Megtartotta éves Ereszámoló közgyűlését a Nagyatádi Bajtársi Egyesület. Az egyko

ri helyőrségi klub étterméten december 11 -én rendezett programon részt vett az 
egyesület országos alelnöke és a HM kulturális osztályának képviselője. Kálmán 
Ferenc elnök megnyitóját követően Fülep István a szervezet titkára ismertette az 
idei év legfontosabb feladatait és a jövőre vonatkozó elképzeléseket. A beszámolótól 
kiderült, hogy az idei évet végigkísérték az 1848-as forradalom és szabadságharc 
150. évfordulójához kapcsolódó programok. Az egyesület májusban közhasznú 
társasággá alakult és az új alapszabály értelmében a korábbinál is nyitottabbá vált 
a szervezet.

A Bajtársi Egyesület a Honvédelmi Minisztérium pályázatán 200.000 Ft.-ot nyert 
az idén, amely jelentősen hozzájárult a Városi Múzeumban még mindig látható 
katonatörténeti kiállítás megrendezéséhez. A közgyűlést kellemes hangulatú csalá
di est zárta, ahol az egybegyűltek felelevenítették közös élményeiket.

millió forintot, a Területfejlesztési Cél
előirányzatból 68,45 millió forintot 
nyert. így már 116 millió forint külső for
rást sikerült Erevonni az Ipari Park léte
sítéséire.

A kiépítés első üteméEren 18 hektárt 
kíván az önkormányzat előkészítem. A 
közműtervek elkészültek és Erefejeződött 
az engedélyezési eljárás. Az említett je
lentős támogatással a jövő év során el
kezdődhet a terület kialakítása, az épít
kezés.

Az önkormányzat decemberi ülésén 
határozott arról, hogy egy gazdasági tár
saságot hoz létre, amelynek alapvető fel
adata az Ipari Park kialakítása, fejlesz
tése és hasznosítása lesz. Ez a szerve
zet látja majd el a beruházók, az üze
mek építőinek felkutatását, szervezését 
is. Az Ipari Park Kft. végzi az önkonnány- 
zat tulajdonába került laktanya kezelé
sét és hasznosítását is. így egy gazdaság
fejlesztő szervezet lesz Nagyatádon 
ezekkel a feladatokkal megbízva. Az ön

só befektetők részvételére is számít. Az 
Ipari Park paramétereit tekintve - hosz- 
szabb távon - remélhetően legalálab 8(X) 
emtór számára teremt munkahelyet.

„Olyan lehetőség ez, amit a lehető leg
hatékonyabban kell kihasználnunk a vá
ros és a kistérség fejlődése érdekétón - 
mondta Ormai István polgármester. Az 
Ipari Park megvalósítása munkalehető
séget teremt, jövedelemhez juttatja 
Nagyatád és környéke lakóit és növeli 
a térség eltartó képességét.

A gazdaságfejlesztő szervezet megala
kítása is nélkülözhetetlen az eredményes 
munkához, de az előnyös tófektetési fel
tételek megteremtése ennél is fontosató. 
Ezért az önkormányzat mar döntött ar
ról, hogy az ipari parkba Idetelepülő 
munkahelyteremtő vállalkozások a tel
jes körűen közművesített területet ked
vezményesen vásárolhatják meg, ugyan
akkor a tóruházóknak 3 évre szóló he
lyi adómentességet biztosít. Ezt a ked
vezményt minden munkahelyteremtő 
nagyatádi fejlesztésre is ki akarjuk ter
jeszteni.

A befektetések élénkülését mutatja, 
hogy jelenleg az Industrie Elekrik Kft-nél 
új üzemcsarnok építés, a Cérnagyárban 
technológiai korszerűsítés és bővítés, a 
Drawa Bt. beruházásában terményszá
rító üzem valósul meg. Ennek eredmé
nyeként 1999-ben legalább 140 új mun
kahely létesül Nagyatádon.

Az önkormányzatnak szervező, koor
dináló, a feltételeket megteremtő és ja
vító munkát kell végeznie a gazdaság 
fejlesztése érdekében. Ezt tartom az 
egyik legfontosabb feladatunknak."

PM.

A föld túlsó oldalán el helyezkedő, föld
résznyi kontinenst, Ausztráliát, a közel
múlt években többször is megjárt, im
már összeszokott csapat: Soós György fo
tográfus, Szipola Antal székesfehérvári 
mérnök és Bokodi Béla újságíró újabb, 
ezúttal is nagy vállalkozásba fogott. Hat 
időzónát átrepülve velük tartott a 26 ezer 
km-es messzeségtó. a nagyatádi Szabó 
Attila, a Magyar Honvédség budapesti 
díszzászlóaljának főhadnagya is, aki ke
mény, emtórtpróbáló kerékpárút telje
sítésére vállalkozott.

A nagyatádiak tudják, hogy a 29 éves 
Szabó Attila sikeres triatlonista, - mond
ja Soós György. Ausztráliában totó éves 
programja részeként az ősszel, hosszú 
távú kerékpárútra vállalkozott. Az iga-

Nagyatádiak Ausztráliában
Varánuszok, emuk környezetében kerekezett Szabó főhadnagy

zi próbát jelentő 27 nap alatt a terepvi
szonyok, az időjárás függvényétón a 
Viktória sivatag szélén pl. 38 °C-os hő
ségtón, naponta 180-230 km-t teljesített. 
Helyenként kenguruk, emuk, varánus- 
zok, kígyók környezetétón Perh városá
tól a Sydney operaházig 5040 km-t ke
rekezett ennyi idő alatt. És itt végig pe- 
dálozhatta a világ leghosszabb, 147 km 
hosszú egy enes útszakaszát is. A prog
ram három éven át tart, lövőre figyelem
felkeltő szándékkal a Darwm-Los Ange
les - Dutheim távot tesszük meg és a spe
ciális olimpiára szeretnénk ráirányítani 
a figyelmet.Attila az USA-tóli Dutnheim- 
tón megrendezendő speciális olimpia hi
vatalos megnyitójára kerekezik majd tó.

- Ehhez a szakmai-technikai feltéte
leket az a Szipola Antal biztosította, aki 
többek között Fa Nándor vagy Gál Jó
zsef szárazföldi segítője volt. A kerékpár 
és kerékpárosa hogy bírta a nagy terhe
lést?

- A triatlonos előélete folytán Szabó 
Attila úgymond hozzá szokott a 180 km- 
es kerékpározáshoz. A napi penzum ah
hoz mérten lett megállapítva egy nap
ra. Egyébként gumi- és küllőcserével, 
nem kellett tóvetni a tartalék gépet.

Amúgy a kísérő lakókocsiban folyama
tosan bütyköltem.

- Mennyibe kerül egy ilyen kerékpár? 
Es a fotográfus felszerelése?

- 250-300 ezer Ft egy ilyen bicikli. 

Soós Gyuri irdatlan mennyiségű felsze
reléssel indult el. Csoda, hogy a megen
gedett mennyiségnek a sokszorosával föl
engedték a repülőgépre.

- Milyen volt a hosszú-hosszú kerék
párutazás?

- Csak nappal lehetett kerekezni. Itt a 
három egységből álló, 32 m hosszú! 
Rood Train-ekkel, 120 km-es seEtességuk- 
kel nem vetélkedhettünk. Rakománya
iktól függően, többnyire éjszaka szágul
doztak.

- Miként kamatozik a vállalkozásuk?
- Az ott töltött két hónap során szer

zett gazdag élményt filmszalagok, fény
képek őrzik. És könyv készül a jótékony 
célú sportvállalkozás összegzéseként a 
Magyar Speciális Olimpiai Szövetség, a 
Magyar Honvédség és Nagyatád Város 
Önkormányzata védnökségével.

A vállalkozás egyszersmind az 1999- 
es, az USA-ban megrendezendő, speci
ális olimpiára készülő magyar sportolók 
felkészülését támogatja. - Szabó Attila 
a kitűnő sportoló a 2000. évi ausztráli
ai nyári olimpiai játékokig, más-más vá
rostól indulva, 10 ezer km megtételé
vel vállalkozik az olimpia városába, Syd- 
neytó kerekezve. Ezzel köszöntve az 
olimpián első ízben szereplő triatlont.

Erről számoltak tó a vállalkozás részt
vevői decemtór 3-án, ahol az érdeklő
dők kérdéseikre is választ kaphattak.

Hubay S.

KERESKEDŐK HÁZA
Megnyitotta kapuit a vásárlók előtt a 

piac téren álló új uzletház. A Kereske
dők Hazát az Atád Uzletház Kft. építtet
te. Barics József cégtulajdonos lapunk 
számára elmondta, hogy mára az épü
let szinte valamennyi üzlet és irodahe
lyisége gazdára talált. A tórlők és az üz
lettulajdonosok folyamatosan veszik 
birtokba az épületet. A Kereskedők Há
zában fotószalon, parfüméria és fodrász- 
cikk-kereskedés, régiségkereskedés, gyer
mekruházat és játékok, lakásfelszerelési 
cikkek es divatáru-kereskedés kap töb- 
tók kozott helyet. Igazi kuriózumként 
várják a tulajdonosok a fölszinten egy ut

-t
(L]

cafrontra nyíló nívós kávézó elkészültét, 
amelyet előre láthatóan a tavasszal nyit 
meg egy horvát tófektetői csoport. Az 
uzletház szolgáltatásai között egy közel 
banki színvonalú valutaváltó és egy 1 30 
tő tófogadására alkalmas konferencia
terem kerül kialakításra.

A tójárat lelett elhelyezett kerámiató- 
tűk messziről hirdetik az épület funkci
óját, s az utcafrontról nyíló aulát A. Var
ga Imre festőművész organikus alkotá
sa díszíti. Az épület újabb színfoltja sá
rosunknak, és közvetlen környezetének 
a piactérnek.

PM.
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„Mindaz, ami' tudunk, a múlthoz tartozik."
(j. M. Wasik.)

MESÉLŐ KÉPEK
\z egy kori gabonakereskedés

•\ ke[X*n látható Széchenyi téri épül
lek a jelenlegi Városi Múzeum mellett 
állták a múlt században. Az 1877-lx*n 
alajíított kereskerles tulajdonos.) Wimmer 
Ignácz fűszer és gabonakereskedő volt.

/\ földszinti uzlette*n a fűszer, liszt, so, 
olajok, erdei es gazdas.igi magvak 
árusítása történt nagyban es kicsite'n. ,\z 
emeleti részen az irodák voltak elhe
lyezve. .Alkalmazottként itt dolgoztak: 
Bakai Mária, Csernák József, Dériné 
Szigeti Ilona, Egervári József, Habuda 
Anna, Inholtné Csere Edit, Mayer Antal,

ELŐDEINK
__  .

Hoffmann György (1877-1931)

Kevés család tartja számon őseit. jx*- 
dig ..aki nem ismeri gyökerei mélységét, 
az nem állhat szilárdan a világban!"

A népszerű Hoffmann r salád elődei 

A NAGYATÁDI DIÁKOKÉRT ALAPÍTVÁNY
(Nagyatád, Baross G. u. 9., adószám: 19198516-1-14) 

ezúton teszi közzé, hogy .1/ 1997-es személyi jövedelemadó) I %-ából 
befolyt 70.173 Ft összeget

az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően 
azoknak a nagyatádi egyetemi és főiskolai hallgatóknak a támogatására 

fordítja, akiknek továbbtanulása szociális helyzetük miatt 
akadályoztatva van.

Az alapítvány köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik támogatták 
célkitűzéseit és kéri az elkövetkező évekten is, hogy továbbra is 

segítsék céljai megvalósítását.
1998. január 1. napjával az alapítvány közhasznú szervezetté minősítése 

történt meg, s ezáltal támogatóit a társasági adóról szóló
1996. évi LXXXI. tv., a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tv., 
a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti mértékben és feltételek 

szerint illetik meg a kedvezmények.

A Kuratórium megköszönve az eddigi támogatásokat, 
működéséhez kéri a további segítséget.

Az alapítvány számlaszáma: OTP és Kereskedelmi Bank Rt. 
Nagyatádi Fiókja 11 740333-20024310

Mather I lermina. Szarnék József. A hat 
ablakos é|)uletró*szlx*n a tulajdonos és 
< saladja lakott.

A szomszédos magas épület a gabona 
es egyéb termények raktározására szol
gait. A tulajdonos magtisztító Elren
dezéssel is rendelkezett. Az udvari 
ej)uleteklx*n építkezési faanyagok: desz
ka, gerenda, mész, cement, asphaltpa- 
|)ír, eternit pala kerültek tárolásra.

A régi iratokon a Délvidéki Gabona 
es Terménykereskedelmi Rt. Nagyatádi 
Kirendeltsége mint Magyar Jugoszláv Rt.

több mint 200 eve Maria Terézia ural
kodásának lx>kés időszakában (a hétéves 
háború utáni települtek át Ausztriából 
Magyarországra. A közvetlen előd, János 
Szolokban élt rövid ideig, majd Atádra 
települve a céhbeli székes szakmát mű
velte 1860-tól, ekkor alapította műhelyét. 
Ismert, hogy a céhek, mint ipari szerve
zetek csak 1872-ig álltak fenn hazánk
ban. Egyik fia, György székes és eszter
gályos mester 1893-ban szabadult. 
1907-ben vette át édesapja üzemét a 
Szent István u. 21. Sz. alatt. (Ma ez Már
tírok útja) A műhely géperőre volt teren
dezve 3 2 HP motorral. Elsőrangú szak
munkákat késztett három segéd foglal
koztatásával. A tartós minőségű ülőbú
tor, a jxjntos kiszolgálás és szolid árak 
vonzották a vevőket. Sokat követelt a 
szakmában igazi emberszeretete, jószí
vűsége a rászorulók iránt közismert volt. 
1 lelyten, vidéken és Horvátországban ta- 

szerepelt. Barcson a Dráva parton a 
vasútállomással szemben jobbra 
hajókikötő' és nagy malom épület állt 
kiépített tárházakkal. (Ezek később még 
a Vörös Csillag TSZ által is használatban 
voltak.) Ezt az objektumot horvátorszá
gi szomszédainkkal együttműködve 
létesítették még az első világháború előtt, 
mint kereskedelmi központot. Ide olvadt 
be idővel a Wimmer cég gabona és ter
mény részlege. Később Barcson a nagy 
malmot leszerelték, berendezését 
értékesítve különböző magyarországi 
malmoknál. Szomorú kejx*t nyújtott a 
Dráván telébe szakított híd, a gyom lip- 
te elhagyott kikötő. Wimmer Ignácz 
halála után megszűnt a forgalmazás. Széf) 
hangú felesége operettek főszerepreit 
énekelte a műkedvelő előadásokon. A 
fiatalabb fiú Jenő otthona abban az 
épületben volt, amelyben ma a Szociális 
és Gondozási Központ működik. Egy idő 
után lenő Budapestre költözött, így Dr. 
Veress Dezső ügyvéd tulajdonába került.

Wimmer János 1944-ten meghalt 
szomorú sorsú embertársaival együtt.

A II. világháború alatt a cég épülete 
erősen megsérült. Megrendítő látvány 
volt, amint ömlesztve az értékes termény 
és termék a törmelék között semmivé 
vált.

1945-46-ban szűnt meg a Nagyatádi 
Délvidéki Gabona és Termény 
kereskedelemi Rt. A régi épület is letón- 
tásra került, helyén épült a pártház, ame
lynek jelenlegi átalakítása nemes célra 
történik: idősek otthona lesz, a lakosság 
legfőbb óhajára.

Győré Béláné Sípos Ilona

Iáit piacot, mivel vásárokra is dolgozott. 
A szállítás lakókocsival, később vonat
tal történt. A mester 1905-E>en nőül vet
te Horváth Annát (1886-1942.). Az el
ső világháborúban huszonhét hónapig 
a fronton volt, egyszer setesult. Házas
ságuktól 11 gyermekük született. Két kis
gyermekük meghalt, így kilenc gyerme
ket neveltek fel btx süléiben, szigorban 
es okos szeretetten. Négy fia két szak
mát tanult. A „családi szakmát" mind
nyájan művelték. Ismert, hogy 1920-ban 
az ipartól élők száma 1407 fő volt, az 
összes lakosság 36 %-a. Idővel a község 
iparos jellegűvé vált, nagyfokú iparos tu
dattal párosulva 1934-től fia, Gyula vet
te át édesapja műhelyét és gyakorolta a 
szakmát. Hoffmannék 1 20 évig megtar
tották, művelték és gondozták az ősök
től örökölt őtvösi szőlőt is. Nemes lel
kűiét, rendkívüli munkaszeretet, jxálda- 
mutató élet és összetartás jellemezte a 
családot. Mais hagyomány a kedves csa
ládi ünnejx’ken a meghitt összejövetel. 
Ez évben hat unoka, nyolc dédunoka, 
13 ükunoka hálája veszi körül Hoffmann 
Imrét, a „tisztelt édesapa" élő fiát. A Drá
vától a Balatonig és szerte az országban 
s<>k rokon és még több névrokon él, akik 
méltán buszkék szorgalmas elődeikre.

Győré Béláné Sípos Ilona

FELHÍVÁS!
A nagyatádi 

Ady Endre Gimnázium 
es Egészségügyi Szakkozé|xskola

MEGALAKÍTJA
AZ ÖREG DIÁKOK 

KLUBJÁT

Várjuk azok jelentkezését, 
akik zsenge ifjúságuk 

néhány évét e falak kozott 
töltötték.

Jelentkezni és érdeklődni 
napközben a 82/35 l-079-es, 
az esti órákban a 82/351-767 

és a 82/453-850-es 
telefonszámokon lehet.

HÍREK

Az alakuló) ülést követeién megtartotta első ülését a cigány kisebbségi önkormányzat. 
A szervezeti kereksek tisztázását követéiért megfogalmazták legfontosató célkitűzéseiket 
és azt eljutatták a települési önkormányzat. A munkafeltételeik javítása érdekéten 
az önkormányzat a Baross G. u. 5. sz. alatti ópülette'n irodahelyiséget biztosított a 
számukra. Terveik kozott szerepel a foglalkoztatottság élénkítése, regionális 
jogsegélyszolgálat létrehozása es a cigány kultúra népszerűsítése.

Vte.H András személyében nagyatá
di lakos nyerte* az „Év Polgárőre" kitiin- 
tetést. Végh András a három éve* műkö
déi nagyatáeli jxrlgárőrség elnöke. A vá
rosunk nyugalmára vigyázó) szervezet
ten jelenleg több mint ötven tag dolgo
zik.

Nagyatádi vállalkozások, gazdasági 
társaságok segítségével karáé sonyi aján
dékozási akcióit szervezett a Lungo-Drom 
Nagyatáeli Cigányszervezete. Ez akció) 80 
nagyatádi gyermeket és a szervezet 11 
nyugdíjasát érinti. Munkájuk során, az 
árvízkárosultakra is gondolva gyűjtést 
szerveztek. A Nagyatádi Vöröskereszt 
közreműködésével 3500 Ft-ot juttattak 
el számukra.

Erdélyi Sándor nagyatádi származá- 
sói festőművész tárlata nyílt meg a közel
múltban a Hotel Solarban. A művész fest
ményeit utoljára tíz évvel ezelőtt láthat
ta a nagyatádi közönség.

Az idei karácsony alkalmával is gon
dolt az önkonnányzat a nehéz szociá
lis körülmények között élőkre. Az ünne
piét megelőzően közel 3,2 millió forint 
támogatást juttatott az arra rászorulók
nak. A karácsonyi segély 624 család 
anyagi gondjain enyhített 1024 gyenne- 
ket érintve.

A Magyar Köztársaság Gazdasági Mi
nisztériumának értesíté*se alapján önkor
mányzatunk a korábbi pályázata alap
ján a Gazdaságfejlesztési Célelőirányzat- 
Exjl 47,9 millió forintot, a Területfejlesz
tési Célelőirányzatlx')! 68,45 millió forin
tot nyert. A fentiek segítségével, így 116 
millió) forint külső forrás all az önkor
mányzat rendelkezésére Ipari Park léte
sítésére.

A közmeghallgatásos testületi ülések 
tapasztalatait mérlegelve a képviselőtes
tület megállapította, hogy ezek során az 
államjxjlgárok nem az éves költségve
tést érintő, hanem általános, teljes önkor
mányzati feladatsort érinti) problémákat 
vetnek tel. Ezek tárgyalása elsősorban a 
városfejlesztési programhoz és nem az 
éves költségvt*tés elfogadásához kapcso
lódik. A képviselőtestület módosított szer

.. .....— -----------

Örök hűséget fogadott
Héjjits Ágnes - Mikínkovícs István. Ilorváth Mónika - Tóth \ iktnr Csaba,

S^obotícsánec; Ágota - Kistieti Lajos
% - -------

vezeti és működési szabályzata szerint 
a legközelebbi közmeghallgatásos testü
leti ülésre a 4 éves városfejlesztési 
program tárgyalása előtt kerül sor, ame
ly a jövő tavasszal várható. Ezt követő
en közmeghallgatás a program végrehaj
tásának eves te'számolóihoz kajxsolo- 
dóan lesz.

AZ ÖNKORMÁNYZATI TÖRVÉNY ALAPJÁN a 

helyhatósági választásokat követően a 
képviselőtestületnek lehetősége nyílt ar
ra, hogy körzeti feladatot ellátó intézmé
nyeit, négy évre átadja a megyei önkor
mányzat kezelésébe. A lehetséges alter
natívákat mérlegelve a képviselők úgy 
döntöttek, hogy továbbra is a megyei ön
kormányzatnál marad a Szakképző Is
kola és az Éltes Mátyás Általános Isko
la, de nem kerül ki a város kezelésétól 
a Kórház és Rendelőintézet, az Ady End
re Gimnázium és Szakközépiskola es a 
József Attila Kollégium.

Korábbi sikeres palyazata alapián a 
Nagyatádi Tűzoltóság hamarosan átve
heti a 60 millió forint értékű gépjármű 
fecskendőt. A központi forrásból elnyert 
eszköz remélhetően hosszabb időre se
gít a tűzoltóság műszaki problémáin.

A Nagyatádi Művelődési Ház a tiszai 
árvízkárosult gyermekek javára kará
csonyi gyűjtést rendezett.

A nagyatádi polgárok 19 zsák 
ruhaneműt, játékokat, könyveket, 
ciprőket és édességet küldtek a rás
zorulóknak. A csomagok mellé 2 db 
jjorszívó, televízió és olajkályha is 
került. A felajánlásokat a 8.000 Ft 
készpx/nzadománnyal együtt átadtuk a 
helyi vöröskereszt szervezetnek.

Köszönetét mondunk mindazoknak 
akik ajándékaikkal enyhítették a 
tragédiát. Köszönetét mondunk minda
zoknak, akik szervező, segítő 
munkájukkal segítették az akciót.

Nagyatád Ifjú Polgárai
Nagy Patrik,

Patai Kara Regina, Pariik Evelin,
Kalánvos Petra
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Nagyatád Város Önkormányzata - 
elismerve a testnevelés és a Sport élet
minőségre gyakorolt pozitív hatását, 
s a közéletiségben betöltött kiemelke
dő jelentőségét - szervezeti és műkö
dési szabályzatának módosításával 
ónálló Sportbizottságot hozott létre. Az 
ifjúságpolitikai feladatok ellátásának 
szervezése ezzel egyidejűleg a Közok
tatási-Kulturális és Ifjúsági Bizottság
hoz került át.

A Sportbizottság elnökévé dr. Bóta 
Lászlót választották, akinek munkáját 
Mónos József és Kovács Gábor kép
viselők, külső tagként pedig Ivusza Ta
más és Szakály Gyula segíti. Dr. Bóta 
Lászlót, a korábbi tisztében megerő
sített régi - új elnököt, a bizottság el
múlt négy évi tevékenységének érté
kelésére, s a közeljövő legfontosabb 
feladatainak megfogalmazására kértük.

- Nagyatád sportéletének fejlődését 
a Városfejlesztési Program egyik sik
erterületeként emlegetik. Hogyan 
tekint vissza a közelmúltban lezárult 
időszakra?

- Talán nem túlzás azt állítani, hogy 
az 1994-98 közötti önkormányzati c ik- 
lus minőségi változásokat eredménye
zett a város sportéletében, amelyet a 
szervezeti korszerűsítés folyamata, a 
megújított sportfinanszírozás, a sport
szakmai munka színvonalának foko
zatos emelkedése, a helyi utánpótlás
nevelési rendszer kialakításának elő
készítő lépései, a sportkapcsolatok fej
lődésének dinamizmusa, az egyre több 
rangos sportesemény és a Városi 
Sportcsarnok megvalósításának kezde
te egyaránt fémjelez.

Úgy gondolom, hogy az elmúlt négy 
évhez kapcsolódó fejlesztési folyama
tok jelentősen hozzájárultak ahhoz, 
hogy a nagyatádi sportegyesületek
1998-ban  minden idők legeredménye
sebb verseny idényét zárták!

Milyen segítséget tud nyújtani egy 
önkormányzati bizottság a társadal
mi alapon szerveződő autonóm

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A 2. sz. Általános Iskola és Gazdaasszonyképző Szakiskola szülői közössége 

pályázatot hirdet - az intézmény fennállásának 20. évfordulója alkalmából - 
az iskola névadójára. A név adó olyan személy legyen, akinek élete és munkássá
ga példaértékű a gyerekek számara. A pályamunkák terjedelme minimum 2 
gépelt oldal. A pályázaton gyerekek is részt vehetnek.
A pályamunkákat jeligés borítékban kérjük eljuttatni az iskola címére. 
Nagyatád, Árpád u. 2. 1999. január 30-ig.

PÁLYADÍJ: 1. helyezett: 20.000 Ft.

2. helyezett: 10.000 Ft.
3. helyezett: 5.000 Ft.

A beérkezett pályázatokat az erre a célra választott bizottság fogja elbírálni a 
beérkezési határidőt követő 15 napon belül.
A pályázat nyerteseit levélben lógjuk értesíteni.

NYÍLT NAP
A nagyatádi Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola 1999. január 16-án 
de. 10 órakor pályaválasztási napot tart 6. és 8. osztályos tanulók és szüleik 
részére a következő képzési formákról:

Gimnáziumi tagozat:
1. Hatosztályos gimnáziumi képzés
2. Négyosztályos gimnáziumi képzés
Mindkét típusban kiscsoportos nyelv oktatás: emelt szintű angol vagy 
német.

Szakközépiskolai tagozat:
1. Humán szakközépiskolai osztály (egészségügyi képzés)
2. Informatika és idegen forgalom szakmacsoport
' csoport középfokú számítógépkezelői végzettséget szerezhet. 
Beiskolázási keret: 16 fő.
' csoport középfokú idegenforgalmi menedzser végzettséget szerezhet. 
Beiskolázási keret: 16 fő.

Bővebb felvilágosítás a 82/351 -079-es telefonon kérhető.

közösségek-, esetünkben a sporte
gyesületek tevékenységhez?

- Az ISB legfontosabb funkciója az 
volt, és az önálló Sportbizottságé is az 
lesz, hogy koordinatív, érdekegyezte
tő - érdekképviseleti, valamint opera
tív, szervező-szolgáltató feladatkör
ének eleget téve szakszerűen előké
szítse a testnevelés és a sport terüle
tét érintő képviselő - testületi dönté
seket, s ellenőrizze azok végrehajtá
sai.

Az ISB tiszteletben tartva a sport
szervezetek önállóságát a katalizá
torszerepét igyekezett betölteni a fent 
említett pozitív változások elősegíté
sében. Direkt módon nem avatkozik 
és nem is avatkozhat be a sportegye
sületek életébe, bár kétségtelen, hogy 
a döntések egy része - mint például 
a működési támogatások meghatáro
zása - közvetlen hatást gyakorolhat te
vékenységükre.

Az elért eredményesség megőr
zésének illetve túlszárnyalásának 
egyik sarkalatos pontját épp a jövő 
évre vonatkozó költségvetési tervek 
realizálása jelentheti. Milyenek a 
kilátások ezen a téren?

- Nagyatád Város Önkormányzata 
a településen működő egyesületek 
sportszakmai munkájának eredmé
nyességét, illetve a sport közéletiség- 
ben betöltött kiemelkedő szerepét el
ismerve évről - évre növekvő mérté
kű sporttámogatási alapot hagyott jó
vá a költségvetésben. A Képviselő-tes
tület által jóváhagyott önkormányza
ti sportalap felhasználásának területe
it, illetve arányait átadott hatáskör
ben - az ISB a sportszervezetek elő
zetes meghallgatása, tevékenv séguk 
értékelése, illetve a benyújtott költség
vetések felulv izsgalata után határoz
ta meg.

Az ISB az ónkormányzati sjaortfinan- 
szírozás új rendszerében ónálló keret
összegeket különített el a sportszerve
zetek alapműködésének támogatása
ra. az utánpótlás-nevelés, a diáksport 
és a szabadidősport támogatására, a 
kiemelkedő jelentőségű nemzetközi, 
illetve országos rendezvények megren
dezésének támogatására, s nem utol
só sorban a társadalmi aktívák elisme
résére.

A prioritásokat is tükröző-, egyre ob
jektívabbá váló felosztási rendszer 
ugyan jól vizsgázott, el kell ismerni 
azonban azt is, hogy a versenytelje
sítmények ugrásszerű emelkedésével 
a ciklus végén már nem tudott lépést 
tartani az inflációs rátát kismértékben 
meghaladó ónkormányzati finanszíro
zás.

Úgy gondolom, hogy Nagyatád 
sport társadalma már bizonyított, a 
testnevelés és a sport területe olyan hú
zó ágazat, amely mások számára is kö
vetendő példa lehet. Az elért sikerek 
mögött nagyon kemény munka, iga
zi közösségek és széleskörű összefo
gás áll. Mindezek okán optimista va
gyok a jövő évi lehetőségeinket ille
tően.

Nem fél e attól, hogy nagyon 
magasra került a mérce? Milyen 
további lépésekkel lehet meg
teremteni a megkezdett folyamat 
töretlenségének garanciáját?

- Nagyatád 2002-ig szóló sportfej
lesztési koncepciójának központi fel
adata az egységes helyi utánpótlás - 
nevelési rendszer kialakítása lesz, 
amelyet a meglévő elemek (mint pld. 
a tanintézetben folyó sporttagozatos 
alapképzés, az FKF, a Góliát, a tanórán 
kívüli diáksport tevékenység, az SE-k 
korosztályos sportági foglalkoztatása 
stb.) harmonizációjával, egymásra 
épülésével és kiegészítésével szeret
nénk megvalósítani.

A kezdeti lépések egyébként már 
meg is történtek. A Babay József Ál
talános Iskolában beindult az OTSH 
és a SMTSH által támogatott „Felmé
rő-Ki választó-Foglalkoztató RencJ- 
szer'az alsó évfolyamosok körzeti 
edzésközpontja. Az immár NB lll-as 
nagyatádi labdarúgó sport alapjának 
kiszélesítését, a tehetséges gverekek ki
választását, illetve versenyeztetését 
szolgálja a harmadik éve működő Gó
liát - McDonald's Dél-somogyi Után
pótlás Labdarúgó Bajnokság, amely
ben mintegy 300 tanuló veszt reszt.

Komoly jelentőséget tulajdonítok to
vábbá a dinamikusan fejlődő sportkap-

A TERMÁL 
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csolatainknak. Nagyatád mar ma is 
több térségi feladatot ellátó szervezet
nek a székhelye, s jó esélye van arra, 
hogy az elkövetkezendő évek során a 
Dél-somogyi régió sportirányítási 
centrumává váljon.

Kamatoztatnunk kell a sportturiz
musban rejlő lehetőségeinket is. 1996- 
tól szinte egymást érték a rangos a 
település hírnevét öregbítő sportese
mények (Ironman Triatlon OB. Határ
talan látek Nemzetközi Szabadidő
sport Fesztivál és még sorolhatnám), 
amelyek meghatározó szerepet tölthet
nek be a város arculatának további ala
kításában.

S végül had emlékeztessek arra, 
hogy a Képviselő-testület történelmű 
jelentőségű határozatot hozott a Vá
rosi Sportcsarnok megépítésének jirog- 
ramjáról, amellyel új távlatok nyíltak 
meg a település sportéletének fejlődé
sében.

A Sportbizottság munkájához, 
elképzeléseinek megvalósításához 
töretlen lendületet és sok sikert 
kívánok.
- Én pedig megragadom az alkal

mat arra, hogy valamennyi sportoló
nak, testnevelőnek és edzőnek, sport
vezetőnek, társadalmi aktívának, szur
kolónak és támogatónak megköszön
jem eredményes tevékenv segét, ill. ön
zetlen segítségét.

Békés Karácsonyt és sjiortsikereklren 
gazdag Boldog Új Évet kívánok vala- 
menny iuknek!

Horváth Lajos

Fél évvel ezelőtt még az NB Il-ben 
maradásért vívott kiesési rangadót az 
NVSE Női Kézilabda Szakosztálya, ma 
az időközben ónállóvá vált Nagyatá
di Női Kézilabda Klub veretlenül, hat
pontos előny birtokában az NB.I/B. ka
puját döngeti. A nem mindennapi me
netelésre az egész Dél-Dunántúl fel
figyelt.

Melyek voltak a legfontosabb cél
kitűzések? kérdeztük Ivusza Tamas 
klubelnökot, aki egykor maga is ké
zilabdázott, Ági leánya pedig a mos
tani csapat egyik kiválósága.

Az első öt hely valamelyikének 
megszerzését tűztük ki célul. Mód Já
nos személyében új edző kezdte 
meg a csapat munkájának irányítását. 
Két játékossal, Vártokné Szabi) Ágnes
sel és Basics Brigittával erősítettünk. 
Szükség volt rajuk, hiszen meg így is 
szűk tizenhárom fős kerettel dolgo
zunk. Azt pedig mindenki tudja, hogy 
legalább huszas létszám lenne az ide
ális.

- Az eredmény mindenki előtt 
ismert. Kitűnt, hogy jól együtt van a 
hölgykoszorú, kitűnő képességeik 
mellett tartása is van a csapatnak. A 
pontvesztés nélküli szereplés pedig 
azt is jelzi, hogy jó a védekezésünk 
A legkevesebb gólt mi kaptuk az őszi 
szezonban. Nem kis fegyvertény, 
hogy a kupában két NB. l/B-s ellen
felet sikerült legyőzni. Adódik a 
kérdés: Vajon, lesz-e utánpótlás?

A Babay József .Általános 
Iskolában, a mindennapos testnevelési 
órákhoz adottak a teltételek. Ügyesek 
is a gyerekek, ám az utánpótlás Hubay Sándor

nevelésért szélesei)!) körű össze
fogásra van szükség.

- Egyesek, talán nem is alaptalan
ul, az NB. I B. osztályt emelgetik...

Elérhető cél lehet, de nagyon 
összetett ez a kérdés. Mindenekelőtt 
jól képzett játékosok kellenek.

Más tényezők, mint például a 
felkészülés és a versenyeztetés pedig 
további előírt feltételek biztosítását 
követeli meg. A sportcsarnok 
elkészülte azonban megváltoztatja 
majd a helyzetet.

- Mód János testnevelő tanár tud
ta mire vállalkozik. Szabadon tehette 
a dolgát.

A csapat bennmaradása az előző 
szezonban bravúr volt - mondja az 
edző. Szakmailag szabad kezet kap
tam. miközben a reálisán elvárható 
személy i és tárgy i feltételeket biztosí
totta a klubvezetés. Örültem az új já
tékosoknak, akiknek ismertem kvali
tását. A kezdet ugyan nem volt zök
kenőmentes a sok hiányzás miatt, de 
fokozatosan összerázódott az együt
tes. Bejött, hogy a védekezésből, 
gyors indítással, sok futással támad
tunk. Az edzéseink egy ébként rövidek, 
de pörgősek.

- Nem nehéz a hölgyekkel bánni?
Partnernek tekintjük egymást. 

Elké|)zeléseim szerencsésen találkoz
tak az ő akaratukkal. Motiválhatók, 
miközben egymást segítik. Máig több 
a dicséret, mint az elmarasztalás.

Esélyesként kezdhetik a fel
készülést...

Sérültünk nincs. Január derekán 
kezdjük az alapozást, es edzőmecc
sekkel készulunk a március 21-i 
pécsváradi tavaszai mérkőzésünkre. A 
lelki teherre, hogy esélyesek lehetünk, 
felkészülünk.

- Fehér Miklós technikai vezetői 
minőségben vetette magát a munká
ba.

- A személyi, tárgyi feltételek 
meglétét talán maga az eredménv 
minősíti. Mar korábban is a csapat 
korul tevékenykedtem. Mara, az 
önkormányzat támogatása mellett az 
adidas és a Mavad is potenciális 
szponzorunk.

- Nem titkolja: szívesen látná a női 
kézilabdacsapatot az NB. I B-ben.

Való igaz, s ezt a támogatóink is 
fokozottabb mértékben honorálnák. 
Úgy érzem reálisak a feljutási esélye
ink. Nagy nagy öröm a csapatot kö
rülvevő szimpátia. Úgy gondolom, 
hogy szükség van a minőségi sportra 
Nagyatádon, s ezt a stabil nézőszám 
is igazolja.

Tulajdonképpen saját magunk emel
tük magasra a mércét. Az események, 
a körülmények szerencsés egybeesé
sét most kell majd kamatoztatni. Élni 
és nem vissza élni kell a lehetőséggel. 
Most szalad a szekér. Természetesen 
a vele járó felelőséggel együtt fontos
nak tartom a feljutást. Azt hiszem, 
hogy a városhoz es az új csarnokhoz 
egy ilyen színvonalon játszó egy üttes 
méltó. A dobogóra kerülésre reálisak 
az esélyeink, az első hely |)edig hab 
lenne a tortan.
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A nemrég megnyílt katonatörténeti ki
állítást szemlelve, a látogatóban óhatat
lanul felmerül a kérdés: még ha moza
ikokban is mégis hogy került ide ennyi 
érték, kordokumentum, személyes hasz
nálati tárgy 1848-tól?

Tudjuk, volt idó, amikorra már kato
navárossá lett Nagyatád. A településen 
- ennek köszönhetően is - felgyorsult 
a fejlődés. Sok-sok katonacsalád lelt itt 
otthonra, munkahelyre. A város civil éle
te elválaszthatatlan kapcsolattá terebé
lyesedett. Aztán sokan itt telepedtek le, 
itt élnek, dolgoznak, vagy nyugdíjas éve
iket élik - harmóniában a várossal. Tu
datunkban máig, immár kitörölhetetle
nül őrizzük a katonasághoz fűződő em
lékeket.

S hogy ez így van, azt a következők 
ékesen bizonyítják. Most sokan vannak 
a városban, akik máig tesznek azért, hogy 
az emlékek ne halványuljanak. Erre szol
gál a kiállítás is. Az ötlet is így fogant. És 
a Magyar Honvédség támogatása, a baj
társi egyesület és mások segítsége mel
lett - ha még oly rövid volt is az idő - 
kellettek az olyan önzetlen önkéntesek, 
mint ők négyen. A nemrég még honvéd 
alezredes, parancsnok Bődi Ferenc, 
Horváth István őrnagy. Hortobágyi Fe
renc százados-nyugdíjasok és az egyko
ri itteni bajtársakkal kapcsolatot tartó) Fe
kete Attila főtörzsőrmester mindahá- 
nyan a város jó értelemben vett lokál
patriótái. Mindent és mindenkit meg-

mozgatva indult a gyűjtőmunka, és a baj
társak az első felkérésre segítettek, min
den fellelhető! felkutattak. Fekete-tőtörzs, 
a Logisztikai Ezredtől kölcsönzött ki esz
közöket. ruházati - Es nem fogynak ki 
az otleteklxil. „Vevők" arra is. hogy akár 
állandó kiállítás kerekedjen ki egyszer, 
mert amint az elején jeleztük, ennél több 
és arra érdemes any ag gyűjthető össze, 
ló alkalom lehet a szervező munkához 
a soron következő, all. páncélos-báli 
találkozó, összejövetel. És végleges az el
határozásuk: emléket állítanak a város
ban a honvéd ezred emlékének. Nem 
látványosak a kapcsolattartásuk addigi 
tormái, ám hasznosak. Ok azok, akik 
kapcsolataik révén ma is megoldást ke
resnek mások gondjainak megoldásához.

És szükségletté vált, hogy gyakrabban 
találkozzanak kiadós csevegésre, traccs- 
partira - az összetartás, az összetartozás 
jegye! vn. Megoldandó feladatnak érzik 
megszervezni az egy kori polgári alkal
mazottakat: a szakácsokat, a raktároso
kat, a könyvelőket, az adminisztrátoro
kat: férfiakat és nőket megtalálni, újabb 
ismerkedésre, baráti beszélgetésre invi
tálni. Aztán elérkezettnek látják az időt, 
hogy más nem katona, de velük szim
patizálókkal baratkozzanak, mint ahogy 
a nemzetközi kapcsolatok kiépítése is 
gyümölcsözővé válhatnak akár a város 
számára is. Egykori katonáink bevetés
re készek.

Hubay Sándor

Változó gazdaság
A Szakképző Iskola alapvető felada

ta, hogy a vonzáskörzetének termékszer
kezet-változásához rugalmasan alkal
mazkodva teremtsen bázist a jól képzett 
munkaerő utánpótlásának. Ez a gazda
sági élet változásainak folyamatos figye
lemmel kísérését igényli az intézmény 
vezetőitől. Mohári Jeni) igazgatótól ar
ra kerestünk választ, miként tud az in
tézmény megfelelni ezeknek a kihív ásók
nak.

A Szakképző Iskola a 70-es években 
kezdte meg működését. Abban az idő
ben a „vasas szakmák az esztergályos, 
a marós és a köszörűs keresett pályának 
számítottak. A 80-as években a még fel
vételi vizsgát is tartottunk ezekre a sza
kokra.

Többek kozott korábban a Danuvia, 
mint jól menő cég biztos foglalkoztatást 
kínált tanulóinknak. A gyakorlati isme
retek elsajátításában vállalati szakokta
tók segítettek, vállalati tanműhelyben ta
nulták meg a szakma fortélyait diákja
ink.

- Hogyan jelentkezett a rendszervál
tást követő termékszerkezet váltás hatá
sa?

- Az első figyelmeztető jelzések kö
zé tartozott, hogy a tanulóink egy része 
nem tudott szakmájában elhelyezkedni. 
Először a szerszám kész ítő szak szűnt 
meg, majd csökkent a kereslet a gépi for
gácsoló. gáz- és v ízvezetékszerelő és a 
villanvszerelő szakma iránt. Villanysze-

- rugalmas képzés 
relőkből még egy szakmai csoport tanul 
nálunk.

- Szerencsére ez a visszaesés egyes 
szakmák esetén csak időleges. A kisebb 
vállalkozások megerősödésének kö
szönhetően újra keresetté váltak a gépi 
forgácsoló) szakemberek. A Komplex 
Nagyatádi Gépipari Vállalkozó Rt., a Büt- 
tner és Társai Ktt. és a segesdi Ferrokov 
Kft. fejlődéséhez egyaránt szükség van 
munkaerő utánpótlásra, vagy a meglé
vő munkaerő átképzésére. A nappali kép
zés fenntartása mellett komoly hangsúly 
szánunk a felnőttképzésnek. Természe
tesen mindkét képzési fonna csak az érin
tett cégekkel szoros együttműködésben 
vezethet sikerre. Ezt erősítette meg az Or
mai István polgármester közvetítésével 
létrejött megállapodás is, amelynek 
eredményeként már jövő februárban 
megindítjuk a felnőttképzést a korábban 
említett cégek igényeire is alapozva.

- Melyek a tov ábbi terveik?
A hazai igényeket és a külföldi cégek 

működését elemezve egyértelműen lát
szik. hogy a szakképzés nem fejeződik 
lx> a bizonyítvány megszerzésével. A 
nagyvállalatok mellett speciális tanmű
helyek működnek, ahol egy-egy részfo
lyamatot oktatnak a kor követelménye
inek, a technikai fejlődésnek megfelelő
en felfrissítve a dolgozók ismereteit. Eh
hez szeretnénk biztosítani az oktatásban 
szerzett szaktudásunkat. A szakképzési 
alap a cégek béralapjának 1,5%-a. Ezt 
befizethetik a központi alapba, de köz
vetlenül eljuttathatják az intézményünk
be a vonzáskörzetünkben működő vál
lalkozások. Nekünk alapvető érdekünk, 
hogy az oktatás színvonalának emelésé
hez ne hagyjuk elveszni ezt a forrást. A 
jövő év februárjában kezdődő tanfolya
munkhoz. így 1 millió forintot sikerült 
szereznünk. Az intézményünk azt vál
lalta, hogy szakmunkás bizony ítv ány bir
tokában 4-5 hónap alatt újabb bizonyít
vány megszerzését teszi lehetővé.

A felnőttképzés mellett a nappali kép
zésünkben is egyre inkább sikerül jó 
együttműködést teremteni a foglalkozta
tókkal. A diákoknak na' nsá-
got jelent egy-egy ösztc vL anyi
szerződés, vagy annál a c . szerzett 
szakmai gyakorlat, ahová a bizonyítvány 
megszerzését követően kerülnek. PM

Városfejlesztés - városgazdálkodás
A képviselőtestület megtárgyalta az 1999. évi költségveté

si koncepciót. Az idei ó'v gazdálkodási adatait, tapasztalatait 
és a jövő évre várható) feladatokat és gazdasági körülménye
ket mérlegelve folyamatosan dolgoznak az önkormányzat bi
zottságai és a polgármesteri hivatal szakemberei, a város jö
vő évi költségvetésén. Néhány fontos kérdésben meghozták 
a döntésüket a képv iselők. más kérdések még nyitottak. A mun
ka jelenlegi állásáról kérdeztük Mónos Józsefet a pénzügyi bi
zottság elnökét es Sasvari Tamást a városfejlesztési és gazdál
kodási bizottság elnökét.

Milyen körülmények kö
zött kell megtervezni a jövő évi 
költségvetést?

Sasvári Tamás: Ebben az év - 
Éten az önkormányzat az év 
eleji tervezetthez képest várha
tóan minimális hiánnyal zár. A 
külső feltételeket tekintve, 
azonban meglehetősen nehéz 
körülmények kozott kell a jö
vő évi költségvetést megtervez
ni. A kormány jelenlegi intéz
kedései szerint egy meglehe
tősen nehéz gazdálkodási évet 
követeién ismételten meg kell 
keresnünk a lehetséges tarta
lékok feltárásának módját, hi
szen az önkormányzatoknak 
juttatott központi támogatások 
mértéke nem az inflációnak 
megfelelően emelkedik. Ez 
azt jelenti, hogy reálértékében 
csökken az intézmények mű
ködtetésére fordítható központi forrás. Tovább növeli a hiányt, 
például az a tény, hogy a pedagógusok 16%-os tervezett bér
emelésének előre láthatóan mindössze 11%-át fedezi az ál
lam.

A készülő városfejlesztési program három legfontosabb cél
kitűzése az Ipari Park kialakításának folytatásával a munka
helyteremtés ösztönzése, az oktatás korszerűsítése és a meg
kezdett fejlesztések befejezése.

A lakosság és a vállalkozók számára már ismeretes a helyi 
adók jövő évre megállapított mértéke. A döntésünk megho
zatalánál fontos szempont volt, hogy a termelő szférában a 
számításaink szerint összességében nem emelkedik a befize
tendő adó mértéke, ez elsősorban a kereskedőknél és a pénz
intézeteknél jelentkezik. Az adó emelése elkerülhetetlen lé
pés. hiszen az állami támogatás mértéke is nagyban függ at
tól, hogy milyen mértékben él az önkormányzat a helyi adók 
lehetőségével. Az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került 
önkormányzatok csak úgy kaphatják meg a szükséges mérté
kű pótlólagos forrást, ha a saját adóbevételeikéit is növelik.

Mónos József: Rendkívül fontosnak tartom, hogy azt a gya
korlatot folytassuk, amely az elmúlt négy év során kialakult. 
Határoljuk el és ügyeljünk arra, hogy a működési és fejlesz
tési bevételeinket és kiadásainkat külön kezeljük. Fejlesztési 
vonatkozásban szeretnénk a megkezdett beruházásainkat be
fejezni. ügyelve arra, hogy a fejlesztési céléi ÍX'vételeket ne él
jük fel a város működtetésében.

Komolyabb gondot látok a város működtetésében. Legfon
tosabb feladatunk a működés racionalizálása. Az összes kor
mányintézkedés arra irányul, hogy az önkormányzatok saját 
működési Levételeiket növeljék. Ez vonatkozik az adóbevé
telekre is. A személyi jövedelemadó visszajuttatásánál 7-8".>- 
ot tesz függővé attól, hogy milyen mértékűek a helyi adók. Más
ként fogalmazva a helyi adóerő képesség fontos mutatóvá vá
lik egy-egy önkormányzat munkájában, s ettől válik függővé 
a pótlólagos állami forrás megszerzésére irányuló pályázata, 
valamint a személyi jövedelemadó visszajuttatásának mérté
ke. Az önhibáján kívül hátrányos önkormányzatok támoga
tásánál a [pénzügyminisztérium megállapíthatja, hogy egy-egy 
önkormányzat mennvi adót szedhetne be a területén műkö

dő gazdasági társaságok teljesítménye alapján és annyival csök
kenti a támogatás mértékét, amennyivel ez alatt a mérték alatt 
maradnak az önkormányzatok. Alapvetően a megváltozott adó
zási rend, az adóalap 33%-os csökkenése indokolta a vállal
kozók iparűzési adójának emelését. Megjegyzem, hogy ez
zel együtt megszüntettük a vállalkozók kommunális adóját.

1998-ban több mint J(X) millió forintos hiánnyal került meg
tervezésre a költségvetés. Ezt az év folyamán ésszerű gazdál
kodással és pótlólagos források megszerzésével sikerült mini

málisra mérsékelni. Hogyan 
látják az 1999-es esztendeit?

Mónos József: Az intéz
ményrendszer működési hiá
nyainak egy részét a többlet 
adóbevételekkel, és a pótlóla
gos állami források elnyerésé
vel kívánjuk biztosítani. Más
részt fontos szerepet tulajdo
nítunk az intézmények műkö
dési tartalékainak feltárására, 
a teljes intézményrendszer át
fogó racionalizálására.

Sasvári Tamás: Eljutottunk 
odáig, hogy feltérképeztük 
azokat a feladatokat, amelye
ket az önkormányzat a saját 
keretein belül nem tud meg
valósítani. Ezeket valamilyen 
gazdasági társaság tonnájában, 
esetenként külső tőke ttevoná- 
sával kívánjuk elvégezni. Ilye
nek például az Ipari Park mű
ködtetése, a kemping és a hoz

zá kapcsolódó turisztikai, gyógyturisztikai létesítmények üze
meltetése. Az erre vonatkozó előkészítő munkát megkezdtük.

Az intézmények közül nagyságrendjét tekintve kiemelke
dik a kórház működtetése. Az egymilliárd forintos nagyság
rendű költségvetéssel gazdálkodó intézményről, úgy döntött 
a testület, hogy nem adja át megyei kezeléstje, de egyúttal egy 
szigorú gazdasági átv ilágítást is elrendeltünk. Mivel a felelős
ség ebben az esetben igen nagy a gazdálkodás tekintetében 
a korábbinál lényegesen szigorúbban kívánjuk ellenőrizni ezt 
az intézményt.

Mónos József: Takarékosságra ösztönözzük az intézménye
ket, de az a célunk, hogy a megtakarításokat az intézmények
től ne vonjuk el. Ezt az összeget a szakmai munka színvona
lának javítására és a szakemberek anyagi megbecsülésének 
javítására kell tordítanunk.

Záros határidőn belül meg kell vizsgálni, hogy a születések 
számának alakulása milyen hatással van az oktatási intézmé
nyeinkre. Az ellátottak szamának folyamatos csökkenése ese
tén meg kell találnunk a módot az oktatási intézmények mű
ködésének ésszerűsítésére. A meglévő intézményhálózatot össz
hangba kell hozni az ellátottak korévei. Tevékenységük, gaz
dálkodásuk áttekintésére késztetjük az intézményeket és ezt 
követően külső szakértők bevonásával szeretnénk átfogó ké
pet kialakítani.

Sasvári Tamás: X költségvetés összeállítása jelenleg is folya
matban van. Az első lépcsőt képezte a legfontosabb fejlesz
tési célok kijelölése és a helyi adók mértékének megállapítá
sa. A jövő év legfontosabb fejlesztési feladatai a kemping bő
vítése, az idősek gondozóházának kialakítása, a Városi Sport
csarnok építésének folytatása, valamint az egykori nőtlen szál
lóból a garzonlakások kialakítása. Ezeket a feladatokat szeret
nénk elvégezni. Alapvető célunk a működés biztonságának 
megőrzése és ezzel párhuzamosan az intézményrendszer ra
cionalizálásának folytatása. Ezt meghaladva azonban el akar
juk érni, hogy a szakmai munka teltételei minden vonatko
zásban javuljanak. Az önkormányzat jövő évi gazdálkodásá
nak új elemét jelenti néhány tevékenységi körben a gazdasá
gi társaságok létrehozása, a működés hatékonyságának növe
kedését várjuk. PM

A VÁROSI 
MÚZEUM ÜNNEPI 

AJÁNLATAI

Betlehemek és karácsonyi rajzok 
a város általános iskolás 

tanulóinak munkái

Mozaikok 
Nagyatád Katonatörténetéből 

nyitva: március 31 -ig

Nagyatádi órások 
nyitva: januái 8-ig

Múltidéző'
állandó helytörténeti kiállítás

SIKERES PÁLYÁZAT 
A KOLLÉGIUMBAN

A József Attila Kollégium ebijen a tanévben sikeres pályázatot nyújtott Ix? a 
Somogy Megyei Közoktatási Közalapítványhoz. A közalapítvány komolyabb 
összegeket ad a körzeti, térségi feladatok támogatására. Persze ezt csak akkor 
teszi, ha ésszerűnek találja a kitűzött célokat.

A kollégium 3,5 milliós pályázatot nyújtott Ix? a közalapítványhoz.
Mivel nagyon sok volt a pályázó a kuratórium nehezen tudta eldönteni, kiket 

részesítsen támogatásban. Tipikusan a „sok az eszkimó kevés a fóka" szindró
ma állt elő. Végül is intézményünk egymillió forintos támogatásban részesült. 
Ezt az összeget a logopédia eszközállományának fejlesztésére, a kollégium sza
kmai fejlesztésére és az egészséges életmódra nevelésre lehet fordítani. A kapott 
támogatásnak különösen azért is örülünk, mert sok nálunk a hátrányos helyzetű 
és < igánv tanuló. Az elnyert pályázati összegből kiemelten kívánjuk támogatni 
ezeknek a gyerekeknek a tanulási és kultúrálórálódási lehetőségét. Már az elmúlt 
tanévben is volt ilyen lehetőségünk és a szervezett színház és városlátogatásainknak 
nagy volt a sikere. Ezt a hagyományt szeretnénk ezután is folytatni. CB
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HELYI ADÓK 1999-BEN MINŐSÉGI TERMELÉS - SZAKKÉPZETT MUNKAERŐ
A képviselő testület decemberi ülésén 

határozott a helyi adók mértékének meg
állapításáról. Az államháztartási tör
vény értelmében az ehhez szükséges 
döntéseket mindig az adóévet megelő
zően kell meghozni.

1999-re  új adófajta bevezetésére nem 
kerül sor, bár az előkészítő munka so
rán megtárgyalták a vállalkozók telek és 
építményadójának bevezetési lehetősé
gét. de ezt a javaslatot testület egyönte
tűen elvetette.

A gépjárműadó mértéke a törvényben 
kötelezően előírt 600 Ft T00 kg lesz. En
nek 50".>-át az állami költségvetésnek kell 
befizetni és a másik tele marad helyi le
tételként az önkormányzatnál. Ha mér
tékét az előírt 600 Ft felett állapította vol
na meg az önkormányzat, akkor a több
let teljes egészében a városnál marad
na. Mivel ez az adófajta a lakosságot és 
a vállalkozókat egyaránt érinti és terhe
li. ennek összegét csak a kötelezően elő
írt szinten állapította meg a képviselőtes
tület.

Alakossági kommunális adó 1996-ban 
3000 Ft-ban lett megállapítva. Mértéke 
az elmúlt 3 évben nem változott. Most 
20%-os emelésre kerül sor, így lakóin

VITAIRATOK
Gondolatok

Nagyatád költségvetési koncepciójáról
A város 1999-re szóló költségvetési 

koncepciójának előterjesztését olvasva 
és testületi „vitáját" végignézve, két ész
revétel fogalmazódik meg bennem:

1. A testület tagjainak szinte mindegyi
ke a választások során megfogalmazta 
a munkalehetőség-teremtés elősegítését.

A nagyatádi Hírlajj 11. számában tó
mutatott ,, program nyilatkozatok” -bán 
már csak öt, - az előterjesztésben már 
szó sincs róla, - a testületi ülésen ilyen 
jellegű észrevétel sincs. Egv kissé gyors 
ez a „feledékenység"!

2. A legnagyobb helyi adónem az ipar
űzési adó. Ennek az 1,2 %-os mértéké
nek változatlan hagyása cca. 12 milliós 
tóv ételkiesést jelentene. Ezért, javasol
ja az előterjesztés, hogy emeljék meg 1,6 
” >-ra. ígv 16 millió Ft többlet lesz! Hogy 
ez %-osan miiven emelést jelent ügye
sen elhallgatja. - még a „kedvezőbb" lép
tékű lakossági kommunális adóemelés
nél is úgy fogalmaz, hogy 1/5-ös 1/3-os 
adóemelés. Nem 20"<>-os, vagy 33 %- 
os! Tényleg, az 1/5-ös szebben hangzik.

3. A testületi „vitában” többen meg
állapítják, hogy a lakossági kommuná
lis adót „figyelemmel a lakosság terhel
hetőségére” nem javasolják a maga
sabb. „B -változat szerint emelni, csak 
az 120 %-os) „A"-változat legyen. Ahol 
még lehet emelni, - azok a vállalkozá
sok. - mondják - mintha a vállalkozó 
nem is nagyatádi lakos lenne! De hát
kell” a bevétel-növekedés!

E két észrevétel összefügg egymással. 
Az a vállalkozás, amely eredményre is 
képes, - az a képződött eredményből bő
vülni is képes, tobtók kozott létszámot 
emelni is. Nem sajnáltatm kívánom a vál
lalkozásokat, csak tényszerűen szeretném 
felsorolni, mintegy tájékoztatásul a nem 
vállalkozók részére, hogy mennyi és mi
lyen „elvonások” léteznek:

a) mint állampolgárnak és lakosnak:
10 "ó-os nyugdíj és eü. járulék
20-42 %-os személy i jövedelemadó 
magánszemélyek kommunális adó-

I11
idegenforgalmi adó

- gépkocsi súlyadó, és gk. kötelező biz
tosítás

bi mint vállalkozónak:
- 39 % társadalombiztosítási járulék 

(nyugdíj és eü.)
- 2.100 Ft/fő/hó egészségügyi hozzá

járulás (jövőre ez 1.6IK) Ft/fő/ho lesz.) 

gatlanonként 3600 Ft. lesz az adómér
ték. Ez hasonló aranyban változik a ga
rázsok és zártkerti építmények esetélten, 
ahol ez 1800 Ft-ot jelent. A kommuná
lis adótól befolyó tóvételeket az eddi
giek szerint továbbra is út és járda javí
tásra, közterületek fejlesztésére, csapa
dékcsatornák javítására és a közvilágí
tás korszerűsítésére fordítja az önkor
mányzat.

A vállalkozók kommunális adóját a 
képviselőtestület megszüntette.

Az iparűzési adó mértékének megha
tározásában szerepet játszott, hogy a ter
melőtevékenységet folytató vállalkozá
sok adóalapja törvényi előírás szerint 
33%-al csökkent. Az adómérték törvé
nyi felső határa 1.7%. Ez helyi szinten 
1,6% százalékban került megállapítás
ra. Az előzetes számítások szerint ezál
tal a termelőtevékenységet folytató vál
lalkozások befizetendő adójának 
összege nem változik. Többletbefizetés 
elsősorban a pénzintézeteknél és a ke
reskedőknél jelentkezik.

Az egyes adófajtáknál az eddig meg
lévő mentességi és mérséklési lehetősé
gek, jogosultság esetén, ezután is igény
tó1 vehetők.

- 3.000 Ft/fő alkalmazott üzemorvo
si „járulék"

- az alkalmazott betegsége esetén a 
15 nap táppénzt az alkalmazó fizeti
- saját betegsége első napjától a saját 

táppénzének 33 %-át még ki kell fizet
ni a TB felé

- 4 % a munkaadói hozzájárulás a 
munkanélküliek finanszírozásához

1,5 % szakképzési hozzájárulás 
gk. után súlyadó
8.000 Ft/hó a gépkocsi után - ma

gánhasználat feltételezése miatti SZJA
ha eredménye van: annak 18 %-a 

társasági adó
a maradék rész után, ha kiveszi a vál

lalkozástól: 20 % osztalékadó + SZIA 
+ TB

1.000 Ft/fő vállalkozói kommuná
lis adó

1,2 % iparűzési adó (bevétel - anyag
költés x %-a után) Megj.: Ez nem ritka 
esetben több, mint a 18 % társasági - mi
vel az egyéb költségek után - mint pél
dául a bérek, bérleti díj, stb. is még is
mét adót kell fizetni!!

Kötelező kamarai tagsági díj: előző 
szisztéma szerinti alap után számított 2- 
5 ezrelék + a helyi adó 25 %-a

Szakmai kamarai tagsági dijak: kb. 30- 
80 ezer Ft/fő/év

Ennyi! - de elnézést, ha valami kima
radt volna. És ez még mindig nem elég!!

Az 1.2 %-os iparűzési adó „csak" 102 
millió bevételt jelent a városnak, míg a 
tervezett 1,6 % 130 milliót. De, ebből 
a 130 milliótól nem jut arra, hogy mun
kahelyteremtő beruházásokat „indukál
jon". Ha. a vállalkozóknál marad, - egy 
részétói biztosan munkahely jón létre, 
mert ilyen a vállalkozás természete. De. 
ha nem nála marad, - miért nem fordít
juk „egy részét" az ígéretek teljesítésé
re? Miért fontosabbak a francia és olasz
országi kulturális kapcsolatok (mert gaz
dasági haszna egy sem volt) mint arra is 
„áldozni,,, hogy új munkahelyek jöjje
nek létre?

Miért nem lehet pl. gazdasági mene
dzsert alkalmazni, külföldön hirdenti, ki
ajánlani a lehetőségeinket, üzletember 
találkozókon részt venni, vállalkozói kap
csolatokat kihasználni? Miért nem lehet
ne pl. a |x>lgármestert új munkahelyek, 
új vállalkozások letelepítése után jutal
mazni az intézmények üzemeltetés-biz-

A Nagyatádi Szakképzó' Iskolával 
együttműködve hosszú távra szeretné 
megoldani munkaerő utánpótlását a Büt- 
tner és Társai Kft. Az éviized elején ala
pított cég ma már 50 főt foglalkoztat. 
A jó minőségű munka és stabil felvevő
piac megteremtette a további fejlesztés 
alapjait. A vállalkozás történetéről és a 
további tervekről Dr. Büttner Tamás ügy
vezető igazgató tájékoztatta lapunkat.

- A cég 1992-ben alakult és a kezde
ti időszakban kereskedelmi tevékeny sé
get folytatott. A termelő munkát 1994- 
95 táján kezdtük meg. A cég fő profilját 
a szerszámelemek és tartozékaik előál
lítása jelenti. Napjainkra belföldön 400, 
külföldön 20 üzleti partnerrel állunk kap
csolatban. A termékeink 30%-át külföl
di piacon 70%-át Magy arországon érté
kesítjük.

A munkatársaink hagyományos és mo
dem CNC szerszámgépeken dolgoznak, 
mintegy 1500 irr területen. A szociális 
kiszolgálóhelyiségek kb. 500 m-t tesz
nek ki az üzem területéből. A termelés 
megindítását követően dinamikusan 
nőtt a cég által foglalkoztatott munkások 
száma és folyamatosan gyarapszik a gép
park is, amely jelenleg 40 szerszámgép
ből áll.

Mit jelentett a cég történetében az 
ISO 9002 minőségtánúsítvány meg
szerzése?

Egy fontos állomást a fejlődésben, 
ahová ebben az év tón jutottunk el. Az 
ISO 9002 szabvány szerinti minőségbiz
tosítási rendszer alkalmazását egy részt a 
piac követelte meg, másrészt magunk is 
törekedtünk ebbe az irányba. Az üzleti 
partnereink jelentős része, amelyekkel, 

tosítása helyett? Stb., stb., stb.
Helyette emeljük a kommunális adóit, 

a gépjármű adót (50 %), a vállalkozói 
iparűzési adót, a nem lakáscélú helyisé
gek bérleti díját, az étkezési térítési dí
jakat. stb. És a kiadási oldal 
racionaizálása? Csak amire rákénysze
rülünk?

Mikor vesszük észre, hogy évről-év- 
re „eltartanak" bennünket. Igen. így is le
het fogalmazni, akkor, amikor 100 mil
liós nagyságrendű un. „önhibáján kívü
li" állami hozzájárulást - az én fogalma
zásomban adományt - kapunk, mert a 
város nem képes annyit megtermelni, 
hogy eltartsa magát? Nyilvánvaló, hogy 
ezt, az „állambácsi" azoktól vonja el, - 
akiknek a jövedelemtermelő kéjjessége 
nagy obb, többet termel, mint amenny
it a játékszabály ok szerint kap.

Mindez velem azt mondatja, hogy a 
kitörési pont - ebből az áldatlan hely
zetből - az, ha ezen a területen változ
tatni tudunk a magunk (a városi ereje- 
bői is hozzátéve. Mert, meddig lesz lle
het) ez így? Mi lesz, ha az „önhibáján 
kívüli” - forrás bedugul? (mint ahogy van
nak is ráutaló) jelek!) Széttárjuk a kezün
ket, hogy mi nem így gondoltuk? Lépés

A választási kampány alkalmával 
majd azt követtón is több jelolt és kép
viselő tűzte zászlajára az új munkahe
lyek teremtésének fontosságát.

A széleskörű Nézetazonosság ellené
re azonban a városvezetés koncepcio
nális elképzeléseiben mar sokat vesz
tett jelentőségéből a korábban oly fon
tosnak tartott és a képviselők személyes 
törekvéseiként is meghirdetett munka
lehetőségek tóv ütésének önkormány za- 
ti támogatása. Szerintem is nagy on fon
tosak az oktatási és idegenforgalmi fej
lesztések, s kell a sportcsarnok es a sok 
v irág is.

De kérdem én miből fogja ezt 
hosszú távon biztosítani a város, ha 
csökkeni) támogatás, s növekvő feladat 
várható?

Ki fog örülni az eredményeknek, ha 
fogy a városlakók ill. az aktív keresők. 

mint beszállítóik állunk kapcsolatban, 
már e szerint a szabvány szerint dolgo
zik és ezt elvárják az ügyfeleiktől is. A 
v evőkor megtartása és bővítése egy aránt 
ösztönzött tónnünket a minőségtanúsít
vány megszerzésébe. amelyet egy komoly 
előkészítő munka előzött meg. Az IS() 
9002 szabvány alkalmazása egv jól át
tekinthető. pontosan dokumentált es ktxi- 
nven ellenőrizhető termelési folyamatot

eredmenvez, amely mint említettem a |>i- 
aci ösztönzés mellett a belső igénvlink
nek is megfelelt.

Milyenek a nuinkátelteteleik es me
lyek a további terveik?

A nálunk dolgozok szamara hosszú 
tavon stabil megélhetést, biztos munkát 
kínálunk. Helyi viszonylatban jó kerese
ti lehetőséget biztosítunk, természetesen 
ennek fejében komoly munkát is várunk 
el. A nálunk tanulók a kor színvonalá- 

váltás helyett srófoljunk évről-évre ott 
ahol még lehet? - történetesen a vállal
kozói rétegen? Mindent inkább, mint
hogy racionálisan számba vegyük a te
endőket?

A rendszerváltás óta leszázalékoltak, 
nyugdíjba küldtek, munkanélkülivé 
„avanzsált" cca. 1,5 millió) ember! A „ma
radék" létszám finanszírozza mindazon 
területeket, ahol még nem jelent meg a 
változás szele?

Még egy apró) dolgot hadd említsek: 
A koncepcióban az „intézmények ellá
totti létszámcsökkenések hatására. - az 
ehhez igazodó „szervezeti rendszer ki
alakítás" és az 5 %-os dologi kiadás nö
vekedéssel (magyarul: a gyereklétszám 
csökkenést valamennyire kövesse a 
szervezeti rendszer is) szemtón. két sor
ral lejjebb a PM. Hivatal kiadásait a 99. 
Évi tervezett az infláció mértékévé! 
(nem 5, hanem min. 11. %) növeli. Mi 
ez a „Gyevi bíró"-s különbségtétel?

Ausztria közelebb van Franciaország
nál. így egy racionalizálást célzó) közigaz
gatás-szervezés tanulmány útja ok sobb 
es hasznosabb mint egy kultúrláto- 
gatás. Azért mondom ezt, mert, hogy 

EGY KONCEPCIÓ MARGÓJÁRA
s nő a támogatásra szorulók száma? 
Igaz, hogy szeretne mindenki jól érez
ni magát a lakóhelyén, s jó lenne a tisz
ta virágos városban megtalálni a tanu
lási, pihenési, szórakozási, sportolási, 
művelődési lehetőségeket, de vélemé
nyem szerint a város lakómegtartó ké
pességét elsősorban a megélhetési le
hetőség erősíti és növeli.

A távoli nagyvárosokban tanuk) es 
dolgozó nagyatádi fiatalok csak akkor 
térnek vissza, ha van megélhetési lehe
tőség, s az itt élők is csak akkor nem 
mennek el (márpedig az elmúlt tíz év
ben sokan kényszerültek távozásra) ha 
helyben találnak munkát.

A várost elsősorban adófizető polgá
rai és gazdasági-kereskedelmi szférája 
tartja fenn, ezért Nagyatádnak is saját 

nak megtelelő géjaeken sajátíthatják el a 
szakma rejtelmeit es közülük kerülnek 
ki azok akik később is nálunk találnak 
munkát, megélhetést. Velük már a tanul
mányi idő felet követően szerződést kö
tünk. amely mindkét fél számára bizto
sítékot jelent. Szeretnénk azokat a fiata
lokat megnyerni akik hajlandóak áldo
zatot, hozni a cégért, de ezt a cég is meg
teszi feléjük. A Nagvatadi Szakképző Is- 

kolaval jó egvuttműkodés alakult ki és 
a stabil képzési bázisra alajxjzva szeret
nénk hosszú táv ra megoldani a munka
erő utánpótlását.

A korábban megvásárolt taranyi úti te
leljünk meg tag lehetőségeket biztosít a 
terjeszkedésre. Itt adtunk helyet a terme
lés mellett a nagyatádi Vámudvar tevé
kenységének is. A jövő év folyamán sze
retnénk egy újabb iparcsarnokot és szo
ciális ellátó-blokkot építeni. PM.

Marcaliban és Barcson is sokan vannak 
a hivatalokban, mondjuk Eisenstadthoz 

képest. Nagyon nagy az országgyűlés let 
száma, (de, már 8 év eltelt, amióta em
legetik!) - a közigazgatás létszáma a „só- 
gorok"-hoz képest 50 %-kal nagyobb. - 
de talán egy 10.000 fős város önkor
mányzatának sem kellene 17-18 fősnek 
lennie (ezen utóbbi több, mint 10 mil
lió Ft/év!) Ilyen és hasonló gondolatokat 
is meg lehetne fontolni, - és talán lehet
ne kezdeményezni is a törvényalkotók 
télé?! Már csak azért is, hogy ne mindig 
csak a „sróf" működjön

Bodzái Jenő

i Érthetőek es sok esetben megszívlel
hetitek a szerzó gondolától, ázonbán a 
tényékhez az is hozzátártozik. hogy az 
utóbbi négy évben egyetlen önkonnány- 
záti küldöttség sem járt Fránciáország- 
bán és idegenforgálmi ádot is csők a szál- 
lósádássál toglálkozó vendéglátóknak. te
hát á vállálkozók egv szűk csoportjánák 
kell fizetnie.

A munkahelyteremtés pedig nem ke
rült ki áz önkormányzat célkitűzéséi ko
zol sr'ít jelenleg is az elsődleges feládá- 
tok kozott szerejíel. > 

lábara kell állni, mert az állam egyre in
kább lemond szülői szerepéről.

A város mobilizálható vagyona jófor
mán elfogyott, s a központi megszorí
tások okozta forráshiányok kizárólag 
adóemeléssel nem kompenzálhatok.

Tovább kell keresni a racionalizálá
si lehetősegeket, újra kell gondolni a ter
vezett fejlesztéseket, és megfelelő kiaján
lásokkal a varosba kell csalogatni a kül
ső tőkét.

A hangsúlyeltolódás szükségessége 
már az elmúlt ciklusban sem volt kér
déses.

ígéretek már hangzottak el. de itt az 
ideje, hogy az elhatározások koncep
cionális elképzelésekben és a cselekvé
sekben is testet öltsenek.

Bakos József
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AUTÓPIACI KORKÉP
Nagyatád 1998.

Napjainkra a legtöbb háztartásban az 
autó már-már családtaggá vált, igaz új 
gépkocsi vásárlását csak kevesen enged
hetik meg maguknak. A nagyatádi au
tókereskedőiktől arra a kérdésre kerestünk 
választ, hogy milyennek ítélik meg az idei 
forgalmat, melyek a legsikeresebb mo
dellek és melyek a további üzleti terve
ik'

Daewoo Sántics
A Daewoo sikeresen szerepelt a 

nagyatádi autópiacon - mondta Sántics 
József cégvezető. Összességében az idei 
eladás jól sikerült. Sikeresnek bizonyult 
a cég legújabb modellje a Daewoo 
Matiz, amelyből a bemutató napján or
szágosan 800 darabot adtak el. Különö
sen kedvelik a vásárlók a legnagyobb au
tót a Leganzát, de gyakran keresik a Klubi
ra kombit és a Lanost. Az ünnepek idő
szakában még ebben az évben várható 
egy villámakció. A cég természetesen a 
Daewoo típusok teljeskörű szervizét és 
ellátja. A típus népszerűségét mutatja, 
hogy a tűzoltóságnál már fut az első hi
vatali használatú jármű is. Ebből a típus
ból új járművet 1,25-5,5 millió forint kö
zötti áron lehet vásárolni.

Fiat Merencsics
A tavalyi évhez viszonyítva, idén meg

háromszorozta eladásait a kereskedés, 
amely arra enged következtetni, hogy a 
lakosság és a vállalkozók körében egy
re népszerűbb a FIAT márka - hallhat
tuk Merencsics Árpád cégvezetőtől. A 
személyautó kategóriában a Punto a leg
sikeresebb, ami vezeti az európai eladá
si listát, valamint a Bravó és Brava pá

Nemcsak jó tulajdonosa, gazdája is lesz

Megmentők kezében a Mándy-kastély!?
A hányatott sorsú, az elhanyagoltság 

és a vandál pusztítás nyomait magán vi
selő Mándy kastély úgy tűnik, megme
nekülni látszik a teljes pusztulástól. Az 
eklektika stílusjegyeit viselő kúria új tu
lajdonosai a közelmúltban - rendhagyó 
módon - tanácskozás keretében találkoz
tak mindazokkal, akiktől ötletet, javas
latot reméltek ahhoz, hogy eldonthessék 
- mi legyen az épület további sorsa. A 
Hacienda Kft. tulajdonosai megbizonyo
sodtak róla: bár az épület ilyen mérték
ben lepusztult, sokan vannak a városban, 
akik féltik a teljes pusztulástól az épüle
tet és megteszik sorsa jobbra fordítása ér
dekében a tőlük telhetőt. Ormai István 
polgármester ezért is vállalta magára a 
fórum megszervezését.

Egy sor információ hangzott el a kas
tély történetéről, épíltetőjének pontos ne
véről, az eredeti épület építészeti érté

-Józsii Tudod, hogyan szeretkeznek a nők 98t»n7

- Nem

- Pedig mar lassan itt az év vége.

- Ha mindig az okos engedne, mór rég a hülyék 

uralkodnának.

- Minek van az elefántnak ormánya?

- Hogy ne kezdődjön olyan hirfelenül

Jézus lejön a földre, és koldusnak okozza magát, hogy 

kipróbálja milyenek az emberek a földön.

Odamegy egy csavargóhoz, majd megkérdezi tőle.

- Haver tudsz adni egy kis kaját ?

- Persze, tessék

- Es tudsz odni egy kis piát is ?

- Tessek itt van egy fél üveg sör..

- Es figyelj tudsz adni egy kis pénzt is7

- Persze, tessék itt van egy ötvenes I

- Figyelj és nincs egy szál ágid ?

A csavargónak csők füves cigije van, de azért odaad 

ja Jézusnak. Jézus elszívja, majd megszólal: 

ros. Teherautó kategóriában a Scudo tí
pusaink a legkeresettebbek, a Ducato 
modellt sokrétű használhatósága teszi 
népszerűvé. A jövőben is folyamatosan 
bővülő választékkal és akciós kínálata
inkkal kívánjuk növelni eladásainkat. A 
szolgáltatás színvonalát emelve kívánjuk 
a vásárlói kört bővíteni. A személygép
kocsik tekintetében 9 modell - 44 vál
tozatban 1,425-7,795 millió forint kö
zött kapható.

Renault Varjas Autóház
jobb évet zárt a Varjas Autóház is, mint 

a tavalyi mondta el lapunk kérésére Var- 
jasné Tóth Dóra. Különösen elégedettek 
vagyunk a szerviz teljesítményével. A leg
sikeresebb modell a Megane Classic, de 
a Mégane Chic-et is egész évben kere
sik a vásárlók. Az év második felében je
lent meg az új Clio II típus, amely szé
lesítette a középkategóriás autók típus
választékát. Sikeresnek bizonyultak az év 
közijén szervezett akciók, amelyből 
még jelenleg is van érvényében lévő. Az 
autóház a Renault haszongépjárművek 
széles választékát kínálja, amelyből a 
Kango Express a legnépszerűbb típus. A 
gépjárművek a típustól és felszereltség
től függően 1,85-5,5 millió forint között 
vásárolhatóak meg.

Suzuki - Karvalics & Karvalics Kft.
Az 1998-as év a Suzuki gépkocsik el

adása szempontjából kiemelkedően jó
nak mondható - hallhattuk Karvalics Ot
tó ügyvezetőtől. A legnagyobb sikere a 
kis fogyasztású, megbízható Swiftek 
1000 és 1 300-as változatainak volt. Az 
import modellekből néhány újabb típus 

keiről. A városrendezési tervek követke
zetesen, mint a városrész rekreációs te
rületét tartotta - tartja számon ma is az 
5 ha-os. benne az értékes, egzótákkal 
gazdag 1 ha-nyi arborétumával. Méltán 
hangzott el az indítvány, hogy a rende
zett állapotokat követően tegyék köz
kinccsé, legyen mindenki számára láto
gatható a park.

Ami pedig a funkciót illeti: Nagyatád 
adottságai, hogy erdőség, folyóvizek, ta
vak veszik kórul, s ezt nem nélkülözi az 
ingatlan sem: itt a gyógy és termálvíz 
hasznosításának további lehetőségei 
vannak, és előny kovácsolható a határ- 
közeliségből, a kórházi háttér lehetősé
geiből stb., mind-mind tovább gondolás
ra érdemesek.

Azt egyértelműen megfogalmazták a 
jelenlévők: szeretnék, ha nemcsak új tu
lajdonosai, de gazdái is lennének a

- Figyelj, most már elmondhatom neked, hogy én 

vagyok Jézus.

- Jó anyag mi?... - szólt a koldus.

A titkárnő iratsemmisifől hasznai egy ügyvédi 

irodában Megyszolitja a főnöke:

- „Kisasszony, tudja működtetni ezt a masinát, sajnos 

én nem érték hozzá és itt van ez a két dokumentum."

- „ Hogyne ügyvéd úri" - válaszolja a titkárnő, s 

rögtön be is teszi a papírokat a gepbe.

- ..Akkor 2-2 példányban kérném!"

Egy költő rondevúzni megy egy hölggyel:

- Milyen szép a naplemente... - mondja a nő.

- Ne haragudj nem akarok a munkáról beszélni va

csora után.

- Melyik a legfeleslegesebb tárgy a világon?

- Hát a sorompó! Ha nem jön vonal, akkor minek. 

Ha meg jön, akkor úgyis elállja az utat.

is megjelent a piacon - jimny, Baleno - 
ezek bevezetése folyamatban van. Az 
1999-es évre az autóeladás szinten tar
tása illetve a már eladott gépkocsik szer

Mándy-kastélynak.
Légrádi Csaba, az egyik tulajdonos 

mindezt elfogadva elmondta, hogy min
dent megtesznek a pusztulás megállítá
sa érdekében. Miközben szeretnének to
vábbi, az épület történetével kapcsola
tos dokumentumhoz hozzájutni, amihez 
a jelenlévők segítségét kérte, januárban 
új találkozóra invitálta a jelenlévőket. Ez
után válhat lehetségessé, hogy a város
ban is elvárt legjobb megoldást találják 
meg a hasznosításra, ami lehetővé teszi 
a program kialakítását, a tervezési mun
ka elindítását. Előbb nem, de három év 
alatt szeretnék lefejezni a munkát.

Ami még ide kívánkozik: a megfele
lő funkciók megtalálása esetén, minden 
bizonnyal pályázatok útján is segít a vá
ros önkormányzata.

Hubav Sándor

- Aptyuk! Vigyük el a Pistikét az allatkertbe1

- Oszt minek annyuk7 Ha kő nekik, majd er1e 

gyónnék

A kalauz hazamegy, majd szól a fiának

- Gyere fiam, rázd az asztalt, Írni akarok1

Meghal Bili Gates. Szent Peter megkérdi tőle, hova 

szeretne kerülni, a mennyországba, vagy a pokolba. Bil 

ly további információkat kér, mire Szent Péter elintézi 

neki, hogy betekinthet mindkét helyre.

Először a poklot látja, csodás éghajlat, pálmák, 

gyönyörű nők lenge öltözetben, kaja, pia meg minden. 

Nem is kiváncsi a továbbiakra, ezt választja. Szent Péter 

beleegyezik. Amint Billy fiú belep a pokol kapuján, azon

nal elkapja két markos ördög, és már nyomják is bele 

a szurkos kondérba, mely alatt hatalmas tűz lobog win- 

dows-dokumentociókböl. Billy reklamál: - Hé, nem erről 

volt szó, nem ezt mutattátok az előbb!!!???!!! Mire a 

föördög: - Bocs, kérlek, az csak a demo-valtozot volt...

Az abszolút debil gyerek

- Anyu, mi az ott7

- Nyuszika, kisfiam

-HOL7 

vizelésének és az ezzel kapcsolatos 
egyéb szolgáltatásainknak fejlesztése a 
fő célkitűzésünk. Suzuki típusú gépjár
művek közül a hazai gyártásúk 1.416-

BABAY-NAPOK
Babay józsef író, újságíró száz év

vel ezelőtt: 1898 november 29-én szü
letett Nagyatádon, az akkor még 
ónálló faluként létező bodvicai város
részben. Művei a polgári gondolkodás
módot idéztek, írásaival találkozhat-

Rózsaültetés a Babay-emlékkertben 

tak a Magyar Hírlap, az Új Idők a Nép
szava és más lapok olvasói. Szülővá
rosáról sohasem feledkezett meg, de 
róla évtizedekig nem tettek említést. 
Napjainkra a város egyik általános is
kolája őrzi nevét és ápolja emlékét. A 
Babay Napok immár hagyomány az 
iskolában, amelyre lelkesen készül di
ák és pedagógus. Boros Bálint igazga
tó ünnepélyes megnyitójában fel
idézte az író emlékét. A századelő 
hangulata beköltözött az iskola falai 
közé és a művelődési házban rende
zett kiállításra is. Az iskola ebédlőjé
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KÉZIRATOKAT NEM ÖRZÜNK MEG ÉS NEM KÜLDÜNK VISSZA!

2,154 millió forint között az import tí
pusok pedig 2,79 millió forinttól kapha
tóak.

PM.

ben korhű ételeket tálaltak fel és elő
adások sora idézte az író és a város 
történetét. A három napos rendezvény
sorozaton vetélkedők, közös játékok, 
és színpadi produkciók várták a diá
kokat. Az iskola kertjében az író em
léke előtt tisztelegve egy kert létesült, 
ahol az idén is több szál rózsát ültet
tek a vendégek és a házigazdák.

- pm -

ATÁDI ETŰD

„Angyaltenyérnyi" szülőfalu... Ez 
annyira kedvesen hangzik, hogy so
káig én is azt hittem, hogy ilyen csak 
a mesében létezik. Egészen addig vél
tem így, amíg meg nem ismertem az 
atádiakat. A közmondás szerint „sok 
jó ember kis helyen is elfér", ám itt ez 
valóság. Igaz, én leginkább a 
Babaysokat ismerem, de biztos vagyok 
benne, hogy az egész város ilyen szí
vélyes. Szívesen tartoznék én is közé
jük, és nagyon örülök a Babay Isko
lának és jó hírének. Most pedig még 
egyszer szeretném megköszönni a Pol
gármester Úrnak, az iskola Tantestü
letének az Igazgató Úrtól a Konyhá- 
sokig, a Tanulóknak, egyszóval a 
Babaysoknak és mindenkinek, aki 
részt vett ebben a munkában, azt a 
színvonalas és szeretetteljes megem
lékezést, amelyben részünk lehetett. 
Száz év hosszú idő. De úgy tűnik Áfá
don a jóság nem változott. És amilyen 
büszke a város író-szülöttére, olyan 
buszke lenne most Babay József szü
lővárosára. Sajnálom, hogy nem lehe
tett közöttünk, de nevében is köszö
nöm. Babay Bernadetté
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