
HATÉKONYABB MŰKÖDÉS
- CÉLTUDATOS FEJLESZTÉS

Az előrelépéshez pályázataink sikeres és külső tőke bevonása szükséges

Egy év kezdetén az önkormányzatok 
munkájában a költségvetés megalapozott 
elkészítése áll a középpontban. Nagyatád 
költségvetésének helyzetéről és az ön
kormányzót előtt ólló legfontosabb fel
adatokról Onnói /sA <1/1 polgármestert kér
deztük.

- Dolgozunk a város 1999. évi költ
ségvetésének elkészítéséin. A januári kéj> 
viselőtestületi ülésünkön áttekintettük le
hetőségeinket. Ezeket meghatározza, 
hogy a varos és intézményeink műkö
déséhez az 1998-as évhez képest ebben 
az esztendőben összességében 7,5 mil
lió forinttal kapunk több állami támoga
tást. ami 1,4 "<>-os növekedést jelent.

Költségvetésünk tartalmazza, hogy a 
[pedagógus munkakörben dolgozók szá
mára január elsejétől biztosítani fogjuk 
<i 16°<>-os fizetésemelést és szeptember 
elsejétől ezt újabb 3 "<>-kal egészítjük ki. 
A nem pedagógus munkakörben dolgo
zó valamennyi önkormányzati alkalma
zottnál 11%-os béremelést irányoz elő 
a költségvetésünk. Ezek a bérnövekmé
nyek, amelyet a költségvetési törvény is 
meghatároz számunkra, 48 millió forint 
éves többletkiadást jelentenek a város
nak. Ezen felül ha 10%-os inflációval szá
molunk és azt vesszük figyelembe, 
hogy a tavalyi évben 400 millió forintot 
költöttünk az intézményeink dologi ki
re tusaira, akkor ez újabb 40 millió forint 

többletkiadást eredményez. Alapvetően 
ez okozza, hogy a működési bevétele
inket a kiadásaink meghaladják és így 
működési hiány keletkezik. A fentiek 
alapján ebben az évben nyilvánvaló, 
hogy pótlólagos forrás biztosítására jo
gosult a város. Ennek elnyerésére pályá
zatot fogunk az idén is benyújtani.

A városban meglévő valamennyi fel
adatunkat el tudjuk látni, terveink sze
rint egy kiszámítható, konszolidált gaz

dasági év várható. Ahhoz, hogy ez ered
ményes legyen, a pótlólagos források 
megszerzése mellett hatékony gazdálko
dást kell folytatnunk. A feltétel rendszert 
a feladatokhoz kell igazítanunk, ami azt 
jelenti, hogy pontosan az ellátottak kö
réhez igazodó intézménystruktúrát ala
kítunk ki. Intézményeink munkájában, 
a szolgáltatások biztosításában a gazda
ságosságot nemcsak forráselvonásokkal 
lehet javítani, hanem véleményem sze
rint új szakmai programok, ellátási for
mák, szolgáltatások biztosításával is, hi
szen ezek többlettámogatásokat eredmé
nyezhetnek. Ilyen irányú, szemléletű vál
tozáshoz az egyes szakterületek munka
társainak. vezetőinek végiggondolt kez
deményezéseire van szükség.

- Hogyan épül, fejlődik a város az 
idén?

A városfejlesztési kiadásoknál a fo
lyamatban lévő beruházásainkat helyez
tük előtérbe. Dolgozunk azon, hogy jú
nius elején átadhassuk a 40 férőhelyes 
idősek otthonát és ugyanekkor a 26 la
kásos garzonházat a fiatalok számára. Itt 
szerepel a közvilágítás korszerűsítése, 
mint egy jelentős Jieruházás, amely a va
ros teljes területét érinti. Erre egy kedvez
ményes kamatozású, PHARE-támogatá- 
sú, 40 millió Ft összegű hitelt szeretnénk 
felvenni, amelyet 7 év alatt kell vissza
fizetnünk. A fejlesztés jelentőségét szem
lélteti, hogy a közvilágítás korszerűsíté
sétől évente 15 millió forint áramdíj-meg- 
takarítást várunk. Szerejael a költségeink 
kozott a Sjxirtcsarnok építésének folyta
tása. Jelenleg nyitott a közbeszerzési pá
lyázatunk és ennek az elbírálása után, 
várhatóan áprilisban folytatódhat az 
építkezés. Erre a feladatra két pályázati 
forrás elnyerésén dolgozunk; egyrészt a 
Megyei Területfejlesztési Tanácstól, más
részt az Ifjúsági és Sportminisztériumtól 
várunk támogatást.

Fontosnak tartom a korábbi évek gya
korlatának megfelelően a közterületek 
rendezésének, a járdák javításának foly
tatását. Javítani szeretnénk az intézmé
nyeink számítástechnikai feltételein. A ta
valyi évben a gimnázium és a kollégi
um kajxitt nagyobb összegű támogatást, 
az idén az általános iskolák fejlesztésé
re koncentrálunk. Az intézmények vo
natkozásában két nagy felújítást terve
zünk. Az egyik a 2 sz. általános iskolá
ban, a másik a József Attila Kollégium
ban valósul meg. Ezek a munkák első
sorban a hatékonyabb, gazdaságosabb 
működést, a jobb feltételeket szolgálják. 
Fűtéskorszerűsítés, nyílászárók felújítá
sa és konyha korszerűsítése, homlokzat 

és Ijelső festés szerepel ezekben a prog
ramokban. A megvalósítás feltétele, 
hogy erre a célra a megyei forrásokból 
is el tudjunk nyerni kiegészítő támoga
tást.

- A munkahelyteremtés a kiemelt fel
adatok között szerepel. Mi várhaté) 
ezen a területen?

- A napi munkához és a jelenlegi fel
adatokhoz kapcsolódik, hogy folyamat
ban van az Industrie Elektrik Kft. csarnok
építése, amelynek során folyamatosan 
egyeztetünk a tulajdonossal, hiszen fon
tosnak tarom, hogy zökkenőmentesen 
valósuljon meg az a tieruházás, amely
nek eredményeként újabb 100 munka
hely létesül Nagyatádon az ősz elején.

(Fo/ytafás a 3. oldalon)

Elnöki látogatás városunkban
...4Á.ÍÁ velünk együtt gondolkodtak. azokkal mi is együttműködünk"

Somogy Megye Közgyűlésének el

nöke, Dr. Gyenesei István munkatár

sai kíséretében január vegén Nagy

atádra látogatott. Hivatalos program

ja során találkozott a Rinyamenti Ón

kormányzati Területfejlesztési Társu

lás polgármestereivel, majd városunk 

képviselőtestületének tagjaival, és 

részt vett a Nagyatádi Sport Koztila- 

pítvány kuratóriumi ülésén.

A város és a kornyék helyzetéről, a 

legfontosabb kérdésekről Ormai István 

polgármester tartott tájékoztatót. Mint 

elmondta, a térséget érintő fejleszté

sek kiemelt kérdései a közlekedési fel

tételek javítása, az úthálózat fejlesz

tése, a regionális hulladéklerakó meg

valósítása, a térség és a város termál

vízkészletének intenzívebb hasznosí

tása, az Ipari Park beruházás kitelje

sítése, komplex térségi idegenforgal

mi program megvalósítása és az ok

tatás területen kialakult együttműkö

dés szélesítése.

A foglalkoztatási helyzetről szólva 

elmondta, hogy a regisztrált munka

nélküliek aránya Nagyatádon 7%-os, 

míg a térségben 10%-os ez a muta

tó. Ez a korábbi év adataival össze

hasonlítva csökkenő tendenciát je
lent. A Nagyatádi Ipari Park ideális 

foglalkoztatási szintje így körülbelül 

800 fő körül várható. Az úthálózat 

korszerűsítése kapcsán a polgármes

ter kiemelte, hogy ennek a térségnek 

létfontosságú a 68-as út fejlesztése, 

amely a kereskedelem és a turizmus 

élénkítésében egyaránt meghatározó. 

A főközlekedési út elsőrendű úttá fej

Az ezredforduló a Magyar Köztár
saság hivatalos képviselői, intézmé
nyei. állampolgárai és önkormányza
tunk számára a megemlékezés köte
lezettségét rója. A 2000. esztendő a 
magyarság számára az államalapítás 
ezredik évfordulóját, a magy ar keresz
ténység és államiság kezdetéről való 
megemlékezést jelenti.

A Magyar Millennium méltó előké
szítése érdekében a kormány határo
zatban rögzítette a legfontosabb fel

adatokat és felkérte az önkormányza
tokat, hogy hozzanak döntést a Mil
lennium helyi megünnepléséről, és az 
ünnep alkalmából állítandó emlékek
ről, illetve az ekkor rendezendő ese
ményekről. A jubileumi év rendezvé
nyeinek előkészítésére az önkor
mányzat Millenniumi Bizottságot ho
zott létre, amelynek elnöki tisztére 
Gara Istvánt kérte fel. A bizottság ar
ra kapott megbízást a képviselőtestü
lettől, hogy dolgozza ki az évforduló 

megünneplésének programtervét és te
vékenyen részt is vegyen annak meg
valósításában. Az első ülés alkalmá
val a tagok egyeztették elképzelései
ket és meghallgatva a javaslatokat ot 
lényeges témakört jelöltek meg, ame
lyet továbbgondolásra érdemesnek tar
tottak. Javasolják, hogy történészek be- 

lesztésével egyidejűleg szeretnék el

érni a városi elkerülő szakasz meg

építését is.
A megyei közgyűlés elnöke el

mondta, hogy a kistérségi társulás 

egyik legfontosabb előnyének az ér

dekek összefogott érvényesítését tart

ja. A különböző pályázatok beny újtá

sakor kedvezőbb elbírálásban része

sülnek a településcsoportok által be

nyújtott anyagok, mint az egyedi 

kezdeményezések. Ez alkalmanként 

jelentős fejlesztési forrás megszerzé

sének lehetőségét is jelenti. Szándé

kuk szerint szeretnék a központi for

rások elosztása során az előkészítő fó

rumokat egy szinttel lejjebb, az onkor- 

mányzati társulásokhoz helyezni, az 

előkészítő munkával jaró felelősség

gel együtt.

Az úthálózat fejlesztésénél a reali

tásokkal számolva tudomásul kell 

venni, hogy a nemzetközi és az orszá

gos programokkal összhangban lehet 

csak jelentősebb fejlesztéseket meg

valósítani. Ez a dél-somogyi régió nem 

befektetési célterület, de dolgozni 

kell azon, hogy azzá váljék.

A város képviselőtestületi tagjaival 

találkozva Dr. Gyenesei István kihang

súlyozta, hogy a megyei közgyűlés és 

az önkormányzat között a meglévő jó 

együttműködés erősítésére törekszik. 

A város oktatási intézményei közül to

vábbra is csak a Szakképző Iskola és 
az Éltes Mátyás Általános Iskola mű

ködik megyei fenntartásban. További 

intézményátadásra újabb négy évig 

nem kerül sor. Az önkormányzat ar

Mill en n i u m Nagy a tódon

vonásával egy átfogó történelmi mun
ka készüljön a városról, a Burics-féle 
monográfia szellemében. Az ezredfor
dulóra a Szent-lstván parkban, ahol er
re az időpontra az új Sportcsarnok is 
elkészül, tervezik államalapító kirá
lyunk lovas-szobrának felállítását is. A 
városlakók kötődését erősíti települé
sünkhöz. hogy régészeti munkát is sze
retnének kezdeményezni, amelynek 
keretében feltárnák az egvkori atádi-

ra törekszik, hogy az intézmény-fel

újításokban jó egy üttműködés alakul

jon ki a megyei önkormányzattal. A 

megvei közgyűlés elnöke elismerően 

szólt a város legjelentősebb beruhá

zásáról a Sportcsarnok építéséről. 

Már az alapkő letételénél is jelen volt 

és a megvalósítás során további segít

séget ígért.

Ugyancsak a sportcsarnok építésé

nek a helyzetéről váltott szót a megyei 

közgyűlés elnöke a Nagyatádi Sport 

Közalapítvány kuratóriumának tagja

ival. Dr. Túri Dénes elnök a konkrét 

anyagi segítségnyújtás mellett kiemel

te a kapcsolati tőke fontosságát is. Dr. 
Gyenesei István, mint a Magyar Olim

piai Bizottság alelnöke is ígéretet tett, 

hogy minden segítséget megad az 

ezredfoduló legjelentősebb nagyatá

di beruházásának megvalósításához, 

amely jelenleg megyei szinten is 

egyedülálló nagyságrendű fejlesztés a 

sport területén.

PM.

v árés a bodvicai kerek-templom ma

radványait. További nemes törekvés 
hogy az ezredfordulóra szeretnék be
fejezni a város főterének a Szécheny i 
térnek a teljes rekonstrukcióját, s er
re ösztönzik megbízójukat, a képvise
lőtestületet is. A javaslatok természe
tesen még nem lezártak és a bizottság 
szívesen fogadja azokat az ötleteket 
terveket amelyek a Nagvatadi Millen
nium méltó előkészítését szolgálják.
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„Mindaz, amit tudunk, a múlthoz tartozik."
(I. M. Wasik.)

MESÉLŐ KÉPEK
■ - ......... ... ■

\ Mándv-kaslélv

A régi időkben a névrokon Mándyak 
1 583-1607-1635-1637-ben nemességet 
kaptak, melyet címeres levelek igazol
nak. A Nagyatádon ismert Mándy csa
lád az ország északkeleti megyéjéből. 
Szatmáriról szármázik. Helységek: 
Manci 386, Kántorjánosi 3260 lakossal 
jegyzett 1916-ban. A nemességet 1896. 
október 10-én Mándy Ignácz (1837- 
1912) nagybirtokos kapta Ferenc z Jó
zsef uralkodótól, Kántorjánosi előnév- 
vei. Ismert a címer is: négyeit jsajzs. Utó
dai idővel az ország különböző része

EIjÓIJEINK
n---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<*

Dr. Hormav Mihály (1898-1951)

„Fehér tényben tehér árnyék. “
Az idézet Hormai Mihály művész fi

ától: Tibortól származik. Édesapját - szü

letésének századik évfordulóján - leg
méltóbban ezzel a költői képjrel jelle
mezhetjük.

Ejrerjesen született egy szlovák kör
nyezetben élő iparos családban. A he
lyi katolikus főgimnáziumban érettsé
gizett, majd a budapesti Pázmány Pé
ter Tudomány Egyetem orvosi szakán 
folytatta tanulmányait. Az első világhá
borúban reszt vett az Egyetemi Zászló
alj harcaiban, tevékenvségéert megkap
ta a Nemzetvédelmi Kereszt kitüntetést.

Közben megtörtént Magyarország 
határainak változása: EjjerjesCsehszlo
vákiához került, szülei, testvére1! idegen 
állampolgárok lettek. Hormav Mihálv 
Pesten maradt diáknak, 1924-ben dok
torra avatták. Professzora, mint nagy tu
dású. lelkiismeretes embert ajánlotta a 
lábodi Széchenyi Emil grófnak, aki 
192_-től házi és uradalmi orvosként al- 

ibe költöztek. Kántorjánosi Mándy Sá
muel es tia Somogy megyében vásárol
tak birtokot. (A leszármazási családfa
rajz ismert.) A simongáti uradalom és 
kastély tulajdonosa: Kántorjánosi Dr. 
Mándy Sándor (1885-1955.) nagybirto
kos, íreves állattenyésztő, országgyűlé
si képviselő volt.

A kastély 1936-ra épült tel neoek- 
lektikus stílusban. Az eklektika a külön
bözei művészeti stílusok összekapcso
lását valósította meg. elemeiket vegye
sen alkalmazta. (Pl.: klasszicista, neo
klasszicista stb.) Az egykor impozáns 
éjnilet deli homlokzatának jellegzetes 
eleme a háromszögletű homlokzati rész 
a timpanon (görögül). Lejresősor vezet 
a tedett jxrrtikuszhoz (latinul) az oszloj)- 
csarnokba. Az épület alaprajzi elrende
zése szabadon álló, tagolása egyenle
tes. díszítése1 tartózkodó, tedése nyereg
tető. Mellékéjrulet nem éjrult, a szabad
téri lürdőmedenc éje meg megtalálha
tó, de megközelíthetetlen az elburján
zott területen. A kastélyhoz tartozott az 
északi oldalon elhelyezkedő védett re
neszánsz jrark, (5 ha.) még ma is kor
szerűnek mondható módszerrel. Az ül
tetést nagyméretű földlabdás lakkal vé
geztek, amelyeket ökrösszekérrel szál
lítottak a helyszínre. Gondos ápolással 
az evek folyamán az egykori szépséges 
jrarkot a II vilaghátórús harcok súlyo- 

kalmazta birtokán. A gróf halála után 
a falu népe Látóid kororvosának válasz
totta.

Lábodról járt be Nagyatádra kulön- 
Ixiző rendezvén vekre. Itt ismerkedett 
meg későbbi feleségével: Kogler |úliá
val. a Takarékpénztár igazgatójának le
ányával. Az ismeretségből életre szóló 
szövetség lett: 1933-ban házasságot kö
töttek. Harmonikus lábodi éveik alatt 
négy gyermekük született. Közben az 
édesapa tisztiorvosi tanfolyamra járt Bu
dapestre, míg felesége gyermekei tes
ti-lelki nevelésével foglalkozott. Az 
oklevél megszerzése után először az új
ra visszacsatolt Zentára került, majd 
Gyöngyösre, mint tisztiorvos.

Szép, hasznos munkával eltöltött éve
ik alatt - csaladja mindenhova követte1 
- 1944-ben "Express" behívó érkezett, 
mely katonaorvosi szolgálatra kötelez
te. Mint tartalékos tiszt, családjával 
együtt lehetett a kezdeti idők után. Szé
kesfehérvár kórul szörnyűséges csaták 
voltak, Hormav Mihály hason kúszva 
mentette a sebesülteket az arcvonalból. 
Hősi magatartását Signum Laudis ér
demrenddel jutalmaztak.

Sebesült betegeit nem hagy halta ma
gukra, végig velük volt, előbb orosz, 
majd angol fogságba került.

Családja a balatonfűzíői közös állo
máshely ükről hazaköltözött a biztonsá
got ígérő nagyszülői házba.

A megpróbáltatásokat túlélve Nagya
tádon újra találkozott az egész család, 
ahol 1945-ben - pályázat útján - Hor
mav Mihályi járási tisztiorvosnak nevez
ték ki. Teljes energiával fogott hozzá, 
hogv otthonukat, minden ingóságukat 
vesztett szeretteinek, de a település 
összes lakójának is megteremtse az új
rakezdés alapjait. A háborús romok közt 
igen nagy v eszélyl jelentett a gyógyszer- 

san megviselték. Évek elmúltával vad

regényes állapotában a diakok kedvelt 
kirándulóhelye volt. Régen elvesztette 
reneszánsz formáját is, mai állapotában 
egy "elvadult arborétum" fölveri a tövis, 
csalán és bogáncs, de megmenthető, 
közkinccsé tehető' a pihenni vágyó lá
togatók számára.

A hányatott sorsú kastély falai kozott 
1944-45-ben katonaság volt elhelyez
ve. Az államosítás után a park tál kö
zé egy idő után betelepítették az erdé
szeti gépműhelyt és két szolgálati lakást 
éjx’tettek lel. A 7()-es evekben a Dél-so
mogyi Erdőgazdaság és Erdészeti Tudo
mányos Intézet az ÉRTI használta. Ez 
utóbbi Kaposvárra költözött, de a gej>- 
műhely maradt. A kastélyban a varos 
16 szükséglakást alakított ki. melv 
rombolással járt. Kerámia műhely is volt 
falai kozott. A kastély timpanonja előtt 
konyhakerteket létesítettek a lakók. Ál
lattartásra ólakat építettek.

1985-ben a kastélyt kiürítettek es át
adtak az Erdőgazdaság kezelesétó1. Ezt 
követően egy budajresti Ktt. vásárolta 
meg, majd 1989-ben a SEFAG Somo
gyi Erdő és Fafeldolgozó Gazdasag tu
lajdonába került. Az üresen álló é|)u- 
let állaga gyorsan romlott, es vandál 
pusztítás áldozatává vált.

1998. nyarától új tulajdonosa van .1 
Mándy kastélynak. A simongáti város
rész lakói és Atád jxilgárai feltik es jobb 
sorsot remélnek a kastély és park védel
mének érdekében.

„A természet olyan szépségét es cso
dát közvetít az emberi léleknek ame
lyet semmi más nem nyújthat helyette."

Győré Béláné Sípos Ilona

hiány, a gyenge táplálkozás és a járvá
nyok elterjedése.

Beindította az Egészségház múkcxlé- 
sét. Biztosították a gyógyszereket, oltá
sokkal, fertőtlenítéssel igyekeztek meg
előzni a nagyobb bajt. Rendszeres szű
rővizsgálatokat végeztek, hivatalos ok
iratokat állítottak ki. Az ő kezdeménye
zése volt, hogy a Lelbach kastély épü
letét szülőotthonná alakítsák. Tervet tá
mogattak a magáncégként működő gy á
rak vezetői, "ágytámogatói" minőségben 
any agi segítséget biztosítottak. Megke
reste a Népjóléti Minisztériumot, ahol 
ugyancsak kedvezően fogadtak. Terve 
1950-ben vált valóra, de ő akkor mar 
megyei tisztiorvosként Pécsen működött 
1948-tól.

Ott is tőle megszokott lelkiismeretes
séggel dolgozott, míg 1954-ben ■ ma
sok figyelmetlensége miatt - tragikus bal
eset áldozata lett: a hivatalban történt 
robbanáskor tűz keletkezett ■ égő ruhá
iban olyan súlyos sérüléseket szenve
dett. hogy eletét nem tudták megmen
teni. Utolsó útján nagy részvét kísérte: 
a szociális otthonból - betegei közül - 
egy vak asszony búcsúztatta, kezében 
szerény kis ibolyacsokorral. Négy gyer
meke1 mind tanult, ketten apjuk hivatá
sát választották: Dóra bőrgyógyász fő
orvos, Mihály pedig a fővárosi uzsoki 
kórház intenzív osztályának főorvosa 
lett.

Tibor fia festőművész, több hazai és 
külföldi kiállítás után mi, atádiak is meg
ismerhettük tehetségét 1997-ben váro
sunk múzeumában. (Mihálv is művész
iélek: gyönyörű csont és fafaragásait 
ugyanott láthattuk.)

Ákos fia mérnök, a veszprémi ház
gyár műszaki igazgatójaként ment 
nyugdíjba. A fiatalon megözvegyült 
édesanya helytállása, szeretett1 kellett 
hozza, hogy gy ermekeik előtt fehér fény - 
ként világítson az apai példa. A hatal
mas fává növekedett családnak ma har
mincegy tagja van: 10 unoka. 1 3 déd
unoka és a hozzájuk tartozó házastár 
saik. Csak az alapító hiányzik mar kö
zel félszázad óta.

Nagyné Gyánó Ágota

HÍREK
Turisztikai Vásár Kaposváron

Február elején a turisztikai szezont megelőzően a Kajxas Expo vásáriroda hagyo
mányos rendezvényén varosunk képviseletében részt a nagyatádi Tourintorm Iro
da is. A Szoborjiark es a Városi Strand bemutatása mellett hangsúlyos szerejx’t ka- 
jxitt a gyógy-idegenforgalom megjelentetése. A ka|x>svári rendezvényen találkoz
hattak első alkalommal az érdeklődők a varos értékeit megjelenteti) új nagyatádi 
ké|)esla|X)kkal is.

A Nagyatádi Polgárőr Egyesület 
1999. január 31 -én megtartotta a beszá
moló közgyűlését.

Az elnöki beszámolótól megtudtuk, 
hogy |X)lgáró'reink 125 alkalommal 625 
óra mozgó figyelő jelző szolgálatot tel
jesítettek a varosunk nyugalmának meg
óvása érdekében. Kiemelkedő szolgálat 
teljesítéséért I torváth Dezső es Várvizy 
Attila kaptak elismerést a Somogy me
gyei Polgárőr Szövetség Elnökétől.

Megtartotta éves közgyűlését a Na
gyatádért Egyesület. A tisztújító közgyű
lésen a tagság megtárgyalta a tavalyi év 
tószámolóját és döntött az elnökség lét
számának 3-ról 5 tőre emeléséről. Az 
egyesület elnöki tisztét továbbra is 
Mónos József tölti tó1, a szervezet ügy
vezetője Sasvári Tamás lett.

Megalakult városunkban a 69. 
Harkocsi Ezred Baráti Koré. A huszon
két alapító tag 5 fős elnökséget válasz
tott. Az egyesület elnöke Bődi Ferenc, tit
kára Hortobágyi Ferenc' lett. Célkitűzés
ük szerint szeretnék összefogni az egy
kor Nagyatádon, a harc koc si ezred kö
telékében szolgált tiszteket, tiszthelyet
teseket és (X)lgári alkalmazottakat, de1 a 
tagságuk soraiba várjak azokat is, akik 
sorkatonaként itt tettek katonai esküt. Az 
idei első komolyabb rendezvényük az 
immár hagyományos jiáncélos bál meg
szervezése lesz.

A képviselőtestület januári ülésén 
döntött a nagyatádi kábeltelevíziós rend
szer havi dijának és a rendszerhez való 
csatlakozás dijának meghatározásáról. A 
havi díj összege bruttó 540 Ft, a csatla
kozási díj 25.000 Ft-ban került megál
lapításra. Az új díjakat február elsejétől 
alkalmazza a szolgáltató.

Örök hűséget fogadott
Sttiblák Ágnes - Rák Csaba \ meze; Kocsándi Mária - Völgyesi Sándor 

Fulöp Katalin - kulcsár János

Nagyatád Város Képviselő-testületének Közoktatási. Kulturális és Ifjúsági 
Bizottsága tájékoztatja a Tisztelt Szülőket, hogy

az 1999/2000. tanév
óvodai és általános iskolai beiratkozások időpontjait 

az alábbiak szerint határozta meg:
A város általános iskoláiba:

1999. március 22-én 8-16 óráig,
1999. március 23-án 13- 16.30 óráig.

A város Óvodáiba:
1999. március 29-31-ig. naponta 8-16 óráig.

Az idegenforgalmi szezon kezdete előtt 
négy újabb képeslapot jelentetett meg az 
önkormányzat városunkról. Az új lapo
kat a Tourintomi Irodában, a gyógyfúr- 
dőtó’ii és a nyitást követően városi stran
don lehet megvásárolni.

Nem emelkedett a szennyvízhálózatra 
történő csatlakozás összege. A képvise
lőtestület a szennyvízcsatorna-hálózat
ra történő utólagos rákötés diját tovább
ra is 93.000 Ft/ingatlan összegtón alla- 
jx'totta meg. További kedvezményt jelent, 
hogy 1999-től lehetősége nyílik az állam
polgároknak a csatlakozási díj részlettón 
történő megfizetésére.

Megváltozott a helyi autóbuszjárat vi
teldíja is. A vonaljegy ára 60 Ft, az egy
vonalas havi bérlet 800 Ft, a nyugdíjas 
és tanuló havi bérlet 400 Ft-ba kerül feb
ruár elsejétől. Az önkormányzat a tanu
lók bérletvásárlásához 400 Ft támogatást 
biztosít tanulónként.

Megalakult a Románok. Lányok, 
Asszonyok Nagyatádi Egyesülete. Az 
alakulóülésen a tagság a szervezet 
elnökéül Horváth Ferencnél választotta. 
Céljuk olyan érdekképvislet kialakítása, 
mely az életkörülmények javítását és az 
egészséges életmód feltételeinek 
megteremtését is segíti.

//

Nagyatád Ifjú Polgára
Dobos Gergő,

Horváth Alexandra Dorina, 
Horváth András,

Horváth Bianka Ágnes
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Hatékonyabb működés
- céltudatos fejlesztés

(Folytatás az I. oldalról)
Ugyancsak munkahelyteremtő' beru

házás a Siker Kft. célja, amellyel jól ala
kulnak az egyeztető tárgyalások. A cég 
üzemet kíván Nagyatádon építeni, ahol 
fehérneműket varrnának az osztrák és a 
német piacra. A 68-as út mellett az ön- 
konnányzattól kívánnak erre a célra te
rületet vásárolni. A tervekben egy két
szintes, 100 főt foglalkoztató üzemcsar
nok építése szerepel.

Mindezekkel párhuzamosan zajlik 
az. Ipari Park beruházás előkészítése. A 
végleges támogatási szerződést várható
an márciusban tudjuk aláírni arról a 116 
millió forintról, amelyet az intrastruktú- 
ra kiépítéséhez biztosít városunk számá
ra a Gazdasági Minisztérium. Több cég
gel is előkészítő tárgyalásokat folytatunk 
azért, hogy bevonjuk őket a közműbe
ruházások saját részének fedezésébe. Be
fektetőket keresünk a beruházás minél 
gyorsabb megvalósításához. Erre a cél
ra gazdasági társaságot hozunk létre, 
amely az Ipari Park mellett az egykori 
Fegyelmező laktanya hasznosítását is 
végzi majd, és ezzel párhuzamosán a 
Taranyi úton szükséges infrastrukturális 
fejlesztéseket is koordinálja.

Városunk egyik lehetséges kitörési 
pont/a a turisztikai fejlesztések követke
zetes megvalósítása. Mi a helyzet ezen 
a téren?

Dolgozunk a kemping bővítésén, 
amelynek során egy új szempont merült 
tel. Az a szándékunk, hogy szakmai be
fektetőt vonjunk be a létesítmény meg
valósításában és működtetésében, ezért 
felvettük a kapcsolatot a Castrum Rt-vel. 
A társaság 7 kempinget üzemeltet, sok 
tapasztalata, működő kapcsolatrend
szere és vendégköre van. Szakmai vé

Törvényalkotók Nagyatádon
A törvényhozás szünetében, január vé

gén három napot töltöttek városunkban 
az MSZP önkormányzati és rendészeti 
munkacsoportjának tagjai. A hivatalos 
program során a városházán Ormai Ist
ván polgánnester és Rákóczy Attila al
polgármester fogadta a képviselőket és 
tájékoztatást adtak a város gazdasági-költ
ségvetési helyzetéről, fejlesztési terveiről. 
A munkacsoport üléséről szólva Dr. Lam
pert Mónika az MSZP alelnöke elmond
ta, hogy a több éves gyakorlat, hogy a 
parlamenti ülésszak szünetében, felké
szülve a következő félév munkájára más
más helyszínen találkoznak. Ez egyrészt 
jó alkalom a vélemények cseréjére, más
részt közvetlenül megismerhetik egy-egy 
település problémáit, a törvényalkotó 
munka gyakorlati hatásait. Mint somo
gyi képviselő Dr. Lampert Mónika öröm
mel invitálta a munkacsoportot, amely
ben több polgánnester és önkormány
zati szakértő dolgozik is dolgozik, váro

sunkba: Nagyatádra. A hétvégén a tele
püléssel való ismerkedés és a pihenés 
mellett fontos szerepet kapott a kormány 
által elkészített törvényalkotási program 
alapján a munkacsoport legfontosabb fel
adatainak elosztása. A konnány által be
terjesztett 30 törvénytervezet egyharma- 

leményük szerint jelentős kempingező 
forgalomra számíthatunk a strand mel
lett. Ezért a jelenlegi beruházási progra
munk kibővítését kell átgondolnunk a na- 
jjokban, együttműködve ezzel a társaság
gal, amely anyagilag is részt kíván ven
ni a beruházás megvalósításában. Az új 
kemping átadását júniusra tervezzük.

A turisztikai területen ! fontos prog
ramunk indult el, amelyek a fürdőink fej
lesztését célozzák meg. A gyógyfürdő
íren a kinti medence befedéséhez, az öl
tözők bővítéséhez és egy jranzió kiala
kításához szükséges tervek készítéséhez 
Pl lARE-támogatást nyertünk. Ugyancsak 
a gyógyfürdőben tervezzük új műszerek, 
gyógyászati berendezések rendszerbe ál
lítását, ugyancsak a PHARE támogatásá
val. Ebből a forrásból szeretnénk fedez
ni a gyógyfürdő ISO-minősítésének 
megszerzését is. Mindezekre az elnyert 
támogatás 10,4 millió Ft.

A turisztikai célelőirányzat országos 
jénzugyi alaphoz fordultunk támogatá
sáért a strandon újabb medence tervei
nek elkészítéséhez, valamint a ter- 
málkutak bővítésére. Ezt a pályázati for
rást kihasználva igényeltünk támogatást 
a gyógyfürdő technológiai korszerűsíté
sere is. Ezek a közeli hetekben elbírálás
ra kerülő programok.

A város hosszú távú fejlesztési terve
ihez kapcsolódik, hogy elkészíttetjük a 
térség átfogó gazdaságfejlesztési jrrogram- 
ját, amely konkrét feladatokat fogalmaz 
meg, illeszkedve a megyei programhoz. 
Ennek alapvetően az a célja, hogy tuda
tos és tervszerű térség és városfejlesztés 
valósuljon meg, és a későbbiekben meg
alapozottan tudjunk olyan pályázatokon 
részt venni ahol megyei, vagy állami for
rásokat szerezhetünk meg. PM 

da érinti a munkacsoportot és az ellen
zéki szerepkörben is alapos munkát sze
retnének végezni. A felkészülésre kivá
lasztott törvényjavaslatok kozott szere
pel többek között a Munka Törvény
könyvének, a köztisztviselők, közalkal
mazottak jogállásáról szóló törvénynek 
és a temetők és temetkezések rendjéről 
szóló javaslat megvitatása. Az Európai 
Unióhoz való csatlakozás előkészítése 
érdekében - bár még a törvényjavaslat
ok között nem szerepelt - szó esett a ré
giók várhatóan erősödő szerepéről, jö
vőbeni működésük rendjéről. Ebben azt 
szeretnék a szocialista képviselők elér
ni, hogy ne a központi hatalom, hanem 
az önkormányzatiság szerepe erősödjön.

A megbeszélés időpontja egybeesett az 
Önkormányzatok költségvetés-készítési 
időszakával. Dr. Lampert Mónika meg
ítélése szerint az idei torvény egy önkor
mányzat ellenes költségvetést eredménye
zett. Ennek legmarkánsabb példája, hogy 

a kormány a pedagógusok számára 16%- 
os bérfejlesztést garantált, míg ennek csak 
egy részét finanszírozza az állami költ
ségvetésből. Ez jelentősen megnöveli a 
forráshiányos önkormányzatok terheit és 
ez a helyzet Nagyatádon is.

PM

HOGYAN LATJAK?
Bizottsági elnökök egy-egy témakörről

A képviselőtestület ülésein az aktuá
lis várospolitikai kérdések hatékony 
megoldására alapos előkészítő munkát 
követően kerül sor. A szakmai előkészí
tés egyik lényeges elemét képezik az ön
kormányzati bizottságok ülései. A kép
viselőtestületünk tagjai közül 3 tőnek szé
lesebb áttekintésre is lehetősége nyílik, 
hiszen ők egyúttal a Megyei Közgyűlés
nek is tagjai. Sorozatunkban a megyei 
közgyűlés tagjainak és a városi önkor
mányzat bizottságainak munkájába te
kintünk be. Először Rákóczy Attila alpol
gármestert kerestük meg, aki a megyei 
közgyűlés tagja es rendszeresen részt 
vesz az önkormányzat bizottságainak 
illésein.

- A megyei közgyűlés munkájában, 
már 1994 és 1998 kozott részt vehettem, 
így most a második ciklust már a koráb
bi tapasztalatok birtokában kezdtem meg. 
A közgyűlésbe az MSZP listájáról kerül
tem fae, amely taglétszámában a legna
gyobb, de jelenleg mégis "ellenzéki" sze
repet tolt be, bár szerencsére ez nem je
lentkezik olyan élesen, mint az ország
gyűlés életében. Úgy latom, hogy a kez
detei politikai szócsatákat követően ez 
a helyzet kezd normalizálódni és egyre 
inkább az érdemi munkára tudunk 
koncentrálni. A nagyatádi képviselőkkel 
és Lassú István lábodi polgármesterrel 
együtt, négyen hatékonyan képviselhet
jük ennek a városnak és környékének az 
érdekeit.

A megyei bizottságok közül a Jogi és 
Önkormányzati Bizottságnak, valamint 
az Információs Munkaügyi és Területren
dezési Bizottságnak vagyok tagja, ame
lyekben sok kapcsolódási pontot találok 
a nagyatádi munkámmal Jelenleg a leg
aktuálisabb kérdés a megyei szinten a 
négyéves stratégiai célkitűzések megfo
galmazása. Az erre vonatkozó javasla
tot a frakciónk a napokban adta meg. Bi
zonyos szempontból könnyű helyzetben 
voltunk, hiszen kész programmal rendel
keztünk, amelyből csak a prioritásokat 
kellett kiemelnünk. Az egyik meghatá
rozó kérdés ezek közül az úthálózat kor
szerűsítése, az M7-es autópálya és a 6- 
os főközlekedési út meghosszabbítása,

Egyelőre a stopper a nagy ellenfele
SZENIORKÉNT FIATALON

A szerény, halk szavú, ám nagy önfe
gyelemmel, kitartással bíró sportembert 
sokan ismerik a városon kívül is. Elma
radhatatlan a sportrendezvényekről, mi
közben gyermekek vagy felnőttek társa
ságában rója a köröket, távokat futva, ke
rékpározva és úszva; bármelyik évszak
ban - 57 évesen. Szűts Miklós - mert
hogy róla van szó - Kadarkútról került 
a nagyatádi gimnáziumba, ahol „jó sor
sa" negyedikben, éppen az ott testneve
lő tanár Béla bátyja kezei alá irányítot
ta. Az atlétikában szerzett gyorsaságot, 
ügyességet jól kamatoztatta a kézi és ko
sárlabdázásban, miközben a szpartaki- 
ádokon többször is megyei válogatott. 
Aztán az orosz mellett felvette a testne
velés szakot. Taranyban tanít, ahova fut
va vagy kerékpározva érkezik legtöbb
ször.

- Közben jól jöttek az ötpróbák...
- Igen, valóban, ezeket is időre kel

lett teljesíteni. Egy-egy ilyen versenyre 40- 
50-en jöttek Taranyból, de más telepü
lésről is kerékpáron, ahol aztán egyre nőt
tek a távok. Sokszor a gyalogtúrát is le
futották, persze velük én is. Es haszno
sak voltak az erőfelmérés miatt is az atá- 
di ötpróbák rövidebb túrákkal és szint
idő nélkül. Volt alkalom, amikor a vá
ros és környékéről 6-700 próbázó indult, 
többen, mint együttvéve a megyéből.

- Ezzel egyenes út vezetett a duat- 
lonhoz?

- A futás és a kerékpározás egyre fon
tosabb lett számára, ehhez pedig verseny
zési lehetőséget a barcsi, kaposvári és a 
nagyatádi versenyek kínáltak. Miközben 
saját magamnak adtam fel a leckét, a kö
telező penzumot, versenyzőként a TRI- 
ATÁD-dal kerültem kapcsolatba. Senki 
nem hajt - ifj. dr. Herr Gyulával meg

a déli autópálya nyomvonala, és a hor
vátországi közlekedési irány erősítése. 
Ezeket a terveket továbbgondolva azon
nal látjuk, hogy Nagyatád és térsége mi
lyen előnyöket élvezhetne az egyes fej
lesztésekből, mit diktálnak a területi ér
dekeink. Kiemelt témakör a gázprogram 
folytatása és a szennyvízprogram kitel
jesítése, befejezése. A megye és a kistér
ség számára egyaránt lényeges a foglal
koztatási helyzet javítása, a 10-1 2% kö
rüli munkanélküliség csökkentése. Ebben 
a kérdéskörben két komoly forrás aknáz
ható ki a Megyei Területfejlesztési Tanács
nál és a Megyei Munkaügyi Tanácsnál.

- Hogyan látja az ú/ képviselőtestü
let munkáját?
- Az önkormányzati választások so

rán az MSZP nem állított önálló polgár
mester jelöltet, Ormai István választási 
programját támogatta. A testületben 4 
képviselői helyet szereztünk és a válasz
tások során eredményesen működtünk 
együtt a Nagyatádért Egyesülettel. Ez úgy 
gondolom a képviselőtestület hatékony 
munkáját is megalapozza. A testületi 
munkáról, a lehetséges együttműködés
ről, a polgármesteri hivatallal való har
monizációról úgy gondolom még korai 
lenne nyilatkozni. Az kétségtelen, hogy 
lényegre törő, koncejjciózus, folyama
tos munka folyik. Az én megítélésem sze
rint - ismerve más önkormányzatok hely
zetét is - ez példamutató a megyében. 
Természetesen ennek a jó színvonalnak 
a továbbfejlesztésén kell dolgoznunk. 
Úgy gondolom, hogy néhány kérdés te
kintetében hajlamosak vagyunk elkanya
rodni a lényegtől, periférikus témákat 
beemelve a nyílt tárgyalás menetébe - így 
időnként a testületi ülés terjengőssé vá
lik, amely azért probléma, mert a város
lakók számára érdektelenné válik, csök
ken az érdemi üzenete.

- Milyennek ítéli meg a város helyze
tét?

- Jelenleg a költségvetési koncejació 
elfogadását követően a költségvetés 
véglegesítése a legfontosabb feladat. A 
legutóbbi képviselőtestületi ülésen dön
töttünk arról, hogy a számított 236 mil
lió forintos működési hiányt 200 millió 

beszélve a dolgokat -, heti 3-4 edzésem 
volt az előző hónapokban is. Fontos sze
repe van az alapozásnak, amit majd a 
formába hozó edzések követnek. És itt 
a futáshoz, a kerékpározáshoz kitűnő fel
tételek szolgálnak bennünket, hogy a té
li úszás lehetőségéről ne is beszéljünk.

- Úgy tűnik a váltás a versenyszám
ok között, mára életelemeddé vált.

- Mindegyik versenyszám egész em
bert feltételez. Most már jól érzem pl., 
hogy a három szám (triatlonban) más
más izomcsoportot mozgat meg. A tri
atlonban rendkívüli szerepie van az erő 
beosztásának.

- A versenyző szeniorok között nem 
mindig Te vagya legfiatalabb, gondolom.

- Nem bizony, hiszen egy-egy verse
nyen sokan alig vannak a negyven év fö
lött, közöttük sok kiválósággal az orszá
gos bajnokságon. Duatlonban sikerült do
bogóra kerülnöm. Szép emlék a Bécs- 
Budapest szupermaraton. Az úgyneve
zett befutó szakaszon (21 km) az abszo
lút kategóriában 650-en futottunk, nos 
itt a 160. lettem, és a korcsoportomat 
megnyertem. (Már csak én teszem hoz
zá: mi van, ha erre mondjuk 10-15 év
vel előbb gondol?)

- Kati asszony, a feleség láthatóan jó 
partner mindehhez...

- Tőle sem idegen a sport, sőt... Ta
valy pedig a kitartó edzések után már ver
senyzett is, többször utaztunk el együtt. 
Győrben, Barcson a nők-férfiak versenyé
ben ő is szerepelt. És itt örömmel emlí
tem meg, ezeken a versenyeken olyanok
kal találkozunk újra, akik - fiatalon - el
lenfeleink, de barátaink voltak.

- Mennyi az éves edzésadag? A mun
kahelyed támogat ebben?

- 4000 km kerékpározás, 1200-1300

forint alá szorítjuk. Ennek úgy gondolom 
van realitása. A legfontosabb prioritások
ban sikerül egyetértésre jutnunk és ez 
megfelelő alapot jelent a szakemberek
nek a költségvetés jjontosítására. Nehe
zíti a helyzetet, hogy ezt az "átdolgozást" 
úgy kell végrehajtanunk, hogy ezzel ne 
sérüljenek pozícióink az 
"adóerőképesség" vonatkozásában, és így 
esélyünk legyen az "önhibás" pályáza
ton való eredményes részvételre és a for
ráshiány 100-120 millió forintos mérsék
lésére. A munkahelyteremtés segítése és 
a megkezdett beruházásaink folytatása 
biztonságosan végigvihető. A költségve
tés vonatkozásában egyértelműen látszik, 
hogy az intézményeink vonatkozásában 
a korábbi bázisszemlélet nem tartható. 
Költségvetési tervezéskor hiba lenne, ha 
egyszerűen a tavalyi évet tekintenénk 
alapnak és a korábbi támogatást emel
nénk az infláció mértékével. Sokkal fon
tosabbnak tartom a célok pontos meg
fogalmazása mellett az ellátottak számá
hoz pontosabban igazodó intézmény
struktúrát és finanszírozási rendet kiala
kítani. Ez előrevetíti, hogy ebben az év
ben jelentős változtatást kell végrehajta
nunk az intézményeink működtetésében, 
átfogóan át kell tekintenünk a teljes rend
szert és városi szinten kell kialakítani a 
leghatékonyabb és leggazdaságosabb 
működési rendet. PM 

km futás és 1 30-140 km úszás. Az isko
lában támogatnak, igaz, a munkát azt 
magam végzem el.

- Azt tapasztaljuk, az emberek álta
lában elismerően szemlélik ezt az em
bert próbáló munkát. Es a diákjaid?

- Sokszor jönnének velem, amire - 
hétvégeken volt is rá példa, szóval nem 
a bliccelés szándékával.

- Az aszfalton futás károsító hatása 
hogy védhető ki?
- Megfelelő edzőcipővel ez megold

ható. Egyébként a szakkönyvek sokat se
gítenek az eligazodásban, így az évszak
ok változásával követendő tennivalók is 
érthetőkké válnak az ember számára.

- Az unokáid meddig láthatnak még 
versenyezni?

- A lumbágóról évek óta nem tudok. 
Jól érzem magam, kitűnő az egészségem, 
így hát akár 10-15 évig is szeretnék ver
senyezni és a spiccen maradni.

Szívből kívánjuk: úgy legyen.

Hubay Sándor



NAGYATAD VAROS SPORTNAPTARA 1999.
NEMZETKÖZI

ÉS ORSZÁGOS SPORTRENDEZVÉNYEK
ÖRÖK IFJAK KUPA

NEMZETKÖZI KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ TORNA

Ideje: Március 6 - 7.
Helye: Nagyatád - Csurgó. Eötvös Alt. Isk.
Rendező: NFC Öregfiúk Labdarúgó Szakosztálya

Polgármesteri Hivatal Sportiroda 
Városi Szabadidősport Egyesület

GYERMEK ATLETAK ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA

Ideje: Május 23 - 24.
Helye: Nagyatád. Városi Sjxrrtc entrum
Rendező: Nagyatádi Atlétikai Club

NEMZETKÖZI VADASZ ÍJÁSZVERSENY GP.

Ideje: lúnius 25 - 27.
Helye: Nagyatád
Rendező: Hunor Terep és Vadászi] Club

K&H BANK - PROVIDENCIA HATÁRTALAN JÁTÉK 
NEMZETKÖZI SZABADIDŐSPORT FESZTIVÁL

Ideje: Július 3-4.
Helye: Nagyatád, Városi Strandfürdő, NFC Sportcentrum
Rendező: Nagyatád Város Önkormányzata

Program:
CETREND l() KM-ES TAVÚSZO TELJESÍTMÉNYPRÓBA 

nyílt egyéni versenyek 1,3 es 5 km-es távokon 
ATÁDCHEM - COCA COL A MINI VB 
nemzetközi pénzdíjas kispályás labdarúgó torna 
SOMOGY MEGYEI STRANDRÖPLABDA KÖR

VERSENY
ADIDAS STREETBALL FESZTÍV ÁL 
DATA-GRAL IFIÚSÁGI SAKKVERSENY 
küzdősportok, modellezés, íjászat. 
RSG, aerobic, titness és divatbemutató 
KAH BANK - PROVIDENCIA I l-VTÁRTALAN |ÁTÉK 
NEMZETKÖZI V ÍZI SPORTVETÉLKEDŐ

BAGOLY KUPA 24 ORAS SNELL SAKKVERSENY
Ideje: Augusztus 14-1 5.
Helye: Nagyatád Művelődési Ház
Rendező: Nagyatádi Sakk Egylet

MOTOROS HAJOMODELLEK ORSZÁGOS BAJNOKSÁGA 
NYÍLT NEMZETKÖZI VERSENY

Ideje: Augusztus 14-15.
Helye. Nagyatád, Csónakázó - tó
Rendező: Művelődési Ház Modellező Klub

EUJI 1RONMAN NAGYATÁD X. HOSSZÚ TÁVÚ TRIATLON OB 
NYÍLT NEMZETKÖZI VERSENY

Ideje: Augusztus 20-21.
1 lelve: Nagyatád - Berzence
Rendező: Triatlon és Szabadidő Sportegyesület

Polgármesteri Hivatal Sportiroda

FEDETT SPORTUSZODÁVAL NEM RENDELKEZŐ VAROSOK 
ORSZÁGOS BAJNOKSÁGA

Ideje: Szeptember 18 - 19.
Helye: Nagyatád, Városi Strandfürdő
Rendező: Nagyatádi LJszó Sportegyesület

II. MUDIN IMRE ATLÉTIKAI EMLÉKVERSENY

Ideje: Október 23.
Helye: Nagyatád, Városi Sjx>rtc entrum
Rendező: Nagyatádi Atlétikai Club

SPORTÁGI SZAKSZÖVETSÉGEK ÁLTAL 
RENDEZETT BAJNOKSÁGOK
NB. II. OSZT. NŐI KÉZILABDA BAJNOKSÁG

Dél-nyugati csoport
03. 20-21. P. Sjrartacus - Nagyatad
03. 27-28. Nagyatád Pécsvárad T.
04. 03-04. Csurgó - Nagyatad
04. I0-I I. Barcs - Nagyatád
04. 17-18. Nagyatád - Mohác s
04. 24-25. Tamási - Nagyatád
05. 08-09. Siófok - Nagyatád
05. 15-16. Nagyatád - Fonyód
05. 22-2 3. Nagyatád - Szekszárd
05. 29-10. Nagyatad - Keszthely

NB. III. OSZT. LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG 

Dráva csoport
03.13. 14.30 MÁV NTE - Nagyatác
03.21. 15.00 Nagyatad - Tihany
03.28. 15.00 Paks - Nagyatád
04.0-1. 15.30 Nagyatad - Marcali
04.11. 1 5.10 Bonyhád - Nagyatád
04.18. 16.00 Bataszék - Nagyatad
04.25. 16.00 Nagyatád - Harkány

05.02. 16.30 Mohács - Nagyatád
05.09. 16.30 Nagyatád - Balatonfüred

05.16. 16.30 D. szentgyorgv - Nagyatad

05.23. 16.10 Nagyatád - Kapostured

05.30. 1 7.00 Dombóvár - Nagyatad

06.06. 17.00 Nagyatád - Balatonlelle

06.1 1. i - .oo Pécsi Postás - Nagyatad

06.20. 17.00 Nagyatád - Balatonföldvár

ELŐKÉSZÚLETI MÉRKŐZÉSEK

01.27. 16.00 Nagyatád - Barcs
01.31. 1 3.00 luta - Nagyatád

02.03. 1 -. 10 Nagyatád - Tarany
02.07. 14.00 Nagyatád - Öreglak
02.10. 1 10 Nagyatád ■ Miklósra

02.1 1. 1 5.00 K. Rákóczi - Nagyatad
02.17. 1 7.00 Nagyatád - Balatonlelle
02.20. 1 5.00 Öreglak - Nagyatád

02.24. 1 -.00 Nagyatád - Patajxrklosi
02.27. 14.00 Nagyatád - Felsőszentmárton

NB. II. OSZT. TEKE BAJNOKSÁC 

Dél-nyugati csoport
01.24. Réjx elak ■ Nagyatád

01.31. Nagyatád - Ajka
02.07. Zalaegerszeg - Nagyatád

02.13. Nagyatád - Sárvár
02.20. Ménfőcsanak ■ Nagyatád
03.06. Nagyatád - Kaposvár
01.20. Pét - Nagy atád

03.27. Nagyatád - Győrhó TC

04.01. Dombóvár - Nagyatád
04.17. Nagyatád - Szentgotthárd
04.24. Gvőr SK - Nagy atád

OB. II. OSZT. SAKK CSAPATBAJNOKSÁG 

Asztalos Lajos csoport
02.14. Paks II. - Nagyatád
02.18. Nagyatád - Kalocsa
03.07. KSZE Szekszárd - Nagy atác
04.11. Nagyatád - Baja
04.25. Tamási - Nagyatád

SOMOGY MEGYEI SAKK CSAPATBAJNOKSÁG

02.21. Nagybajom - Nagyatád
01.14. Nagyatád - Fonyód

03.21. Móricz Kaposvár - Nagyatác
01.28. Rájátszás 1. forduló
04.11. Rájátszás 2. forduló
04.18. Rájátszás 3. forduló

BAJNOKI RENDSZERŰ
DIÁK ÉS SZABADIDŐSPORT VERSENYEK

MOH HEM KUPA
KÖRZETI KISPÁLYÁS TEREMLABDARÚGÓ BAJNOKSÁG 

Ideje: Január 23-tól szombatonként! fordulókkal
Helye: Kutas Általános Iskola sjiortcsarnok
Rendező: Polgármesteri Hivatal Sportiroda Nagyatád

Körzeti Labdarúgó Szövetség Nagyatád 
Dél-somogyi Sportszövetség Nagyatád

ATÁDCHEM KUPA
VÁROSI KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG

Ideje: tavaszi fordulók április 6-tól
őszi fordulók augusztus 30-tól 
(hétközi mérkőzés napokon) 

Helye: 2. számú Általános Iskola sportjrálya
Rendező: Polgármesteri 1 livatal Sjxirtiroda Nagyatád

NAGYPÁLYÁS OREGFIUK LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG
Ideje: tavaszi fordulók április 10- tői

őszi fordulok szeptemlx'r 4-től 
(hétvégi játéknapokon)

1 lelyszínek: a sorsolás szerinti jrályaválasztói jog alapján 
Rendező: Polgármesteri Hivatal Sjxirtiroda Nagyatád

Körzeti Labdarúgó’Szovetség Nagyatád 
Dél-somogyi Sportszövetség Nagyatád

VÁROSI AMATŐR TEKEBAJNOKSÁG
Ideje: tavaszi fordulók március I 5-től

őszi fordulók szeptemljer 6-tól
(héttő, szerda, jx'iiteki napokon)

Helye: Gosser Sorozó
Rendező: Művelődési 1 láz Teke Klub
Polgármesteri Hivatal Sportiroda

GÓLIÁT - MCDONALD'S
DÉL-SOMOGYI UTÁNPÓTLÁS LABDARUGÓ BAJNOKSÁG 

Ideje: tavaszi fordulók április 6-tól
Helyszínek: a sorsolás szerinti jrályaválasztói jog alapján
Rendező: Góliát Gyermeklabdarúgó Szövetség

Dél-somogyi Szervezési Központ
Körzeti Diáksport Bizottság

SPORTNAPOK, EGYESÚLETI RENDEZVÉNYEK

január 30.

február 2. 
március I 3. 
március 15. 
március hó 
április 3. 
április hó 
április 24-25. 
április 24. 
május I. 
május I 5. 
június 5. 
július 9-18.

szeptember 4. 
októlrer 3. 
október 23. 
október hó 
november hó 
december 17-18. 
december 31.

Somogy megyei Amatőr Asztalitenisz Bajnokság 
(MHAK)
Karate öwizsga (NKKK)
Kéttusa Felkészülési Emlékverseny (TRIATÁD)

Teli Vilmos Kupa légpuska csapatverseny (TVLK)
Tavaszi gyalogtúra (NUSE)
Nyuszi futás (NAC)
Cetrend iNUSE)
V árosi Úszóbajnokság (NUSEt
Data-Gral Körzeti Ifjúsági Sakkverseny (NSE)
Majális sjrortrendezvények (Városi Strandfürdő) 
Férfi páros amatőr teniszverseny (TBK)
Női egyéni amatőr teniszverseny (TBK)
Nagyatád Város Nyílt Felnőtt Sakk Bajnoksága
INSKi
Férti páros amatőr teniszverseny (TBK)
Szüreti Futóparty (TRIATÁD)

Cetrend (NUSE)
Úszó váltóverseny (NUSE)
Őszi túra (NUSE)

V árosi asztalitenisz bajnokság (MHAK)
Vízi - show (NUSE)
2000 Szilveszteri Futóparty (TRIATÁD)

SPORTHÍREK
A Nagyatádon működő sportszervezetek vezetői, a sport közala

pítvány kuratóriumának tagjai, valamint a diák- és a szabadidősport 
társadalmi aktívái a Városházán adtak egymásnak randevút.

Ormai István polgármester elismerően szólt azokról a folyama
tokról. amelyek az elmúlt időszakban a város sportéletének fejlődé
sét jellemezték, majd Dr. Berta Lászlóval az önkormányzat sportbi
zottságának elnökével jutalmakat adott át.

Eredményes sportvezetői munkája elismeréseként tárgyjutalom
ban részesült: Dr. Túri Dénes, Tamás Lajos, Czimmermann Béla, De
ák Róbert, Dr. Gábriel János, Dr. Herr Gyula, Horváth Mihály, Iha- 
rosi István, Ivusza Tamás. Jakapovics László, Kiss Attila, Lentsch Gé
za, Pénzár Jenő. Somogyvári Ferenc és Szakonyi László.

A diák- és szabadidősért terén végzett eredményes munkája el
ismeréseként: Hujber Jenő, Jungling Károly, Ludán János. Punkösd Már
ton, Rongáné Csányi Katalin, Szakály Gyula, Szarnék Márta. Tisléi 
Zsuzsa, Vojkovics Gábor és Vukman László.

/V Városi Labdarúgó Szövetségben végzett eredményes munká
ja elismeréseként: Gőbölös János és Birkás József.

Eredményes évet zárt a Városi Sjxrrtcsarnok megvalósításának tá
mogatása céljából létrehozott sjrort közalapítvány. A kuratórium leg
utóbbi ülésén - amelyen Dr. Gyenesei István a Magyar Olimpiai Bi
zottság alelnöke is részt vett - Dr. Túri Dénes a NASKA elnöke adott 
tájékoztatást az 1998. évi gazdálkodásról. Az elmúlt év során közel 
félszáz gazdasági társaság, illetve vállalkozó tett felajánlást a sport 
közalajrítvány javára, az 1.()()(),-Ft névértékű téglajegyekből pedig 70 
magánszemély vásárolt. Az 1997. évi személyi jövedelem adó 1‘fk
ának jóváírása 706.457,-Ft vagyongyarapodást eredményezett.

Nagyatád Város Sjrort Közalapítványa számlájának záró egyen
lege 1998. december 31-én 3.662.372,-Ft volt.

A kuratórium valamennyi támogató felajánlását ezúton is tisztelet
tel megköszöni!

A NASKA-t támogató szervezetek 1998-ban: Gara és Társa Bt., 
B&B Ingatlan Bt., Atádchem Kft., „Aranyszarvas" Phannacia Bt., 
Nagyatád és Vidéke Takarék-szövetkezet, Nagyatádi Nyomda Kft., 
Q color Kft., Büttner és Társa Kft., Nagyatád és Vidéke ÁFÉSZ, Gottvald 

Miklós vállalkozó. Takács Sörfőzde, Teli Vilmos Lövész Klub, 
Komplex NGV Rt., Agrivál Kft, Tonna Endre vállalkozó, Lábod-Mavad 
Rt., D+D Fuvarvállaló es Fuvarszervező Bt., OTP Bank Kaposvár.

NAGYATÁD VÁROS SPORTKÖZALAPÍTVÁNYA

Nagyatád Város
Sport Közalapítványának Kuratóriuma 

tisztelettel kéri Önt, 
hogy személyi jövedelemadójának

1 %-át
a VÁROSI SPORTCSARNOK 

megépítésének céljára szíveskedjen 
felajánlani!

Az alapítvány adószáma:
19195805-1-14



IX. ÉVFOLYAM 1999. lAXUAR—FEBRUÁR Nagyatádi Hírlap

Gondolatok a hatosztályos gimnáziumról
Minden szülő találkozik az iskolavá

lasztás problémájával. Nagy örömömre 
szolgált amikor megtudtam, hogy az 
1994/95-ös tanévfen Nagyatádon a gim
náziumban hatosztályos képzést indíta
nak. Lányom éppen akkor végezte a ha
todik osztályt és szinte azonnal eldön
töttük. hogy átíratjuk a hatosztályos gim
názium első évfolyamára. Az általános 
iskolában ebfen az időben kezdenek a 
jó képességű gyerekek szépen elpihen
ni. hiszen a pedagógusoknak igen nagy 
erőfeszítéséfe kerül, hogy a gyengébbek
kel is átvegyék a tananyagot. Új tantár

gy ak lepnek be, amely eket aztán a gim
náziumban újra elölről kezdenek.

Felvállalva minden nehézséget, lá
nyom az első évfolyamban kezdte meg 
tanulmányait, két évre rá a fiam is kö
vette a hatosztályos gimnáziumba. Az
óta is a legmesszebbmenőkig elégedett 
vagvok a gimnáziumi képzéssel. Rögtön 
az elején tapasztaltam, hogy nem ugrot
tak fejest a tananyagba, hanem ráértek 
a tantárgyakat szépen lealapozni és a kü
lönböző helyekről érkezett gyerekeket 
nagyjából egv szintre hozni. Nem kel
lett sietni, hiszen a nonnál négyosztályos 
képzésfen mindenki tudja, hogy az egv 
hároméves hatalmas rohanás, ahol a ne
gyedik év fen már erősen az érettségire 
és felvételire kell koncentrálni. Ugyan
ez a hatosztályos képzésnél ot évre hú
zódik szét és lényegesen jobban el le

Milyen kicsik! Milyen lelkesek, kedve
sek! Milyen aktívak, mennyire igénylik a 
figyelmet és a szeretetet!

Ezek voltak az első érzések, benyomá
sok, amelyek megfogalmazódtak bennem, 
amikor 1994-ben az első induló hat év
folyamos osztályban kezdtem tanítani.

A feladat számomra is új volt és meg
tisztelő, hogy én alapozhattam meg a ta
nulók matematikai tudását. Elsődleges cé
lom volt biztos alapokat teremteni, alap
vető készségeket fejleszteni, hogy ezekre 
építve lehessen a magasabb szintű gim
náziumi anyagot elsajátítani. Úgy tapasz

taltam, hogy a gyerekek szívesen tanulnak, 
jól terhelhetők, érdeklődők és aktívak, vi
lágos magyarázattal és sok gyakorlással a 
tanagyagot jól meg tudják tanulni. A kép
zési tonna egyik előnye, hogy 13 éves kor
tól fokozatosan szoknak az új, a gimná
ziumi követelményekhez, van idejük 
megtanulni TANULNI, hiszen az önkép
zés egyik alapvető feltétele az önálló ta

Diákszemmel
Ötödik éve járunk már ide. Megkér

dezték mi a véleményünk a hatosztályos 
oktatási rendszerről. Először is büszke
séggel tolt el bennünket, hogy mi va
gyunk ennek a képzési formának az út
törői. Ennek az életnek sajátos ritmusa, 
közösségformáló hangulata van. Szinte 
együtt növünk fel és a hat év során job
ban megismerjük egymást, tartós kapcso
latok, barátságok születnek. Ha gyerek
fejjel kerül ide az ember, az e korosz

het mélyedm a tanany agban. Nem kell 
több tantárgyat - például a történelmet 
is - kétszer felületesen megtanulni. Ez 
már azért egy válogatott csapat, ide a to
vábbtanulni szándékozók kerültek. Ter
mészetesen, mint bármely más iskolában 
itt újra differenciálódnak a gyerekek. Nem 
mindenki szerette meg ezt a képzési tor
mát, hiszen ez már a gimnázium, a tan
anyag lény egesen több volt mint az ál
talános iskolában és bizony tanulni kel
lett. Azt el kell ismerni, hogy ez a kép
zési forma azoknak a gy erekeknek ked
vez akik tanulni akarnak.

Sokan viszik el gy erekeiket Pécsre, Ka
posvárra. mondván azok jobb iskolák. 
Lehet! Ezt nem az en dolgom v itatni, én 
csak azt tudom, egv tizennégy eves gye
reket nyugodt szívvel nem lehet kiadni 
a kezünk alól. Hatalmas megterhelésnek 
vannak kitéve a kétlaki élettel, a sok uta
zással, az anyagiakról nem is beszelve. 
Természetesen kibírják, de nem jó sem 
a szülőnek sem a gyereknek és vajon 
megéri-e a választott iskola ezt a több
let megterhelést? A jó képességű gyere
kek a helyi gimnáziumtól is továbbta
nulnak. Gyermekeim a nagyatádi gim
náziumból ot év alatt számtalan tantár
gyi versenyen jutottak tovább a megyei 
és országos döntőkbe. Ehhez a gimná
zium tanárai minden segítséget megad
tak. Néhány iskolát én is elvégeztem es 
oly an pedagógussal még nem találkoz- 

A hatosztályos gimnáziumról tanárszemmel
nulás képessége. A másik előny, hogy több 
idő áll rendelkezésünkre a tananyag elsa
játítására, és elég idő marad 12. osztály
ban ismétlésre, érettségire, ill. felvételire tör
ténő előkészítésre, szemben a hagyomá
nyos négyosztályos gimnáziummal.

Azok a tanulók, akiknek tehetsége ko
rán megmutatkozik, a hat év alatt sok ta
nulmányi versenyen vehetnek részt, felké
szülésüket tanáraik irányítják, így jó ered
ményeket érhetnek el. A lassabban érő 
gyermekek számára is ez idő alatt kinyí
lik a világ, így könnyebben rátalálhatnak 
az őket érdeklő területekre.

Változást jelent a kezdeti időkhöz ké
pest az a tény, hogy ebben a képzési for
mában tanulóknak is lehetőségük van az 
emelt szintű nyelvoktatásra, a 11-12. osz
tályban a fakultációs tantárgyválasztásra. 
Tapasztaltuk, hogy a gyerekek egyre na
gyobb törődést igényelnek, így szervezzük 

tállyal bánni jól tudó pedagógusok idő
fen feltérképezik a tanulók személyisé
gét és képességeit, s ezeket eredménye
sebben tudjak fejlesztem.

1 lamarabb felnőttünk es feleszoktunk 
a gimnázium követelményrendszerébe. 
Az e korosztállyal együtt töltött hosszabb 
diákévek jó lehetőséget kínálnak a tár
sadalmi beilleszkedés elsajátításához. A 
képzési idő alatt mélyebben megismer
hetjük a tananyagot, lehetőségünk nyí
lik különböző kísérletek, megfigyelések 
elvégzésére, így eredményesebbek lehe

tam, aki ne örült volna, ha valamelyik 
diákja bármely' területen szép eredmé
nyeket ért el. A nagyatádi gimnázium 
számtalan lehetőségét sem mindenki 
használja ki, a szakkörök, az előkészí
tők, fakultációk, a "Csámtórgó Kor" mind 
olyan lehetőségek amit vétek kihagyni.

Sajnos nem tett jót a magy ar oktatás
nak az utóbbi években tapasztalható 
nagy demokrácia. Mivel sakkozom, 
ezért jól ismerem Polgár Lászlót, több
ször találkoztam vele személyesen is és 
teljesen egyetértek a módszerével. Ebből 
a módszertói hiányzik a demokrácia, itt 
nem a gyerekek döntik el. hogy mely ik 
iskolába szeretnének menni, vagy nekik 
mi lenne a helyes. Vasmarokkal és kő
keményen alkalmazott következetes
séggel kell a dolgokat végigvinni. Ne fe
ledjük, a jó eredményekhez csak egv 
csepp tehetség és veritek szükséges, az 
v iszont vödörszám. A Pogár-módszert le
het vitatni, az eredményeit nehéz.

Nagy problémának latom, hogy a mai 
gy erekek nem különösebben vannak jó 
kapcsolatban a pedagógusokkal. Mi még 
tiszteltük a tanárainkat, nem azért mert 
jobbak voltunk mint a mai gy erekek, ha
nem mert ezt a tiszteletet sugalltak a szü
léink és nem igen tűrték el, hogy otthon 
a tanárokat sértő megjegyzéseket te
gyünk. Könnyebben is tudtak fegyelmet 
tartani. Ma sajnos ez nem így van.

Tanácsként csak annyit mondhatok: az 
menjen a hatosztályos gimnáziumba, aki 
tanulni akar, aki pedig oda ment az ta
nuljon is!

a szabadidejük hasznos eltöltését tanítá
si időben és a szünetben is (szakkörök, 
csámborgó kör, nyelvi táborok, matema
tikai tábor, stb.).

Ezzel a képzési formával az iskola ter
mészetesen lehetőségeket nyújt. Mind
azoknak - akik szorgalmasan, kitartóan ta
nulnak és tudnak élni a lehetőségekkel - 
jó esélyük van a sikeres érettségi és felvé
teli vizsga letételéhez. Kívánom, hogy mi
nél több diákunknak legyen módja kihasz
nálni az iskola nyújtotta lehetőségeket!

Azok a diákjaink pedig, akik 1994. szep
temberében kezdték tanulmányaikat az el
ső hat évfolyamos gimnáziumi osztályban, 
a szemünk előtt nőttek fel, ma már kama
szok és pályaválasztás előtt állnak. Jó ér
zés, hogy részesei lehettünk felnőtté vá
lásuknak.

Skanderáné Dr. Apor Mária 
matematika-tanár

tünk mind az érettségi, mind a felvételi 
vizsgákon. Tankönyveink színesebbek, 
tartalmasabbak, érthetőek és érdekeseb
bek mint a hagyományos tankönyvek. 
A pályaválasztás ideje hat évvel később
re tolódik, ezáltal érettebben tudunk dön
teni továbbtanulásunk irányáról.

Nem kerültünk ki a család vérkerin
géséből, a szülői kontroll és az általa biz
tosított nyugodt háttér fontos szerepet ját
szik a jó tanulmányi eredmények eléré
sében.

11. osztály tanulói

Új igazgató komoly kihívás előtt
Közös célokért dolgozó csapatot szeretnék...

A képviselőtestület január 28-i nyílt ülé
sén. pályázatát elfogadva. wzetői program
lát megismerx e Dr. Buttneme Bodx Ágnest 
nevezte ki az Ady Endre Gimnázium és 
Szakközépiskola igazgatójának. A megbí
zás 5 é\ re szól, a gimnázium fejlődése a 
varos oktatási életéljen hosszú fax ra meg
határozó. A gimnázium helyzetéről és a leg
fontosabb feladatokról az új igazgatót kér
deztük.

A gimnázium a korszerű ismeretek köz
vetítése mellett nem mondhat le hagyomá
nyos szerepéről. Ez azt jelenti, hogy első
sorban az érettségire és a továbbtanulásra 
készít tel általános műveltséget adva a ta
nulóknak. További kérdéseket vet fel. hogv 
mily en eszközökkel lehet általános és kor
szerű ismereteket nyújtani. Egészséges ok
tatási színvonalat szeretnénk kialakítani, 
amelynek nem az a célja, hogy a diákok 
a túlzó követelmények miatt depressziósak 
legyenek. Ez természetesen nem a köve
telményszint csökkenését jelenti, hanem sok
kal inkább egy diák-centrikus oktatás meg
teremtését.

Az ezredfordulóhoz közeledve egyre ál
talánosabb követelmény, hogy legalább két 
nyelvet ismerjenek meg a diákok. Itt nem 
a nyelvtanfolyamok változó színvonalára, 
hanem egy stabil nyelvismeretre gondolok, 
amelyhez nem csak egy-egy speciális te
rülethez tartozó ismeretek elsajátítása tar
tozik. Ez feltételezi a nyelvoktatás megfe
lelően magas óraszámát is.

Kulcskérdés, liogy mind a tanán kar mind 
a diákok elfogadják azt, liogy lehet össz
hangot teremteni az általános műveltség és 
a korszerű ismeretek kozott. Ha hosszabb 
távon gondolkodunk, be kell látnunk, hogy- 
nem elég kizárólag az érettségi tantárgyak
ra koncentrálnunk.

Milyen a diákok helyzetei
Általában jól felkészült diákok tanul

nak nálunk, akik szeretnék a további [>.r- 
lyajuk.it megalapozni, de tennünk kell .ízért 
is, hogy a gyengébb képességű tanulóknak 
se váljon érdektelenné az iskola. Számuk
ra is olyan feltételeket kell teremtenünk, liogy 
minél könnyebb legyen az érettségi után 
.íz elhelyezkedésük. Helyzetünkből adódó
an, úgy gondolom, hogy a gyengélib kí‘- 
jxssegű diákokat is be kell fogadnunk, sza
mukra is biztosítani kell az előreléfiés le- 
lietífegét, liáreliíxii a kerdesixn még nincs 
teljes egyetértés a tanári karban. A részük

ről ez érthető is, hiszen sokkal nehezebb 
tudják megvalósítani tanítási programjukat, 
sokkal nagyobb energiát igényel az isme
retek átadása. Itt a megtelelő eszközök, mód
szerek kiválasztásának fontos szerepe van. 
Tapasztalataink alapján nem is a képessé
gekkel van a legnagyobb probléma, sok
kal inkább tanulás- és magatartászavarok
kal, a kialakult gátlások leküzdésének ne
hézségével találkozunk.

Kezelhetőez a probléma?
- Nagy on jó lehetőségnek kínálkozik a 

Soros Alapítvány pály ázata, amely ponto
san ennek a korosztálynak a segítését cé
lozza meg. Alapvető törekvésük az iskolá
tól történő kiválás megakadályozása, seb
ben a Gondozási Központtal és a Család
segítő Szolgálattal közösen szeretnénk 
részt venni, hiszen ezt diktálják a saját ér
dekeink is. Egyedi esetekben jók a tapasz
talataink, a szakmai tanácsadókról és a se
gítő, kommunikációs tréningekről. Szeret
nénk ezt szervezettebb formában is igény
be venni. A fejlettebb országokban a pe
dagógusok munkáját tennészetes módon 
segítik, pszichológusok, szociálpszicholó
gusok az intézmények keretein belül is. Ná
lunk erre egyenlőre nincs lehetőség, de egy 
ilyen jó együttműködéssel megteremthet
jük a későbbi személyi feltételeket is.

Milyennek ítéli mega tantestület hely
zetét?

- A gimnáziumunkban a tanárok nagy
része szeretne megtélelni azoknak a köve
telményeknek és elvárásoknak amelyet a 
város lakói és az intézmény fenntartói fo
galmaznak meg. De azt is látom, liogy ez 
sok esetben komoly feszültségeket is szül. 
A pedagógusok egzisztenciális megliec sü
lőse a fizetésemelések mellet sem került 
olyan szintre, hogy a tanáraink minden ener
giájukat az oktatásnak szentelhessék. Egy 
átlagos [jedagógus-házaspár, aki két gyere
ket nevel még mindig a létminimum kö
zelében él. Egy jó tanárnak folyamatosan 
kell képeznie magát, az egy kor megtanult 
ismereteket naprakészen kell tartani. Ez a 
hivatás egész embert kíván, amelyhez mi
nél jobb feltételeket kell teremtenünk. Ismer
ve az önkormányzat anyagi helyzetét, azt 
remélem, hogy az öt év alatt lépésről-lépés
re haladva sikerül egy olyan jtrogramot meg
valósítani, amelynek revén jobb anyagi-tech
nikai feltételek kozott végezhetjük a mun
kánkat. PM.

Továbbtanulási lehetőségek a nagyatádi
Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskolában
GIMNÁZIUMI TAGOZAT

1. Hatályos gimnáziumi képzés

2. Négyosztályos gimnáziumi képzés
Mindkét típusban kiscsoportos nyelvoktatás: emelt szintű angol vagy német.

SZAKKÖZÉPISKOLAI TAGOZAT
3. Humán szakközépiskolai osztály (egészségügyi képzés)

4. Informatika és idegenforgalom szakmacsoport

1/2 csoport középfokú számítógép kezelői végzettséget szerezhet. 

Beiskolázási keret: 16 fő.

Bővebb felvilágosítás a 82/351-079 és 82/504-459-es telefonon kérhető.

\ nagyatádi 
Ady Endre Gimnázium 

értesíti az érdeklődéi szüléiket 
és tanulókat. hogy a 

hatosztályos gimnáziumba 
jelentkezési lapok

az iskola gazdasági irodájában 

igém elhetéík 

1999. február III-IÓ1.

Nagyatád. Dózsa (>\. u. 13.

T.: 82/351-079

ÚJÍTÁSOK a babay iskolában
Az iskolába beiratkozó diákok szülei számára új lehetőségeket kínál az intézmény tá

jékoztatta lapunkat Boros Bálint igazgató. A tanévkezdést, egy új közösségbe történő be
illeszkedést másként dolgozzák fel, élik meg a gyerekek. A kezdeti nehézségeket segít le
küzdeni Pécsekné Marsall Mária kineziológus, aki szakmai segítséget nyújt a szülőknek, 
gyermekeknek egyaránt a beilleszkedési zavarok, problémák kezelésében. Ez a szolgál
tatás ingyenesen vehető igénybe a tanévkezdést követően.

A szülők és az iskola kapcsolatát erősíti, és ezen keresztül a gyermekek kötődését is 
fejleszti a szülők klubja, amelyet márciustól szeretnének indítani. A program összeállítá
sa során a szervezők olyan előadókat szeretnének megnyerni, akik szakmai segítséget nyúj
tanak a szülőknek a gyermekeik előtt álló feladatok közös megoldásában. Az első elő
adás témája így érthetően az óvoda és az iskola közötti átmenet lesz. Ezekre az előadá
sokra szívesen látnak minden érdeklődő szülőt a másik két iskolából is.

Újszerű kezdeményezés, hogy a Babay iskolába beiratkozott gyerekek között még a 
nyár folyamán úszó tanfolyamot szerveznek, s így a diákok már a nyári szünetben az is
kola szellemében készülhetnek a tanévkezdésre.
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UTÓHANGOK
Mikor felvetődött a gondolata, hogy 

kellene egy kápolnát építeni Bodvicán, 
meg a legmerészebb emberek is csak egy 
kisebb építményre gondoltak.

Talán az első megbeszélés - melyet 
már Kisnemes lános plébános úr hívott 
össze - hangulata, vagy a plébános úrelő- 
relatasa eredmény e volt annak a tervnek 
kiválasztása, közszemlére tétele, amelv 
mar papíron is nagy óbbnak tűnt egy egv - 
szerű kis kápolnánál.

Am ezt a tervet hagyta jóvá az egy

házközség vezetősége is. Az építés fo
lyamán is sokakban merült lel. nem lesz- 
eez túl nagy Bodv icára? Balázs Béla püs
pök úr is aggodalmaskodott ez miatt, tud
tuk meg a plébánián.

Ám a plébános úr töretlen hittel bízott 

aljban, hogy szándékát a boclvicai hívek 
igazolni lógják.

A kápolna pedig épült, szépült!
Majd elérkezett 1998. október 9. - a 

templom, mert az lett - felszentelésének 
napja, mely feledhetetlen emlék minden 
itt élő számára. Az ezt követő - legtöbb
ször szombat délutánra meghirdetett - mi
sék, s az azóta eltelt hónapok bizonyít
ják, hogy nem volt hiábavaló a plébá
nos úr fáradozása.

Azóta még nem volt egy etlen Istentisz
telet sem templomunkban, hogy a pad

Mi lehet ez az új ismeretlen kifejezés, 
teszi tel a kérdést önmagának az egyre 
szaporodó idegen szavakkal szembesü
lő átlagpolgár.

Eszik-e vagy isszák?
Az utóbbit is-is, hiszen nem csak sajt 

es tej, de reklám tormájában is fogyaszt
juk nap, mint nap.

Az ISO... jelölé-s a Nemzetközi Szab- 
vánvugvi Szervezet (International Stan
dard Organization) angol nevének rö
vidítése. Az utána található) számok (pl. 
9001. 14001) pedig a szabványcsaládok 
valamelyik szabványára utalnak.

Az európai integráció közeledtével 
Magyarországon is létszükségletté válik 
a minőségbiztosítási rendszerek kiépí
tésé, működtetése és tanúsítása.

\ lejlett ipari országokban mar alap
követelmény, hiszen egy dokumentált és 
jól műköcki minőségügyi rendszer garan
ciát nyújt az áru vagy szolgáltatás minő
ségére.

A rendszer, illetve rendszerek kiépíté- 
sét a körülmények jelentős változása tet
te szükségessé. A huszadik század má
sodik felére a tömeggyártás olyan mé
reteket oltott, hogy a termékek minéísé- 
genek ellenőrzése- egyre nehezebbé 
vált. Fordulatot jelentett egy új gondo
lat: a gyártást, a munkafolyamatokat kell 
ellenőrizni es a hiba okokat azonnal fel
fedezni, kiküszöbölni.

Olyan dokumentált minőségirányítá
si rendszert kell megvalósítani, amely
tói hibás „termék" nem kerülhet ki.

Ilyen rendszerre vonatkozik az ISO 
9000-es szabványsorozat, melyet a 
Nemzetközi Szabványügyi Szervezet dol
gozott ki és alkalmazása világszerte egy
re jobban terjed. A hadiipar, űrkutatás, 
autógyártás után teret nyer a termelés és 
szolgáltatás egyéb területein, s nem csak 
a mamutcégeknél, hanem a kis es kö
zé,vállalkozásoknál is.

Ennyi komoly téma mellett nehány perc vidámság 

is biztosan szolgál nemi tanulsággal

Forros: Internetto (szerk)

Ejtőernyős kiképzésén az oktatóhoz: 

Mondja kerem, jó ez ejtőernyő? 

Eddig meg senki sem panaszkodott

A mennyország biztoson szebb, de a pokolban több 

az ismerős!

Hét végén ünnepelünk. Eljössz?

Mit ünnepeltek?

Lakodalom lesz.

És, ki nősül?

Az anyósomat vette el a jóisten

Ha Supermon tényleg olyan jó fej, akkor miért hord 

ja kívül az alsonadragiot?

sorok megtelte mellett, ne kellett volna 
20-30 személynek állva hallgatni a mi
sét. Összegezve a 100 tőt minden alka
lommal meghaladta a résztvevők száma.

Sokak, magamat is beleértve vannak, 
akik elfoglaltságuk vagy a távolság mi
att nem voltak rendszeres templomláto
gatók. De most itt van. közel a templom, 
állandó misehallgatókká váltak. Ezt 
azok véleményével erősítem meg, akik
kel a misére jövet-menet elbeszélgetünk. 
Mondják: ez jó az egy háznak is, a hí
veknek is. Horváth Ferenc

ISO... - MIZO?
Kell ez nekünk?
A minőség hasonlatos a levegőhöz: ak

kor tó-szélünk róla a legtobtó-t, ha elrom
lott, rossz, vagy kevés van tó-lőle.

A minőség akkor jó, ha természetes, 
ha eszre sem vesszük.

A szabványokban rögzített követelmé
nyek teljesítését egy cég számara egyaránt 
kell külséí (vevői) elvárásnak, másrészt - 
a gazdasági eredményre gyakorolt hatá
sa miatt - tólséí szükségszerűségnek is te
kinteni.

A minőségügyi rendszerek kialakítása
itok é-s működtetésének c él ja, hogy a rend- 
szert alkalmazó cég megteleljen azoknak 
az elvárásoknak, amelyeket az érdekelt te
lek (telhasználok, megrendelők, hatóságok, 
tulajdonosok, cégvezetés stb.) megfogal
maznak, tóleértve tennészetesen a gaz
dasági nx-gfontolásokat. A rendszer mű
ködtetése kedvezi) hatásokat eredményez, 
lavul a cég piaci megítélése1, lelte-tősé-g vá
lik új piacok (vevők) megnyerésére, egy
értelművé válnak a minőségbiztosítással 
kajxsolatos feladatok, s tisztázódnak az 
ezzel kajx solatos telelősségi es hatáskö
ri viszonyok, (sokkennek a minőséghibá- 
1x31 eredő veszteségek, javul a vezetés in- 
íoniiáció-ellátottsága, a döntés előkészí
tés es a döntések színvonala. Bővülnek a 
vezetők és alkalmazottak ismeretei, minő
ség és vevő-orientált szemlélet alakul ki.

„fogyasztói" étvágyunk növekedé
sűnek méretei miatt egyre inkább előtér
tó- került a környezetvédelem. Fokoza
tosan rájöttünk, hogy a Fold készletei is 
végesek, mértéktelen pazarlásunkkal és 
jxisztításunkkal sajat sorsunkat jx-csétel- 
juk meg.

/Mennék minőségere, arara, hozzáfér
hetőségére vonatkozó) elvárások mellett

Hazamegy a rendőr, es látja, hogy a felesege eppen 

hordja a kamrából a kovászos uborkas üvegeket. 

Mikor befejezte, elkezdi visszahordani. Amikor mar har

madszor hordja ki be az üvegeket, a rendőr nem bírja 

tovább, es megkérdezi: Mit csinálsz?

Mire a felesege: Azt mondta a kozmetikusom, hogy 

jót tesz a bőrömnek az uborkapakolas.

Hogyan lehet szert tenni a tőzsdén egy kisebb vagy 

ónra?

Egy nogyobb vagyonnal kell kezdeni!

A kárpótlással foldhoz jutott gazdák 

közül nyolcán a told szélén állva, nem 

maradtak sokáig tétovák. Még azon a 

tavaszon. 1993-ban egy ütt, összefogva 
kezdtek foldjuk megmunkálásába. Es 

meg lett az eredménye: a jó termőföld

ben megfelelő előkészítés után jé) ter

mest arattak, ami jó példa volt masok 

számára is. Augusztusban ugyanis 61 

taggal, 1970 hektáron megalakult az ( M- 
vosi Gazdakor. Tagjai 5-400 hektárral 

rendelkező gazdák, zömmel a kornyék

ről verbuválódtak, ám van közöttük ka

darkúti és székesfehérvári is. Társadal

mi elnöküknek Dr. Melegít Imrét válasz

tották. aki 25 éves állami gazdasági és 

szövetkezeti munkában szerzett ta

pasztalatai alapján már a kezdet kez

detén pártfogolta a gazdák ügyeit, aki 

élesztője mai is a gazdakori munkának. 

Véle beszélgetünk.

Az összefogásnak számtalan jelet 

tapasztalhattuk a talajmunka, a tó-taka

rítás, az értékesítés területén, a vetőmag 
és vegyszerhasználatban és még sorolj 

hatnám. Az ismert okok miatt, önkölt

ségi ár alatt ment el a fuzáriumos fer

tőzésen átesett búza, árán kelt el az őszi 
arpa, de a triticalét is csak önköltségi 

ar alatt lehetett értékesíteni. Nvereseges 

megjelent a kedvező környezeti helyt
állás iránti igény.

zMermékek/szolgáltatasok es tol várná
tok környezetkárosító) hatása egyre erő
teljesebb társadalmi válaszreakciót vált 
ki, amely jogi, politikai, hatósági, allam- 
jjolgári, tiltakozási eszkozok tokozott 
igénybevételétó-n nyilvánul meg.

A társadalom növekvő környezeti tu
datossága. a szigorodó környezetvédel
mi előírások egyre totó céget késztetnek 
eddigi tevékenységének átértékelésére-, 
a korábbinál hatékonyabb környezeti 
menedzsment rendszer létrehozására.

A fenti okok miatt a minőségügyi rend
szerek mintájára megjelentek az ISO- 
14000-es sorozat szerinti kornyezetköz- 
|X)ntói irányítási rendszerek, melyek cél
ja a környezetvédelmi szempontok ér
vényesítése, azaz se a gyártott termék, 
se a gyártási folyamat egyetlen eleme- se
szennyezze a környezetet. A környeze
ti menedzsment rendszer működtetése 
csökkenti az anyag es energia leihasz
nálást, a szennyező anyag kibocsátást, 
a hulladék keletkezést, javítja a hulladék 
újra felhasználást, a cég társadalmi, kö
zösségi es piaci megítélését. A kornye- 
zet-biztos üzemeltetés feltételeinek kiala
kulása kex kazatcsokkenest eredményez, 
s egyértelművé válik a környezetért vi
selt felelősség meghatározása.

Mindezek révén javul a meglévő pi
acok megtartásának, tóívítésének és új 
belföldi é-s exjxtrl piacok megszerzéséi
nek lehetősége. Az ISO 14001 rendsze
rek tó-vezetésével tóv ül é-s tejlcxlik a kor- 
nyezet-tudatos szemlelet, s bar kritériu
mai szigorúak, ele cpjx-n ez szolgál aján
lólevélként az Európai Unió) tele.

Sohasem szabad megfeledkeznünk ar
ról, hogy:

„Aföldet nem a()áinktól örököltük, ha
nem unokáinktól kaptuk kölcsön."

Bakos J.

Nyuszika a tisztáson egy tükör előtt nyomkodja az 

arcát. Arra megy a róka: Sok a pattanásod, nyuszika?

Dehogy,,, sörét,

Iván, es Kuzma elmegy a Don folyóra üszni, de Iván 

elmerül mint a nyeleden balta. Barot|a félig kihúzza a 

vízből, és elkezdi a kezeinél pumpálni. Ivánnak orrán 

száján dől o víz, erre Kuzma meg pában pumpalp. mikor 

Iván felnyög:

Fiam Kuzma húzd ki a fenekemet a vízből, mert 

kiszivattyúzod velem az egesz Dont1

Kel fazon egy kocsiban:

Beértünk már a városba?

Lehet, mert egyre több embert ütünk el.

Igen, akkor miért nem lassítasz?

Hogyan lassítsak, mikor te vezetsz?

Madáreleség és íűszerkömény - exportra
ÖSSZEFOGÁSBAN AZ EREJÜK

a kukorica, repce és a napraforgó) volt.

Az exportőr cégnél betöltött <i//.isa 

folytén /óbb a rá/átása: mivel érdemes 

itt és az idén leginkább foglalkozni?

- Kukoricából 500 ha-t vetünk, ke

lendő termény: Japánba, Koreába, 
Észak-Atrikába, Tunéziába, Ciprusra 

v iszik. Es bele vágunk az apró magvak 

termesztésébe. 200-250 hektáron ma- 

dáreleséget termelünk gazdatársaimmal. 

A termeltető több előnyt biztosít. Hek

táronként 30 ezer Ft előleget, vetőma

got és termesztési technológiát ad, mi

közben a terményt garantált áron 

v isszav ásárolja.

Milyen terményről van szó es hol 

kelendő ez?

Csíkos napraforgóról, piros és fehér 

kölesről és csumizról van szó, ezek ma- 
dáreleségek. És foglalkozunk fűszerkö

ménnyel is. Holland, svéd, nemet és Ix-l- 
ga jjiacokon értékesítjük. És mivel a ma

gyar szabvány 99,5 "o-os tisztaságot ír 

elő, tisztítását és kiszerelését Boltomén, 

egy arra alkalmas berendezéssel tisztít

juk.

z

Átadás előtt a Penny Markét

Az eredeti tervekhez kejx-st egy kis kés 
sé-ssel, de hamarosan sor kerül az új áru
ház átadására. Akik gyakran elsétáltak a 
Csónakázótó mellett láthatták, hogy még 
a legzordabb időjárási körülmények ko
zott is folytatcxlott az építkezés. /\ jelen
legi helyzetről az építtető HSTI Ingatlan
szolgáltató) Kit. képviselője tájékozatta la- 
jtunkat. Az építkezés tavaly augusztus
ban kezdődött és nonnális körülmények 
kozott ez ot hónajjot vett volna igény
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Tájékoztatjuk a lakosságot,
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Mi segített a talpra állásban?

45 pályázatot adtunk be, ebből 43- 

at elfogadtak es I 7 pályázaton 1 7 gép

sort nyertünk, ami mar itt van. így vált 

lehetőve. hogy a gazdakor tagjainak 

megműveljük a földjeit, és talajmunká

ra, betakarításra bérmunkát is vállalunk. 

Aztán jó kapcsolatot alakítottunk ki az 

AT ADC1 lEM-mel. Integrátori szerepkör

ében vetőmag, műtrágya, növény vé

dőszer szükségleteink kielégítésében ad 
kedvező feltételek mellett segítséget. És 

így nincsenek értékesítési gondjaink 

sem. ugyanis felajánlott tárolótereikben 

tárolva terményeinket, kivárhatjuk a 

kedvezőbb áron történő értékesítés 

idejét.

Egyéb elemei az összetartozásnak?

Igyekezünk minden friss informá

ció birtokába jutni. Ehhez megvannak 

az onszerveződésű fórumaink. Most pe

dig ismét hálózunk.: a 7. Gazdabálra 

kerül sor, önkéntes alapon, mint ahogy 

minden tisztet is ingyen, a közösség ja

vat szolgáló módon toltunk be.

Hubay Sándor

be. Az időjárás azonban közbeszólt, hi
szen az utóbbi otven évtón nem esett 
annyi csapadék, mint az elmúlt ősszel. 
A terület feltöltése, amely tizenotc-zc-r kotó 
metc-r földet vett igenvlx- az esőzések mi
att így meglehetősen elhúzódott. Az új 
áruház 900 négyzetméter nettó alapte- 
rulettel, jo parkolási lehetőségekkel és 
több, mint 1000 féle árucikkel várható
an márc ius végén, április elején fogad
ja az első vásárlókat.
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napirendet tárgyalt. majd zárt üléssel foly
tatta éjszakába nyúló munkáját. Az ott 
megvitatott két kérdéskörben kérdeztük 
Ormai István polgármestert. Az egyik a 
Városi Kórház gazdasági ellenőrzésének 
legfontosabb megállapításai, a másik a 
Városi Kemping gazdasági társaság for
májában történő' további üzemeltetésé
nek okai és körülményei.

- 1998. december 1 -töl a kórházakat 
fenntartó önkonnányzatokra egy új tör
vényi kötelezettség a működtetés teljes 
felelősségét átruházta. Ez alapján, ha az 
OEP-töl kapott finanszírozás nem elegen
dő, úgy a városnak kell a hiányzó pénzt 
biztosítania az intézmény működéséhez. 
A nagyatádi kórház esetében, - mivel az 
térségi feladatokat lát el lehetősége lett 
volna a képviselőtestületnek, hogy átad
ja a megyei önkormányzat fenntartásá
ba. Az önkonnányzat a kórház városi 
működésben való megtartása mellett fog
lalt állást. Ezzel egyidejűleg döntött ar
ról, hogy részletesen megvizsgálja az in
tézmény pénzügyi helyzetét, gazdálko
dását, a meglévő forrásaik célszerű fel
használását és a finanszírozás lehetősé
geit. Azért tartottuk ezt szükségesnek, 
hogy pontos képet kapjunk a jelenlegi 
helyzetről, ugyanakkor lássuk a pénzügyi 
egyensúly alakulását, hiszen nem aka
runk városi forrásokat a kórház műkö
désére fordítani. Az önkonnányzat gaz
dálkodását is érinti, hogy a város legna
gyobb intézményében milyen tartalékok 
találhatók, hogyan lehet hatékonyabban 
működtetni. Egy munkacsoport helyszí
ni elemző vizsgálatot végzett és ezzel pár
huzamosan a kórház is havi rendszeres
séggel adott tájékoztatást a gazdálkodás 
aktuális helyzetéről.

Ennek a vizsgálatnak a lezárása történt 
meg a mostani testületi ülésünkön. A leg
fontosabb megállapítások, hogy a kór
ház gazdasági, finanszírozási helyzete 
stabilizálódott, a működési teltételek az 
egészségbiztosítási támogatásból jelen
leg biztosíthatóak. Vannak azonban 
olyan kötelezettségek, amelyekhez továb
bi jelentős összegek kellenek, mint pél
dául a béremelés, a 1 3. havi bér költsé
geinek törlesztése, ugyanakkor adódhat
nak váratlan, nagyobb összegű kiadások. 
A vizsgálat során az is egyértelművé' vált, 
hogy a gazdálkodás folyamatában, 
egyes szabályok betartásában és a terv
szerű pénzgazdálkodásiban hiányosságok 
voltak. Ezek kiküszöbölésére és az ered
ményesebb gazdálkodás elősegítése ér
dekében a vizsgalat megállapításai és a 
kórház vezetésének javaslatai alapján az 
igazgatónak intézkedési tervet kell készí
tenie, amelynek gyakorlati megvalósítá
sa tervszerűbbé, célszerűbEié és hatéko
nyabbá teszi a gazdálkodást.

Mivel a vizsgálat megállapította, hogy 
az intézmény működésében a hiányos
ságok elsősorban a gazdálkodás terüle
tén voltak, a képviselőtestület a kórház 
gazdasági igazgatójával szemben, a 
mulasztások súlyának és az érintett fe
lelősségének (fontos megállapítására 
adott feladatot.

Nyilvánvalóvá vált, hogy a megválto
zott gazdálkodási körülmények kozott, 
es a vezetői munka új követelményei mi
att eredményes működésre a kórház je
lenlegi irányítási tormaja nem alkalmas. 
A hármas felállású vezetés nem képes al

kalmazkodni a jelenlegi feladatrendszer
hez, ezért a képviselőtestület úgy dön
tött, hogy módosítja a kórház szerveze
ti és működési szabályzatát és megszün
teti a gazdasági és az ápolási igazgató 
beosztásokat. Az új szervezeti rend sze
rint a képviselőtestület nevezi ki a kór
ház igazgatóját és az ő közvetlen aláren
deltségébe kerülnek a gazdasági és 
ápolási tevékenységet végző vezetők.

A képviselőtestület döntött arról is, 
hogy elfogadja Dr. Frank Ferenc főigaz
gató főorvos úr nyugdíjazási kérelmét, 
mivel elérte az öregségi nyugdíjkorha
tárt. A kórház szakmai tevékenységét ér
tékelve a testület elismerését c*s köszö
netét fejezte ki az intézmény orvosainak, 
dolgozóinak, munkatársainak a betegel
látás, a gyógyítás terén végzett színvo
nalas, felelősségteljes és eredményes 
munkájukért.

- A márciusi ülés másik fontos napi
rendje, egy gazdasági társaság megala
kítása, amely a városi kemping üzemel
tetését fogja végezni. Miről is van pon
tosan szó?

A képviselőtestület az elmúlt év vé
gén megfogalmazta hogy a gazdasági cé
lú, nem kötelező önkormányzati felada
tait, amelyek a város szempontjából fon
tosak, nem intézményi, hanem gazda
sági társasági tonnában látja el. Ezek kö
zé sorolható a kemping fejlesztése, 
üzemeltetése is.

Itt fontos szerepet kap a tőke mellett 
a szakmaiság, hiszen nem csak külső for
rásra, hanem a szakmai tapasztalatokra 
is nagy szükségünk van. Ezért elsőként 
a városi kempinggel kapcsolatban kez
dődtek meg olyan előkészítő munkák, 
amelynek eredményeként a képviselő
testület létrehozta a Nagyatádi Castrum 
Termálkemping Kft-t. A céget az önkor
mányzat, a Castrum Idegenforgalmi Rt. 
és a Balatoni Regionális Fejlesztési Rt. ala
pítja meg. Az egyik partnerünk a Castrum 
Rt. - elsősorban melegvizes fürdők mel
lett jelenleg 7 kempinget üzemeltet, 16 
éves szakmai tapasztalattal. Ezek közé 
tartozik a Harkányban, Hévízen és Len- 
tiEren lévő. Vendégei körét jól kialakított 
marketingmunkával elsősorban német 
nyelvterületről szervezi. A cég rendelke
zik az ISO 9002 minősítéssel és franchise 
rendszerben dolgozik. Szakmai munká
jukat jellemzi, hogy kizárólag a Német 
Autóklub minősítési rendszerének meg
felelő kempingeket üzemeltetnek. A Cas
trum Rt. elsősorban a szakmai hátterét, 
a Balatoni Fejlesztési Rt. pedig jelentős 
tőké't biztosít társaságunk sikeres mun
kájához, amely a kemping üzemelteté
sére és további fejlesztésére alakult. A 
Nagyatádi Kemping az ISO minősítési 
szabványnak és a Német Autóklub elő
írásainak is megfelelő szolgáltatásokat 
biztosítva 300 fő befogadására lesz al
kalmas.

Ennek a gazdasági társaságnak a lét
rehozása egy fontos folyamat első állo
mása, amelyet szeretnénk következete
sen végigvinni. Azokban a feladataink
ban, amelyek a város fejlődése szem- 
pontjából fontosak, de az önkormány
zat gazdasági ereje! meghaladják, feladat
kikén kívül esnek, továbbra is törekszünk 
külsőtöké, szakmai befektetők Elvoná
sára.

PM.

Idősek Nemzetközi Éve 1999.
Gerontológiai konferencia Nagyatádon - I. rész

„Virul az igaz, akár a pálma...
Gyümölcsöt érlel öreg korában is, 
termékeny marad, szépen zöldéi lő." 

(91. zsoltár)
Magyarország összlakosságának szá

ma az életkori megoszlást tekintve ara
nyaiban évről-évre negatív irányba vál
tozott: csökkent az élve születések szá
ma, emelkedő tendenciát mutat az 
időskorú lakosok aránya. Ez vezetett ar
ra a felismerésre, hogy az egész társada
lomnak együttesen kell gondoskodnia az 
idős emberekről. Pótolhatatlan bölcses
ségük és szeretetük az alapja a család 
összetartozásának. Mindezen által a szó
nál-, gazdaság- és egészségpolitika irá
nyító felelősségé jelentős: elfogadni, meg- 
becsulm, hasznosítani az idős emberek 
tudását, továbbá megfelelően előterem
teni és biztosítani mindazt, amire szük
ségük van.

Gerontológia az öregedés és öregség 
kutatásával foglalkozó tudományágak 
összessége.

Geriátria idősgyógyászat, mely az öre
gedés körfolyamataival, azok gyógyítá
sával, megelőzéssel és gondozással fog
lalkozik.

1999. az Idősek Nemzetközi Éve. Az 
idei év eseményei figyelmünk kozéji- 
jxmtjába állítják a generál iéik közötti szo
lidaritás szükségességét, ami nem más, 
mint a családon fjeiül az egymás iránti

tisztelet és szeretet, mert „egyedül a sze
retet az, mely mindent legyőz, s ami nél
kül minden semmit sem ér, ami bárhol 
van, mindent magához vonz... és a hit
hez tartozik, hogy higgy, a szeretethez, 
hogy cselekedj, mert ha hiszel, de nem 
szeretsz, nem mozdulsz a jó tettre." 
(Szent Ágoston)

Nagyatádon a város vezetése már évek 
óta szép eredményeket mutathat fel az 
idősügytx'n. Ezt igazolja az is, hogy a 
Szociális és Családügyi Minisztérium 
Idősügyi Tanácsa elfogadva a város pá

lyázatát Nagyatádot az országos ren
dezvénysorozat kiemelt helyszínei közé 
választotta.

Március 19-én a Városi Kórházban 
rendezték meg a Gerontológiai Konfe
renciát.

A délelőtti órákban a kórházi kápol
na felszentelésének 3. évfordulója alkal
mából concelebratios szentmisén Koz
ma Imre atya O. EI. a Magyar Máltai Sze
retetszolgálat vezetője mondott homíliát. 
Az alábbi gondolatsor idézet szentEieszé- 
déből.

„Az élet érték, ajándékba kapjuk (be
csülni, tisztelni, szeretni kell. Emberek va
gyunk, gondolkodásunk megköveteli, 
hogy cselekedeteink felelősségteljessé te
gyék életünket. Földi életünk kísérője az 
Isten, aki vigyázza napjainkat. Isten te
nyerén minden ember elfér. Ö a titkok 
Istene: higgyünk abban, hogy csodála
tos a világ, hogy elfogadjuk az életet, a 
másik emlx'rt, akifjen kiteljesedik életünk. 
Tegyünk mindent emEiertársaink szolgá
latára, hiszen Efoldog csak az, aki má
sokat (boldoggá tesz. Az élet értékeit fel 
kell fedeznie az embernek, így képes csak 
mindezeket mások szolgálatába állítani."

A szentmisét követően Idősügyi Fórum 
kezdődött, amelyen nagy számú érdek
lődő volt jelen.

(Folytatás a 4. oldalon)



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

MESÉLŐ KÉPEK
A Kossuth-szobor

..Itt áll ez az ércszobor. Mintha beszél
ne... Hozzátok ide gyermekeiteket, hadd 
tanuljanak hazafiasságot és hazaszere
tetei, mert az eszme, melyet ez a szo
bor képvisel, csak akkor fog kihalni, ha 
a magyar nemzet is kihal.'

Kossuth Ferenc szavai az 190 J. októ
ber 25-i szobor avatáson hangzottak el 
Nagyatádon. Mintegv nyolcezer emlier 
várta, hogy lehulljon a lejjel Kossuth La
jos szobráról. Az alkotó Horvay János or
szágos hírű művész is jelen volt. Müvé

ELŐDEINK
l _________________________________________________________J

Balatinecz Miklós (1K11—)

lókai Mór, hiteles szemtanú írta az 
I 848-as magvar nemzetőrség megala
kulásáról:

„Egy véghetetlen jajkiáltás hangzott 
végig az ország egyik Ix-rczfalától a má
sikig verődött vissza, s midőn másod
szor visszatért, már nem volt jajkiáltás. 
hanem harci riadó!

Nem kellett télpénzzel csalogatni sen
kit; egy nemzeti kokárda volt az egesz 
ajándék, amit a belépő kapott."

„A háborús esztendő rendes katona
ság nélkül érte Magyarországot. Pedig 
egyre nagyobb szükség volt olyan 
haderőre, mellyel a nemzet szaJjadon 
rendelkezhetik. z\ márciusi ifjúságot il
leti az érdem, mely a nyugalom és va- 

\ nőnapra emlékezt e, őszinte szeretettel és tisztelettel koszontjuk 92. születés
napján (iaál Aladarnél - Mimi nénit.
A Nagyatádi Hírlap szerkesztőit kiváló emlékezetével, és féltve őrzött kejies 
és írásos dokumentumainak önzetlen átadásával nagy mértékben segítette 
településünk múltjának hiteles feltárásában.
Xagyon szépen köszönjük! Xyuffxll eletet, jo egészséget és továbbra is töretlen 
cgyütlműkixlést kívánunk:

A Xagyatádi Hírlap szerkesztősége

nek helyét ő jelölte ki a mai Széchenyi 
téren. A mellszobor két méter magas kő
talapzaton állt, felső részén három szív 
alakú bevéséssel.

I lorvav János I1873-19441 az Iparmű
vészeti Főiskola elvégzése után 1889-95- 
ig - két kortársához hasonlóan - (Kisfalu- 
di Stróljl Zsigmond és Ligeti Miklós) Bécs
ijén folytatta tanulmányait Zumbusch és 
Helmer mellett. 1901-ben Franciaország
iján, majd Olaszországban, 1928-ban 
pedig Amerikában járt tanulmányúton.

Történelmi emlékművei hazánk több 
városában ma is láthatók. Országunk leg
nagyobb Kossuth szobra Cegléden áll, 
ugyancsak az ő műve. Ezzel a pályázat
ra készült alkotással stílust teremtett, má
sát 1928-ban New Yorkban is felállítot
ták.

Legizgalmasabb műve a budapesti ki
lenc alakos márvány kompozíció, mely 
az Országház téren állt. Főalakja Kossuth, 
kétoldalt pedig az első felelős magyar mi
nisztérium tagjai. Az impresszionista je
gyeket hordozó, borongós hangulatú al
kotás nem a diadalmas hősöket, hanem 
a haza oltárán hozott áldozatukat szim
bolizálja.

A szoljorcsoport sorsa rendkívül há
nyatott. Kossuth halálakor (1894-ben) 
született a tóvárosi döntés felállításáról, 
a jjénz előteremtéséről, majd a pályázat 

gyonbiztonság oltalmára a polgári őr
séget alakította. Ebből támadt később a 
nemzetőrség. Rendesen csak a rendőr
ség szolgálatát végezték, de szükség ese
tén valamennyien kötelesek voltak 
fegyvert fogni."

Az 1848-as XXII. te. rendelte el „nem
zeti őrség" címen a nemzetőrség felál
lítását. A szabadságharc kibontakozá
sa után együtt harcoltak a honvédség
gel. Saját ruhájukat viselték, többen kö
zülük az ünneplő, magyaros-zsinóros 
atillát.

Az országos lelkesedésből Somogy 
vármegye sem maradt ki. Noszlopy 
Gáspár kormánybiztos azonnal meg
kezdte a szervezést. Eredeti levéltári do
kumentumok bizonyítják, Nagy-Atádon 
kik voltak a nemzetőrök: ma is létező 
családnevek szerepelnek a listákon.

Többek kozott: Kutor, Szalai, Babay, 
Krivarics, Csicskó, reller, Balatinecz, 
Gasparics, OdaJjasits, Vojkovits, Frányó, 
Rezsonya, Roznik, Kanizsai, Vidák. A 
leszármazottak közül bizonyára keve
sen ismerik őseik történetét! Az ifjabb 
Balatinecz Miklós orvosműszerész 
meghatódva fedezte fel ükapját: Bal
atinecz Miklóst, aki 34 évesen lett nem
zetőr. A listákon még négy Balatinecz 
szerepel: János nevű öccse és két uno
katestvére, valamint Mihály, aki busz 
evesen honvédként Komáromban har- 
< olt Klapka seregéljen és 1849. novem- 

kiírásáról, melyet Horvay János nyert 
meg. Közijén kitort az első világhábo
rú. Végül 1927-ben lepleztek le a mű
alkotást.

A második világháborút átvészelte, de 
az ideológiai harcokat már nem. 1951- 
ben a politikai felfogás túl pesszimistá- 
nak, „eszmeileg hamisnak" ítélte. A kom
pozíció darabjaira bontva a Kerepesi te
metőbe került - ott hevert évekig gondo
zatlanul.

Dombóvár vállalta, hogy méltó kör
nyezetbe helyezi a szabadságharcunk 
nagy jainak emlékművét. A Szigeterdő
ben - parkosított környezetijén ma is 
megcsodálhatok a lenyűgözően hatásos 
márv ányszobrok. Szerencsére Atádon a 
századfordulón őszinte örömmel fogad
ták Chernael Gyula függetlenségi kép
viselő ajándékát és Knapp László köz
ségi bíró közadakozásra szólító felhívá
sát. Nagyatád és a környező települések 
lakossága mellett a város vezetői mind 
részt vettek az avatáson. Dr. Noszlopy 
Gáspár, Dr. Lővy Ferenc és Tallián An
dor főszolgabíró nevét az akkori króni
kás külön is kiemelte.

Városunk büszke lehet, mert megőriz-* 
te és ápolja a Vaszary-díjas Horvay al
kotását, akinek művészetét erős I íraiság, 
kifejező erő és elbeszélő stílus jellemzi.

Mi, akik még emlékezünk régi már
ciusokra, mikor iskolás gyermekek áll
ták körül az impozáns talapzaton álló 
szobrot énekeltük a Himnuszt, lelkesen 
szavaltuk a Nemzeti Dal-t, nosztalgiával 
gondolunk eredeti helyére az iskola előtt. 
.Méltó környezete visszavárja. A legna
gyobb magyar; Széchényi István bizonyá
ra visszafogadná a róla elnevezett téren.

Nagyné Gyánó Ágota

bér 28-án tért haza. A nagy létszámú 
Balatinecz család tagjai a lakosság ál
tal megbecsült földművelő gazdák és 
iparosok voltak, Miklós ükapát közsé
gi bírónak választották. A választó kö
zösség elismerését bizonyítja, hogy ér
demesítette a tisztségre.

1848. március 18-án törvényhozás 
megszüntette a jobbágyi viszonyt. Ez 
volt az első legnagyobb arányú földre
form hazánkban. Atádon ezt a földosz
tást, kimérést vezette Balatinecz Mik
lós, mint községi bíró. Ennek fejében a 
Zrínyi M. u. 55. szám alatt kapott föld
területet. Acsalád ma is ragaszkodik ha
gyományaihoz, állandó kapcsolatot 
tartanak egymással, akár helyijén lak
nak, akár távolra kerültek szülőföldjük
től. Mindig akad egy családtag, aki vál
lalja a tiszteletbeli családlő szerejjét.

lelenleg Balatinecz János Torontóban 
élő egyetemi professzor az, aki haza
látogatásai alkalmával mozgósítja roko
nait. Hívására összegyűlnek a leszárma
zottak; iparosok és értelmiségiek, mind.

A professzorról érdemes tudni, hogy 
őt is a történelem sodorta messzire: 
1956-ban, mint a soproni erdészeti 
egyetem hallgatója, iskolájukkal, taná
raikkal együtt hagyták el az országot. Ka
nadába és Ausztráliába kerültek.

Balatinecz János Torontóban fejezte 
1x> tanulmányait és ma Európa és 
Ázsia a területe, ahol az erdőkultúráról 
tart előadásokat úgy a saját, mint hazánk 
tekintélyét növelve.

Az ifjabb Miklós tanárnő húgával és 
Márta operaénekesnő nővérével, idő
sebb és fiatalabb rokonaival együtt va
lamennyien méltó utódai az 1848-as 
nemzetőröknek.

Nagyné Gyánó Ágota

Nagyatád Ifjú Polgára
Kén Remiül, Brezovszky Barnabás, 

Orbán Barnabás, 

Varga Viktória Rebeka, 

Horváth István, 

Kollárovies Márk István
Xs ■ 1)

HÍREK
Turisztikai tanácskozás Nagyatádon

Március elején az önkormányzat találkozóra hívta a Városházára a turizmus fej
lesztésében érdekelt vállalkozókat, idegenforgalmi szakembereket. A rendezvényen 
részt vett Lasztovicza Jenő országgyűlési képviselő az országgyűlés idegenforgalmi 
bizottságának alelnoke. A találkozón szó esett a régiók erősödő szerepéről és en
nek megfelelően a regionális idegenforgalmi bizottságok növekvő feladatrendsze
réről és az ehhez rendelt tágabb anyagi lehetőségekről. A találkozó résztvevői az 
OIB tervei mellett elsősorban az idén várható pályázati támogatásokról érdeklődtek.

A városi informatikai RENDSZER veze
tőinek meghívására a Kapcsolat Napja 
alkalmáljól szervezett kötetlen megbe
szélésen találkoztak a nagyatádi Internet
használók. A találkozó resztvevői meg
állapodtak abban, hogy nemcsak az 
Interneten, de személyesen is folyama
tosan kapcsolatot tartanak. A számítógé|> 
barátok körének megalakításával egy 
olyan társaságnak szeretnék az alapjait 
megteremteni, amelyet a közös érdek
lődés mellett az együtt szervezett prog
ramok is összefognak.

Az egyre növekvő lakossági igényeket 
figyelemlje véve az önkormányzat a szol
gáltatóval közösen megteremtette a le
hetőségét a kábeltelevíziós szolgáltatás 
szüneteltetésének. A legrövidebb idő 1 
hónap a leghosszalrb időszak 12 hónap, 
amelyre az előfizető kérheti ennek a szol
gáltatásnak a szüneteltetését.

Örök húséget fogadott
Sólymos Ilona - Nyéki Tibor; Lóki Zita Ágnes - Szabó Csaba 

Szakács Bernadett Erzsébet - Forral Gábor;

Gibijer Ildikó - Árpád János; 1 lonáth Edit - Sjőesényi Gábor

Pintér Melinda - Ivók Tamás

Az önkormányzat a hagyományoknak megfelelően készül a Város Napjának meg
ünneplésére. Április 25-én délelőtt unnejx-lyes zászlófelvonással kezdődnek a prog
ramok, majd a Művelődési Házban kerül sora városi ünnepségre, ahol több kitün
tetés átadásáról is döntött a képviselőtestület. A délután folyamán szórakoztató sza
badtéri programokkal várják a rendezvény szervezői az érdeklődőket a téglagyári 
gödör rekultivációja során kialakított új szabadidőparkba.

A TALENTUM Irodalmi Stúdió és a 
művelődési ház szervezésében „Fordí
tott Világ" címmel országos versmondó 
versenyt rendeztek Nagyatádon. A talál
kozóra hazánk különböző részeiből és 
külföldről érkeztek versenyzők, akik kö
zül a zsűri döntése alapjan Alsecz Ani
ta nagyatádi versenyző el az első díjat. 
A rendezvény érdekessége, hogy kizá
rólag külföldi szerzők műveivel jelent
kezhettek a résztvevők, s így a program 
igazi csemegét jelentett a világirodalom 
remekeiből.

1999. július 31-evel lejár a Bárdos La
jos Általános Iskola és a József Attila Kol
légium igazgatójának es a Gyöngyvirág 
()voda vezetőjének megbízása. A kép
viselőtestület márciusi ülésén döntött 
mindhárom beosztás pályázati kiírásá
nak feltételeiről. Apályázatok tekinteté- 
Jjen részletes felvilágosítás a polgánrtes- 
teri hivatal önkormányzati és intézmény
irányító irodáján szerezhető Jae.

%
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Gondolatok az önkormányzati intézményrendszerről HOGYAN LATJAK?
Bizottsági elnökök cgv-cgv témakörről

A város idei költségvetésének előké
szítése kapcsán a képviselőtestület meg
bízta a polgármesteri hivatal jegyzőjét, 
hogy szakemberek tóvonásával tekint
se át az önkormányzati intézményrend
szer működését. Az előkészítő munká
val egyidejűleg a lakosság korélen is ér
zékelhetőek a találgatások. A szakmai 
előkészítő munka a napokban lezárult 
es a tények alapján az önkormányzat bi
zottságai, majd a képviselőtestület tárgyal
ja ezt a kérdést. Mónos lózset a pénz
ügyi bizottság elnöke evek óta határo
zottan képviseli az intézményrendszer 
korszerűsítésének fontosságát. Anélkül, 
hogy bármilyen döntési alternatívát elő
revetítenénk a jelenlegi feltételrend
szerről kérdezzük.

|ól érzékelhető, hogy a lakosság egy
re nagyobb részét foglalkoztatják az ön
kormányzat intézményrendszerének je
lenlegi helyzetével és jövőjével kapcso
latos kérdések. Ez teljesen természetes, 
hiszen egy olyan ellátó rendszerről van 
szó. melynek működése városunk vala
mennyi lakóját és családját közvetlenül 
érinti ellátottkent, a szolgáltatások igény- 
lx*v evőiként.

Az érdeklődést fokozza, hogy ezek az 
intézmények ezen tül 1400 munkahe
lyet is jelentenek a városnak, így az ón
kormányzat egy 'tón a város legnagyobb 
foglalkoztatója is.

Az intézmények döntően olyan szol
gáltatásokat nyújtanak, melyek biztosí
tása kötelező önkormányzati feladat. 
Vannak nem kötelező önkormányzati fel
adatokat ellátó intézményeink is, melyek 
megléte tette leheléivé településünk vá
rossá nyilvánítását, ezek színvonalas mű
ködtetése biztosíthatja, hogy városunk 
megtarthassa és erősíthesse térségi koz- 
jxinti szerejx't és azt a komfortos élette
ret. ami jogos elvárása itt éléi emberek
nek.

A feladatok ellátását normatív állami 
támogatásból, önkormányzatunk műkö
dési levételeiből és intézményeink sa

Névadót kerestünk
A 2. Sz. Általános Iskola ebben az év

tón ünnepli fennállásának 20. évfordu
lóját. Diákok, pedagógusok, szülők 
évek óta közös igénye, hogy a város töb
bi intézményéhez hasonlóan méltó 
névadót válasszanak a koznyelven „ket
tes számú" vagy „piros iskola helyett. 
Nos. erre ez a kerek évforduló nagv sze
rű alkalom.

Az intézménv érintett testületéi nyil
vános, jeligés, a három legjobb munka 
alkotóját díjazó pályázatot hirdettek.

Tizenkilenc pályázó tizenhárom sze
mélyt javasolt (írókat, költőket, művésze
ket. politikust, pszichológust, illetve a te
lepülés múltjától méltó egyéniségeket).

A pályázatokat áttanulmányozták es 
véleményezték a szülők kéjjv iseletétón 
az iskolaszék, a tanulói önkormányzat 
és a pedagógus testület tagjai.

Az iskolavezetés bírálóbizottságot

A táv hőszolgáltatási feladatokat váro
sunkban több mint két éve a Prometheus 
Kit. látja el. Az önkormányzattal kötőn szer
ződés alapján az eltelt időszakban felsze
relték a fogyasztói helyekre a használati 
melegv ízmérő órákat és a fűtésszabályzó, 
költségmegosztó eszközöket. Ez utóbbi tet
te lehetővé, hogy 1998. júliusában a la
kók részére totó mint 1 millió forint fűté
si költség került visszafizetésre. 1998-ban 
a hőveszteségek csökkentése érdekétón 
az önkormányzat finanszírozásával, töb
bek kozott a táv hővezeték nagyobi) részét 
is kicserélték. A fűtési rendszer, a fűtőmű 
korszerűsítésére az önkormányzat és a szol
gáltató a közelmúltban 12 millió forintot 
fordított. 

lát levételeiből kellene fedezni, amire 
városunk hosszéi ideje képtelen. Folya
matosan igénybe kellett vennünk az ön
hibáján kívül hátrányos helyzetű önkor
mányzatok támogatási forrását.

Minden évben intézkedéseket hoztunk 
az intézményrendszer racionálisabb 
működtetése érdekében, azonban ezek 
ellenére év ről-év re ismételten 160-190 
milliós nagyságrendű működési hi
ánnyal tudjuk költségvetésünket megter
vezni.

Az önhibáján kívül hátrányos helyze
tű önkormányzatok támogatási pályáza
tának értékelési feltételei és szabályai egy
re szigorúbbak. Sokoldalúan vizsgálják 
a pályázók tényleges műkcxlési költsé
geit, értékelik az adott önkormányzat sa

A születések számának változása:
1990 1991 1992 1991 1994 1995 1996 1997 19911.
1’2 15(1 138 117 114 101 Hl 911 108

Az óvodáskorúak létszámának alakulása: 

1998/1999. 1999/20(X). 2000/2001. 2001/2002.
447 403 176 169

Általános iskolai létszám alakulása:

1994/1995. 1998/1999. 1999/2000. 2OO4/2(X)5.
1298 1259 1234 1058

ját tóvételeinek növelését célzó intéz
kedéseit, például a tószedett helyi adó 
mértékét.

Az 1998. évi pályázatunk elbírálása
kor szembesülnünk kellett azzal, hogy 
nincs esélyünk arra, hogy működési hi
ányunkat ebből a forrástól fedezzük, hi
szen a döntéshozók nem fogják elismer
ni költségeinknek azt a részét, mely a ha
sonló nagyságú és adottságú városok or
szágos átlaga felett van. A tavalyi érté
keléskor azt mutatták ki, hogy 53 ".,-kal 
vagyunk ezen átlag felett és ennek meg
felelően hozták meg a döntést is pályá
zatunkról. Azzal kell számolnunk, hogy 
az 1999. évi pályázat során pozícióink 
nem fognak javulni.

szervezett. Rám is gondoltak és oromét 
szereztek a kéréssel. l.Az iskola első évei
- 8 év - az igazgatói feladatokat jelen
tették nekem sok-sok emlékkel. Ennyi év 
után már nem fáj, de akkor 1987-ben
- nehezen viseltem, hogy azokat a ki
csiket, akiket márciusban beírtunk, 
ősszel már nem én köszönthettem. Bi
zony. az idő könyörtelen!)

A bizottság tagjai véleményezték a pá
lyázatokat, a véleményünk szinte azo
nos volt. Mind az öten ugyanazt a sor
rendet javasoltuk. Az igazgatónő ezután 
ismertette velünk az előbb felsorolt fó
rumok értékelését. Kiderült, hogy a ta
nulók, a szülők és a pedagógusok véle
ménye is megegyezik a mi véleményünk
kel.

Mindegyik írásmű szerzője köszöne
tét és dicséretet érdemel. Igyekeznek 
meggyőzni, hogy a javasolt személy mél

TÁVHÖSZOLGÁLTATÁSI DÍJAK
A távfűtési dijakat a költségek figyelem

bevételével az önkormányzatnak kell 
megállapítania. A mostani díjemelésnél a 
tavalyi 14,3%-os inflációt, az idei 5%-os 
v illamosenergiaár-növekedést és a 1 3°í>- 
os, az államnak fizetendő használati me
legvíz díjemelést szükséges figyelembe 
venni. Az új díjat január 1-től kell megál
lapítani, így az április 1-től esedékes dí
jakban az első negy edév növekedésének 
összege is tószámításra került. Mindezek 
alapján a táv hőszolgáltatás költsége ÁFA- 
val együtt 14 "á-kal nő. Április 14ó1 a más
fel szolxis lakások havi fűtési dija 721 fo

Az új képviselő-testület, miután átte
kintette a város akkori és 1999. évi vár
haté) költségvetési helyzetét, november
ben úgy döntött, hogy mielőbb meg kell 
vizsgálni az intézményhálózat gazdasá
gi, pénzügyi, műszaki intézmény-üze
meltetési feladatainak racionalizálási 
lehetőségeit. Egyszerűbben fogalmazva, 
elrendelte egy elemző munka elvégzé
sét annak megállapítására, hogy milyen 
az intézmény rendszer nagysága és szer
kezete az elvégzendő feladatokhoz ké
pest.

A vizsgálatot elrendeli) döntést meg
alapozta egy helyzetelemzés is. mely a 
születések számának alakulásából kiin
dulva bemutatta a gyermeklétszám vál
tozását az egyes intézményeknél.

Ezek a számok egyértelmű tendenci
át jeleztek és fentieknél sokkal részlete
sebben tómutatták az ellátottak számá
nak alakulását, de szükségesnek tartottuk, 
hogy további vizsgálatokkal tisztázzuk a 
szakmai követelményeknek való megfe
lelés kérdéseit, az érintett gyermekek, szü
lők és munkavállalók vélt, vagy valódi ér
dekeinek érvényesítési lehetőségeit.

A vizsgálatot végző szakemberek el
végezték munkájukat, a képviselő-testü
let pedig a bizottsági véleményezéseket 
követően április 8-án megtárgyalja és 
meghozza azokat a döntéseket, melyek 
remélhetőleg megfelelnek a város és az 
érintettek hosszú távú érdekeinek is.

I’M

tó a névadó címre. Olvashattunk olyan 
írást, amelyik a személyes emlékek ol
daláról közelít - igazán szép sorok!

Egyéni, páros és csoportos pályázók 
küldték tó munkáikat. Dicséretes, hogy 
diákok (szakkörök) is - tanári közremű
ködéssel éltek a lehetőséggel.

A bizottság döntése alapján:
I. helyezett a „Versben bu/dosó" jel

igével írt, Nagy László költőt méltató pá
lyázat. Készítője: Vojkovics Gyuláné

II. helyezett a „Vízöntő" jeligés, Árpád 
fejedelemről szóló pályázat. Beküldő: 
Kiss Lajosné

III. helyezett a „Szeretet az élet" jel
igével érkezett, Móra Ferenc írói mun
kásságát méltató munka. Készítették: Bac- 
sa Antalné. Gyulainé Bukovics Ildikó

A bizottság tagjai egyetértettek abban, 
hogy az iskola névadójának Árpád feje

delmet javasolják. Bízunk abban, hogy 
a fenntartó is egyetért véleményünkkel.

rinttal, a háromszobás lakásoké 1199 fo
rinttal emelkedik. A táv hőszolgáltatás költ
ségeit mérsékli a termálvíz hasznosítása. 
A használati melegvízhez köbméterenként 
41,6 forintért jutnak hozzá a lakók, ami 
120 forinttal olcsóbb, mint a város más te
rületem a nx?legv íz előállítása. A hódíjban 
is nxgjelenik a termák íz fűtéscélú (elhasz
nálásának költségcsökkentő hatása, ami 
légköbméterenként meghaladja a 100 fo
rintot. Továbbra is a hőveszteség csökken
tése, a felhasznált hőmennyiség mérsék
lése, valamint a fűtésszolgáltatás egyenle
tes biztosítása a feladat.

Ágoston Gábor képviselő Csizmár József igazgató és dr. Szabó József Andor képviseli) 
társaságában

Az önkormányzati bizottsági elnökö
ket es a A Jegye/ Közgyűlés nagyatádi tag
jait Iremutato sorozatunk következő 
szere/)/óje Ágoston Cálxir a képviselő a 
Megve/ Közgyú/es Nemzetköz/ K.i/x so- 
latok bizottságának elnöke. Elsősorban 
arra kerestünk választ, hogy <i megyei 
közgyűlés munkája hogyan kapcsolód
hat személyén keresztül Nagyatádhoz.

A megyei közgyűléstó* a tavalyi ón
kormányzati választásokon a Fidesz 
MMP listáján kerültem tó*. Közgyűlési 
tagként ez az első ciklus, amelytón dol
gozom, az önkormányzatnál ez már a 
második időszak, amelynek munkájában 
részt vehetek.

Jelenleg a megyei közgyűlés vezeté
sétón a Somogyért Egyesület, a Fidesz 
MPP és a Kisgazdapárt alkotja a tobb- 
ségi koalíciót. A közgyűléstón két bizott
ság munkájában is dolgozom; az egyik 
az Egyházi Kapcsolatok Bizottság, a má
sik a Nemzetközi Ka|x solatok Bizottsá
ga, amelynek a munkáját irányítom.

A Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsá
gában mindjárt a képviselői ciklus ele
jén „bedobtak a mélyvíztó", hiszen de
cemberben a megye képviseletében részt 
vehettem az Európai Régiók közgyűlé
sén. Utólag visszagondolva tanulságos 
és nagyon érdekes élmény volt megis
merkedni a megye testvér régióinak kép
viselőivel, amely a későbbi munkának 
is jó alapot teremt.

- Milyen kapcsolódási pontokat talál 
a városi képviselőn munkájához?

-Mint nagyatádi önkormányzati kép
viselő, úgy gondolom, hogy a nemzet
közi kapcsolatok kiépítéséből a város a 
későbbiek során tud profitálni. Ez a tu
risztika es a gazdaság területén egyaránt 
fontos lehet. Az első komoly abb bizott
sági munkánk a közgyűléstón a megye 
kapcsolatrendszerének áttekintése volt. 
Ennek során már találtunk olyan kapcso
lódási pontokat, amely a város számá
ra is hasznos lehet.

Konkrét példa, hogy Nagyatádi Kon
zervgyár az orosz válság hatására nehéz 
gazdasági helyzetbe került. A piacvesz
tés kompenzálására igyekszünk felhasz
nálni a meglévő megyei kulkapcsolata- 
inkat. Erre irányult a legutóbbi tárgyalá
sunk is Dr. Szabó lózset Andor kajios- 
v ári országgyűlési képviselővel és a Kon
zervgyár igazgatójával, Csizmár József
fel. A tárgyaláson két lehetséges alterna
tíva is felmerült, amely enyhítheti eze
ket a problémákat. Az egyik irány egv 
orosz kapcsolat Rosztov megyével, a má
sik szóba kerül lehetőség a kínai Gan- 
su tartományban való piacszerzés.

Közvetlenül hívható telefonszámok
Nagyatád Város Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy az alábbi vezetők 
a Polgármesteri Hivatalban közvetlenül is hívhatók az alábbi telefonszámokon:

Jegyző: 504-461
Aljegyző, önkormányzati és intézményirányító irodavezető: 504-462
Pénzügyi irodavezető: 504-465
Műszaki és városgazdálkodási irodavezető: 504-467
Hatósági és ügyfélszolgálati irodavezető: 504-583
Jogtanácsos: 504-463

Oroszországban az idén szeptemtór- 
tó'n rakják le egy áruház alapjait, ame
lyet résztón magyarok építenek es az áru
ellátás jelentős részét is magyar, somo
gyi termékek tennék ki. Ennek kapcsán 
szerveznek egy kiállítás ts, amelyet 
ajánlottam a konzergyár képviselőinek.

A másik irány szintén üzleti jellegű. 
Gansu tartományban készül egy 33 eme
letes kereskedelmi központ, ahol a ma
gyar termékeknek is helyet szeretnének 
adni. Úgy látjuk, hogy ez is egy poten
ciálisan jé) piac lehet. Felmerült még a 
tárgyalásokon az erdélyi piac megszer
zésének lehetősége is, amelyben szintén 
elő kapcsolatokra tudnánk alapozni.

Gazdasági téren ugyanezeket a meg
lévő kapcsolatokat ajánlottam a Cérna
gyár vezetőinek is. A velük folytatott meg
beszélések alapján egyértelművé vált, 
hogy ők elsősorban az orosz piac irányá
ban szerelnének elmozdulni. A kulkaj)- 
csolatainkat egv -egy üzlet létrejöttével így 
gazdasági téren is tudjuk kamatoztatni, 
s ezektón szívesen állok bármely nagy
atádi vállalkozás rendelkezésére. Ezeken 
a külföldi kiállításokon való megjelenés 
költségeinek jelentős része is megtaka
rítható, hiszen a Gazdasági Minisztéri
um célirányos pályázatokkal támogatja 
a magyar termékek külföldi tómutatását.

-Melyek a két bizottság legfontosabb 
célkitűzésed

- Az Egv házi Kapcsolatok Bizottságá
ban az egv házak, vallási felekezetek kép- 
v iselőmek véleményére, tapasztalataira 
vagyunk kíváncsiak, valamennyi komo
lyabb döntésünk előkészítésében. A bi
zottság a rendelkezésére álló pénz, pá
lyázati úton a rpűemléktemplomok res
taurálására, felújítására szeretné fordíta
ni. Ez összességében nem jelentős 
összeg, de egy -egy kis településnek min
den segítség számít.

A Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsá
gának munkája során szeretnék szoros 
kapcsolatot kialakítani az Európai Integ
rációs Bizottsággal, amellyel közösen ko
molyabb eredményeket érhetünk el 
egy-egy területen. Jelenleg folyik a bizott
ság támogatási programjának megalko
tása, amely meghatározza a rendelkezé
sünkre álló forrás felosztásának alapel
veit. A magam részéről rendkívül fontos
nak érzem a nyelvtanulás hatékonyabb 
ösztönzését, amely segíti az integrációs 
törekvéseinket is. A bizottság meglévő 
kapcsolatainak kamatoztatásával segíti a 
megye települési önkonnányzatainak 
külföldi partnerkeresését, külkapcsolata- 
inak építését.
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Mi is az az Agykontroll?
A régi vicc szerint egyedül az értelmi 

képességek lettek igazságosan elosztva, 
mert mindenki biztos benne, hogy ne
ki jutott a világon a legtöbb.

Még ha ösztönösen hajlik is az emlxT 
az efféle hozzáállásra, mindenkivel elő
fordul, hogy néha elgondolkcxlik: - vajon 
miért olyan sikeres X vajon mitől olyan 
jó Y memóriája, vajon nekem miért nem 
mennek úgy a dolgaim, mint Z-nek?

A válasz agyunk, elménk használatá
ban rejlik.

Fia veszünk a boltban valami egysze
rű szerkezetet, például egy elektromos 
citromfái sarot. még ahhoz is adnak hasz
nálati útmutatót. „Vágja félbe a citromot, 
helyezze a kúpos csavaróra. majd 
nyomja meg, ezzel beindítja a motort..." 
Nincs az az ember, aki ránézésre ne tud
na mindezt magától, ha egyszer citrom
fái sarót vásárol, mégis kapunk a szerke
zethez használati útmutatót.

A világ legcsodálatosabb, de egylx*n 
leglxrnyolultabb szerkezeiéhez saját 
agyunkhoz - nem kaptunk ilyen hasz
nálati leírást. Nekünk magunknak kell ki
találnunk, hogyan is használjuk.

Mindannyian rendelkezünk ugyanis 
ezzel a fantasztikus, csodákra kéjx’s esz
közzel ezzel a minden ma létező com- 
jxitert messze fölülmúló szujier-számí- 
tógép|X‘l - sajat agyunkkal, épp csak a 
használat mikéntjén múlik az, hogy ki, 
mire jut vele életétón. Nem mindegy 
ugyanis, hogy csak úgy vaktában, esz nél

Babay József: Cscxlatukör című mese
játékában özvegy Mikánnénak van egy 
tükre, amelytó aki tólenéz, megláthat
ja a múltat és a jövendőt. Mi is belete
kintettünk ebbe a tükörbe s visszaidéz
tük az elmúlt félév eredményeit, s ezál
tal a jövő is egyértelműen kirajzolódott 
a számunkra.

Aki november 29-én reszt vett a 
Babay-napok rendezvénysorozatán, 
megismerkedhetett a KM) éve Nagyatá
don Született író életével, s azzal a tinóm 
népi humorral, mely a színpadon a gye
rekek tolmácsolásával élményt nyújtott 
a közönség számára. A városi ünnepség
gé előléptetett Babay-év forduló méltán 
bizonyítja, hogy a város értékeit igenis 
felszínre kell hozni, a hagyományokat 
megőrizni.

Babay Bernadett. az író lánya a száz
évesévfordulóra kiadatta és iskolánkban 
dedikálta az író meséit, Furo Feri furu
lyája címmel. Az évforduló ezzel szer
vesen Ixfopült a város életébe.

Iskolánk sporttagozatos iskola, a meg
növelt sportolási lehetőségek természe
tesen a gyerekek számára.

Nem megfojtó tehát, hogy sportered
ményeink kiemelkedőek a régióban. Já
tékos sjx irt vetélkedőben először megyei 
második, majd országos területi fordu
lón Péc sen szinten a máscxlik hely et sze
reztük meg. Teremlabdarúgásban első 
korcsojxirtos megyei harmadik es má
sodik korcsoportos megyei első helye
zést értük el. s mi kaptuk a torna legjobb 
kapusának dijat is. (Molnár Gergő)

A kézilabda kiemelt szerepet játszik 
sportéletünkben. A városi kézilalxJacsa- 
pattal megkezdtük az utánpótlásképzés
ben való szen es együttműködést. Diák
jaink az Eötvös kupa második korcsojxir- 
tos országos területi tornán másodikok, 
majd Sellyén országos területi tornán har
madik helyezést értek el.

A torna gólkirálya (Szakály Péter) is a 
csapatunktól került ki.

Tanulóink szép számmal vesznek 
részt iskolán kívüli szakosztályok mun
kájában is. Duatlon megyei diákolimpi
án második korcsojxirtos bajnokságon 
második helyezést ért el két versenyzőnk 
(Herr Gy ula, Szabadkai Béla)

A felsorolt sportágakon kívül számos 
városkörnyéki és más l-lll. helyezésünk 
van: mezei futásban, asztaliteniszben, 
úszásban, cselgáncsban és triatlonban. 

kül pótolom a számítógépet, vagy meg
tanulom és használom azokat az eljárá
sokat. technikákat, amit számítógép-prog
ramozásnak hívnak.

Agyunk, elménk jobb, hatékonyabb 
használatát segítő technikáinak gyűjte
ménye az Agykontroll nevű módszer. I la 
megtanuljuk és használjuk ezeket a tei h- 
nikákat jxizitív változásokat érhetünk el 
életünkben.

1996-ban tudományos vizsgálat folyt, 
hogy kiderítse, milyen hatást fejt ki hosszú 
távon a négyna|x>s agykontroll tanfolyam 
elvégzése. Az eredmény tömören fogal
mazva megdobtóntő:

1008 tanfolyamul végzett magyar 
emtór válaszolta meg névtelenül a kér
dőíven szereplő kérdéseket. Átlagban két 
és fél éve végezték el a kurzust. A tan
folyam óta 2,2-szer ritkábban szorulnak 
orvosi kezelésre: 2.6-szor kevesebb 
gyógyszert kell szedniük: általános 
egészségi állajxituk 57 ",,-ról 84 ",,-ra. 
energiaszintjük 50 ",,-ról 85 ",,-ra. köz
érzetük jX'tlig 48 ".>-ról 88 ",,-ra javult.

Az egészségeset)!), energikusai)!). jobb 
kózérzetű ember nem kell magyaráz
ni sokkal többre ke|X‘s, sokkal jobban 
élhet. Rengeteg magyar agykontrollos éle
te igazolja ezt. Példa gyanánt álljon itt 
néhány részlet egy kajx)svári asszony le
veléből:

„85 kilós hájpac ni voltam, ráadásul 
szemüveges. Már évek óta kezeltek szív - 
ritmuszavarral, visszatérő ejx’hólyag-

MIT MUTAT A TÜKÖR?
Félévi értékelés a Babay iskoláról

(pl: Stoff Dóra, Del Fabro Zsolt)
A gyerekek hovatartozásának érzését, 

erősítik a sporton kívüli szabadidős te
vékenységek. Nagyon népszerű a szer
dai kaszói lovaglás a diákok körében, így 
minden tanulónk megismerkedik az iga
zi magyar sjxirttal.

A délutáni órák hasznos eltöltéséért a 
napközi felelős az alsó tagozatban. Min
den hónapban témahetet tartunk a kn sík
nek. ezeken a foglalkozásokon rajzpá
lyázati munka, könyvtári kutatás, vide
ózás, kisebb vetélkedők zajlanak.

A napközis tevékenység kiemelkedő 
részévé vált az óvodákkal való kapcso
lattartás. Minden év tón változatos prog
ramokkal várjuk a nagycsoportosokat.

A hagyományos farsangi rendezvé
nyek és a szülők-nev élők bálja után most 
Szülők Klubja elnevezéssel egy új társas
érintkezési csatorna kialakításán fárado
zik az iskola.

Március 10-én Nv ilt nap keretében 
minden érdeklődő ellátogathatott a ta
nítási órákra, s ezzel tótekintést ny erhe
tett az iskola életébe.

/Az eddig említett nevelési és szórakoz
tatási programok járulékos elmei ugyan 
az oktatási rendszernek, mégis fontosak 
a gyermek tudatának alakításában.

Az iskola tő szerejie azonban az ok
tatás mely a mai tantervektől v iharvert 
állapotában is a jiedagógus feladata.

Tanulmányi munkánk hiteles bizonyí
téka a tanulmány i versenyeken való jó 

gyulladással. Lábaim gyakran fájtak, vér
nyomásom ingadozott. Gyakran voltam 
ingerült, rosszkedvű. Úgy döntöttem, 
hogy ennek v eget kell vetni. A Silva-miíri
szért könyvből tanulva programozni 
kezdtem magamat, hogy lefogyjak. ... 
1 létről hétre csökkent a súlyon). Április
iéin elvégezteti) Ka|X>sváron az Agv kont
roll tanfolyamot. /Azóta hitem megingat
hatatlan. Legtundoklőbb nyári sikerem 

azonkívül, hogy tíz év után először új
ra bikinitón élveztem a strandolást , 
hogy megjav 'flottam a látásomat. 18 ev 
eltelte után letettem a szemüveget, 
nincs mar szükségem ra! Ma mar nem 
szedek semmiféle gyógyszert, teljesen 
egeszseges vagyok. Súlyom tóallt 60 kg- 
ra. Közérzetem kitűnő, derűs vagyok, és 
egyáltalán minden területen jxrzitív Hiúi
don megváltoztam... Anyagi helyzetem 
ajiránkent, de folyamatosan javul... Úgy 
érzem, elmém szamára nincs lehetetlen, 
én [ledig egyszerűen boldog vagyok."

Hasonló boldogságot kívánva csak 
egyet tehetek: szívtói javaslom a tanfo
lyam elvégzését mindenkinek, aki testi- 
leg-lelkileg egészségesebtón, jobban 
akar élni. Nagyatádon május 22-én in
dul Agykontroll tanfolyam a Művelődé
si Házban, legyek a helyszínen kajiha- 
tók (Baross G. u. 2., infomiációs telefon
szám: 82/351-497). Szeretettel (+a|ándek 
könyvvel) varom az Agykontroll iránt ér
deklődőket az ezt megelőző ingyenes is
mertető előadásra is, május I 1-án. |x;n- 
teken, délután 17 órakor a tanfolyam 
helyszínén.

Doniján Gábor, Agv kontroli-oktató 

szereplés. Varosunkat a mi iskolánk kép
viselte Kajxisvaron. a vers- és jirózamon- 
do, helyesíró es komplex mesefeldolgo
zó versenyen es megrendeztük a helyi 
néjxlal, mese, versmondó, helyesíró és 
széjikiejtési versenyt is.

Megyei döntőtó versmond,islx’il Ba

latonszárszóra a lózsef Attila szavalóver
senyre jutott Orsós Lajos, valamint a 
Nyelvunktón elünk versenyen a 7. 
Osztályban Pungor Krisztián. Területi 
néjxlal es a könyvtár áltál kiirt versíró ver
senyen l-lll. helyezést értünk el. Környe
zetvédelemtón részt vettunk a MINI- 
DIAK konferencián, ahol megszereztük 
az első és a harmadik helyezést.

A nyelvoktatás korszerűsítése érdeké
ben színesítjük az angol és német nyelv 
tanításának lehetőségeit.

A napközis foglalkozásokon már má
sodik osztálytól játékosan ismerkednek 
a diakok az angol és német nyelvvel, s 
a tanévkezdés előtt felkészítő nyelvi tá- 
Ixirt szervezünk érdeklődő diákjainknak, 
májusban cseretaboroztatast Németor
szágba. A tanév folyamán több hetet ta
nulnak a sziágyi Erdei Iskolában a gye
rekek. Itt közvetlen kajxsolatba kerültek 
a természettel, es megtanulták az egy
másra utaltságot.

Ez a tűkor csak egy szelet az iskola éle- 
télxil, de ez a szelet egv valósághű meg
közelítése az itt folyó munkának, terve
inknek, tanáraink es diákjaink hozzáál
lásának. Nagy Erika

Idősek Nemzetközi Éve 1999.
Kozma Imre atya „Az egyházak es a 

szeretetszolgálatok lehetőségei az idős- 
ügytón" címmel tartott előadásában ki
emelte a szeretetszolgálat lényégét.

„Érdekorientált világunkban nem se
gélyekre. hanem szeretetre van szüksé
gé embertársainknak, segítő kezünket 
nyújtva az érteket az érdekek tőle kell 
emelnünk. Az értekek felhalmozója 
maga az ember, mindezért figyel
münk az idősek télé lordul. Elfogadjuk 

az állajxitukat. enyhítjük magányukat, 
s mindez a lelkiségen múlik. Gondoz
ni kell a lelkeket. Küldetésünk erkölc si 
kötelezettségvállalás a másik szemelv 
iránt. Ismernünk kell a világot, olvas
nunk kell a világ jeleiben, mely meg
mutatja nekünk, mit kell tennünk az 
idősekért: Isten előtti felelősséggel 
gondoskodni róluk, szolgálni őket.

Az egyházak, a szeretetszolgálatok, 
illetve karitatív szervezetek nem i sak 
otthonokat tartanak lenn, hanem a se
gítségnyújtás egyéb (ormait is (elhasz
nálva igyekeznek embertársaik életét 
még emberibbé tenni. Lelkiségükön 
múlik az emberi személy tiszteletben 
tartásának alapvető fontossága. Keresz
tény gondolkodásuk es cselekvésük lé
nyeges alapgondolata: hogyan bá
nunk az emberekkel?"

Természetesen úgy, hogy „1 L1 boldo
gok akartok lenni, tegyetek másokat 
boldoggá." (Dr. Batthyány Strattmann 
László herceg).

Ormai István jiolgarmester az idős
korúak ellátása segítésének önkor
mányzati tapasztalatairól és lehetősége
iről szólt. Nagyatádon az elmúlt évek
ben sokféleképpen és eredményesen 
működött együtt az önkormányzat a 
nyugdíjasok közösségeivel, biztosan 
még többet lehet tenni értük és velük. 
Velük valóban lehet együtt gondolkod
ni és közösen dolgozni. Nem csak élén
ken érdeklődnek lakóhelyük fejlődése 
iránt, hanem van véleményeik és van
nak javaslataik is. Mindezeket megis
merve megfontoltan dönthetünk a köz
érdekű tennivalókban, valamint a jó 
megoldásokat illetően. Megnyilvánul fe
lelős, segítő szándékuk, tenni akarásuk 
a városért, amelyet szorgalmas munká
val építettek. A varos is építhet aktivi
tásukra, a közügyekben való részvétel
ükre. bölcsességükre es kezdeménye
zésükre. Fórumaik, közösségeik példa
mutatóan vannak jelen a társadalmi élet
ben, kulturális eseményeken. Az idős 
emberek számíthatnak ránk. Az egész- 
ségügyi-és szociális ellátó intézmény
rendszer korszerűsítése és fejlesztése irá
nyába kitűzött cél az idősek életminő
ségének javítása, életesélyeinek 
hosszabbítása. Városunkban a felnőtt 
védelmi személyes gondoskodás szak
mai irányítása a Szociális Gondozási 
Közjxint keretétón történik. Az otthon
házak kialakításával további ellátási tor
mák létrehozását kezdtük el.

Dr. Frank Ferenc főigazgató főorvos 
ismertette az idei betegek gyógyításá
nak kórház adta lehetőségeit es tájékoz
tatott az elért eredményekről is. Elő
adásában kiemelten szólt arról, hogy 

1994-1998. kozott a kórházban ápolt 
60 ev feletti betegek száma emelkedő 
tendenciát mutatott. Az intézményben 
1994. április 1-én indult Krónikus 
Osztályon az ágyszám 24 volt, amely 
fokozatosan emelkedőt, napjainkra el
ért az 58-at. A kórház kihasználtságá
ra utalva rámutatott arra, hogy az in
tézmény nem csak a vonzáskörzetéhez 
tartozó betegeket fogad, hanem meg 
azon túlmenően is végez ájxiló-gyógyí- 

tó tevékenységét. Továbbá hangsúlyoz
ta az élért szakmai munka jelentősé
gét is, amely évről évre a jelenlegi gaz
dasági helyzet ismeretében nem kis ki
hívást jelent. Ebből adódóan az önkor
mányzatra is fontos teladat hárul. A szo
ciális és házi betegellátó rendszer fej
lesztése és bővítése* tovább segítheti a 
rászoruló időskorú emberek életének 
mindennapjait. Az időskorú emtórek 
magányosságát, elszigeteltségét nemi
leg enyhíteni igyekeznek a különböző 
közösségek (klubok, korok).

Városi kórházunk Krónikus Osztálya 
ötéves múltra tekint vissza. Dr. 
Blaskovii h Erzsébet osztályvezető fő
orvos tószámolt azokról az útkereső tö
rekvésekről. melyek végeredményeként 
osztályuk a Magvar Gerontológiai Tár
sasághoz es a Nemzetközi Terez Anya 
Munkatársai Mozgalomhoz csatlako
zott. Mindez a gondolkodásuk által, a 
lelki béke útján közeledik az idősek fe
lé, így lehetséges valóra váltani a tet
teket a hétköznapok során. Ennek be
teljesedésének egyetlen igaz útja a hit. 
amely csodákat művelhet a betegek 
ápolásának és gyógyításának biztos re
ményében. Horváthné Vágó Erzsébet 
osztályvezető főnővér az ápolás legne
hezebb kérdését, a felfekvések kezelé
sét ismertette. Az osztályon ápolt be
tegek összetétele heterogén, átlagélet
kora 77 év. A viszonylag magas élet
kor sajátosságait is (betegségeik mellett) 
figyelembe véve szükséges a minden
napi ápolás, gyógyítás során a szakmai 
ismereteken túlmenően a belső hiva
tásérzetből fakadó lelkiismeretes tevé
kenység, ami egyben minőségi ápolá
si munkát is jelent. „Ha már semmit 
nem adhatsz, add a mosolyod!" (Teréz 
anya)

Dr. Kisnemes János esperes plébános 
a haldoklók lelkipásztori ellátásának 
fontosságát hangsúlyozta: „Készülni kell 
a „nagy útra", mely minden ember éle
tében bekövetkezik, csak időpontja is
meretlen számunkra. Az „örök életre 
való felkészülésben a haldoklók szent
ségekkel történő ellátása kezdetektől 
fogva az egyház feladata. Általános ta
pasztalatokon alapuló egybehangzó vé
lemények szerint ezen szentségek fel
vétele után az emberi lélek megnyug
szik. Előfordulnak azonban olyan ese
tek is. ahol az idős beteg ember nem 
képes, vagy nem akar egymaga dön
teni ezen kérdést illetően. Ilyen alkal
makkor történő visszautasítást türelem
mel kell a lelki aty ának elviselnie, azon
ban megérteni oly nehéz, hiszen az em
ber test és lélek."

Mészáros Ágnes



Bizakodó hangulatban
Elkezdték ci kczilabdás hölgyek

Újoncként, az NB II. délnyugati cso
portjában őszi veretlenkent vonult rövid 
téli pihenőre a Nagyatádi Női Kézilab
da Klub hölgykoszorúja. A klub is debü
tált, hiszen - amint az ismeretes -, a nyá
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ron lett önálló. A téli felkészülésről, a le
hetőségekről. adottságokról és a várha
té) eredményekről, az esélyekről Kusza 
Tamás kluMnököt és Fehér Miklós tech
nikai vezetőt kérdeztük.

- Gyakorlatilag idegenben Kutason, ja
nuár közepén kezdtük a felkészülést, he
ti három alkalommal edzettek a lányok. 
A 16-os keretbe egy átlövő és egy kapus

A sportok királynője Nagyatádon
A Nagyatádi Atlétikai Club két évvel 

ezelőtti megalakulásával nem keveseb
bet vállalt, minthogy utánpótlás-bázist te
remt, amelyből reményeik szerint - más 
sportágak is Erőséggel profitálhatnak. A 
mára hetven tagot számláló clulxjt öt fős 
elnökség mozgatja (Dr. Gábriel lános el
nök, Faragó Károly alelnök, a 17 éves ver
senyző Karlovics Andrea, Fforváth János 
és Farkas TiEjor). - Tavaly, októErer ünne- 

jrén, a Mudin Imre emlékére rendezett 
atlétikai versennyel vétették észre magu
kat. s amelyen nem kisebb személyiség, 
mint Zsivótzky Gyula olimpiai kalapács
vető bajnok vállalt fővédnökséget.

A fenti létszámEról, amely a nagyatá
diak mellett, a ZákányEról, Háromfáról, 
Kaposvárról ideigazolt atlétákljól tevő
dik össze 35-40 a versenyző. Eredmé
nyeik alapján ösztönzésükre négy ver- 

A Nagyatádi Atlétikai Klub szeretettel meghívja (hit és családját 
Nagyatád új pihenéytarkjában (volt téglagyári gödör) 

í.9.99. április 3-án (húsvét szombatján) 14 órakor rendezendő 

„NYUSZIFUTÁS” amatőr futóversenyére
A versemen bárki ingyenesen nevezhet.

A nevezések számának függvénvélien tervezett kategóriák 
14 év alattiak: 1000 méter (1 kör) 
14- IS év közöttiek és 35 év Felettiek 2000 méter i2 kor) 
18-35 év közöttiek .3000 méter (.3 kor'

A hitóversenven külön férfiak és nők között kategóriánként I lii, lielvezettek 
éremdíjazáslran. az első ötven lielntó húsvéti meglejietéslx n részesül

érkezett. Megjegyzem, mert fontosnak 
tartjuk: most már kapusedző is tevékeny
kedik a csapat mellett. A felkészülés so
rán olyan edzőmérkőzéseket választot
tunk, amelyeken tanulni lehetett és le

szűrni a felkészülés eredményét. A sió
foki, barcsi, marcali, fonyódi csapatok 
mellett, ellenfelünk volt többször is Nagy
kanizsa NBI. B-s gárdája, s nem vallot
tunk szégyent, sőt...

lói érzékelhető egyébként, hogy a vá
rosban és környékén megnőtt a minő
ségi sport iránti igény. Szerény körülmé
nyeinkhez képest is szeretnénk ennek 

senyzővel szerződést is kötöttek. Igaz, át
igazolásuk már csak a club jóváhagyá
sával és a nevelési költségek megtéríté
sével történhet, feltéve, hogy a fiatal meg
felelő teltételek közé kerül.

A szakmai munka, a hozzáértés zálo
ga, hogy az utánpótlás edzők körében 
elismert szaktekintély, Lengyel Tibor - Ka
posvárról kijárva, juttatást nem kérve 
látja el az edzői teendőket.

Mindezeket dr. Gábriel Jánostól, a club 
elnökétől tudtuk meg lapunk olvasóinak 
tájékoztatására. A továbbiakban ered
ményeikről, céljaikról kérdeztük: Azon 
túl, hogy a megyei diákolimpián és a me
gyei középiskolai bajnokságokon 10 baj
noki címet nyertek fiatal atlétáink, az or
szágos diákolimpián Gerlecz Csilla 
bronzérmes lett. Az országos ifjúsági sza
badtéri bajnokságon, ugyancsak Gerlecz 

mindinkább megfelelni. Változatlanul jó 
a csapatszellem és, ha a dolgaink sze
rencsésen alakulnak, - nem titkoltan - 
esélyét látom, hogy egy osztállyal feljebb, 
az NBI. B-be felkerüljünk. Ebből kitűnik, 
hogy a város igényei a céljainkkal sze
rencsésen egybe vágnak.

Ami pedig a kézilabdázás jövőjét ille
ti? Össze kell fogni és tenni kell azért, hogy 
módszeresen, jól érzékelhetően fejlődjön 
az utánpótlás-nevelés. Ehhez pedig a vá
rosban megvannak az adottságok és tu
lajdonképpen a lehetőségek is, csak él
ni kell velük mondta Ivusza Tamás.

- Egyelőre a legnagyobb gondunk a 
csarnok hiánya. Az előzőekből is kitűnt, 
hogy idegenbe utazva zajlott a felkészü
lés és másutt voltak a meccseink is. Ez 
pedig nem kis költség. Természetesen a 
sportcsarnok felépítéséig is talpon kell 
maradnunk. |ó értelembe véve, szalad 
a szekér velünk. Ezzel élni kell. Én is azt 
gondolom, hogy egy jó színvonalon ját
szó, a hálás közönségünknek örömet 
szerző csapattal kell megvárni az új csar
nokot. Úgy érzem, a szurkolók által táp
lált bizalom és - elvárás szerinti az ön
kormányzat támogatása is. Egyetlenaá- 
mogatónkat sem megsértve, szeretnénk 
megemlíteni külön is közöttük néhányat: 
Az OTP, a MAVAD, az ADIDAS, a Ifo
tel Solar ezek között is kiemelt támoga
tásban részesít minket. Tudjuk: mindez 
további következetes, kemény, kitartó és 
eredményes munkára kötelez bennün
ket. Élni és nem visszaélni szeretnénk a 
lehetőséggel - mondta Fehér Miklós.

(Hubay S.)

Csilla 156 cm-es ugrásával a magasug
rás V. helyezettje, míg Baranyák Zsolt az 
1500 m-es síkfutásban 4.12-es idejével 
VI lett. Tavaly az egyesületek pontver
senyében a középmezőnyEien helyez
kedtünk el, ami nem leEtecsülendő 
eredmény, ám az idén javítunk ezen is.

Átéli felkészülés a városi tornatermek
ben zajlott, a kaposvári tíz atléta a me
gye székhelyen edzett. S hogy sikerült ez 
a munka, az idei eredmények is ezt iga
zolják. Néhány közülük: Országos ifjú
sági bajnokságon a 19 éves Skultéti Lász
ló 14,24 m-es hármasugró eredményé
vel országos bajnok, Cseh Géza 12,68- 
cal nyolcadik, 10.14-gyel Budai Berna
dett 60 m-en ugyancsak a nyolcadik. A 
felnőtt országos bajnokságon Skultéti 
László 1 3,88 m-es hármasugró eredmé
nyével 6., míg Csorba Norbert a MASZ 
fedett pályás felnőtt versenyén 3000 in
én a második helyet szerezte meg. Ezek 
a versenyek fedett pályán zajlottak. - Me
zei futásban Csorba Norljert a Pólus Cen
ter Budapest Bajnokságon ezüstérmes 
volt a felnőttek mezőnyéljen, ugyanitt az 
ifjúságiak versenyélten Tokai Krisztián 
ötödik lett, míg Nepp Péter a hatodik. Azt 
gondolom, a csapat egységét is jelzi, hogy 
ezen a megmérettetésen a Tokai Krisz
tián, Nepp Péter, Vidor Zsolt összetéte
lű csapat ezüstérmes lett.

Az előttünk álló rangos versenyek al
kalmat adnak értékes jiontok legyűjté
sére, minősítések elérésére, és a ranglét
rán való feljebb kerülésre.

A nagyatádi közönség előtt a foci- 
meccsek szünetéljen is szeretnénk atlé
tikai versenyszámokat Ijeiktatni. Megren
dezzük a távolugró gálát, az amatőr fu
tóversenyt. Szerepelünk két országos ver
senyen, a gyermek atléták országos ta
lálkozóján. Szeretnénk hagyományossá 
tenni az októberi emlékversenyt, de most 
már nemzetközi rangra emelve.

Céljainkat, amelyeket programiján 
rögzítettünk, a Magyar Atlétikai Szövet
ség is jóváhagyta. Pályázatokon elnyert 
támogatásokból szeretnénk e verse
nyekre alkalmassá tenni az atlétikai pá
lyát. Határozott célunk, hogy az ország 
egyik utánpótlás-nevelő bázisa legyünk, 
ami természetesen több éves programot 
jelent. Ennek [ledig a csírái, már jól fel
ismerhetők néhány versenyszámban.

Hubay Sándor

Március 15.
a Százszorszép Óvodában

Az óvodáskorú gyermeket elsősorban 
a külsőségek, a várakozás, a készülődés 
légköre ragadja meg. Az ünnepek esz
mei tartalma nehezen érthető számuk
ra, ezért fontosnak tartjuk, hogy érzelme
iken keresztül, életkoruknak megfelelő, 
változatos tevékenységek végzésével, 
örömmel kapcsolódjanak E>e az ünnepi 
előkészületekEx?. Jó hangulatra, szép és 
érdekes külsőségek hangsúlyozására tö
rekedtünk.

A mi óvodánkban egész héten át ké
szülődtünk március 15. méltó megün
neplésére. Ünnepi tablót készítettünk, 
szabadságharccal kapcsolatos képeket 
helyeztünk el, nemzetiszínű zászlót, ko
kárdát festettünk, óriási kartondobozból 
elkészítettük a „Fehérvári kapitány..." vá
rát, melyet kapukkal, ajtókkal, bástyák
kal díszítettünk, közijén verseltünk, éne
keltünk. A témával összefüggő könyve
ket nézegettünk. Régi használati tárgya
kat gyűjtöttünk, megismerkedtek azok 
funkcióival. Nagycsoportosaink tudják, 
hogy magyarok vagyunk, séták során 
megismerték városunk nevezetességeit, 
büszkék városunkra, óvodánkra.

Gyermekeink megismerkedtek nem
zeti jelképeinkkel, magyar címert festet
tünk, meghallgattuk a Himnuszt is. A vá
rakozás fokozása érdekéljen elárultuk, 
hogy vendéget is hívtunk.

Ünnepi díszbe öltöztettük óvodánkat, 
felnőttek és gyennekek is ünneplő ruhá

Fórum a cigányság értékeiről, 
kultúrájáról, hagyományairól

A Szociális és Családügyi Minisztéri
um kezdeményezésére a városi Szoci
ális Gondozási Központ, "A cigányság 
történelme, kultúrája, hagyományvilága 
és nevelési stílusa" címmel rendezett fó
rumot a témában - nem csak helyileg 
érintettek részvételével. Tapsot kiváltó ze
nei fölvezetés után, - Orsós Mihály és Ko
vács István jeleskedett - Nyári László a 
téma előadója, szemléletesen tárta fel a 
cigányság múltját, jelenét. Az indoeuró
pai nomád nép Indiából vándorolt ki és 
szóródott szét Ázsia és Európa országa
iban. Megtartották régi közösségi szer
vezetüket, hagyományaikat, szokásaikat, 
ruházatukat. Részben nyelvüket és kul
túrájukat is. Erősek a vérségi kötelékek, 
anyajogú társadalom, amelytjen az anya 
a kulcsszereplő. (Cigányvajda, nem is 
olyan régen, még Nagyatádon is műkö
dött). Foglalkozásuk a vándorlással füg
gött össze: zenész, házaló, lókupec, szeg
kovács, teknővájó, vályogvető, köszörűs, 
kosárfonó stb. foglalatosság volt a jellem
ző. A nagyipar megjelenésével csökkent 
a kézműves tennékek iránti igény. Vál
tozott életvitelük - hallottuk

A családban felnőtt gyermekekben 
öröklődnek az otthon látottak. A cigány
ságnak igen jelentős az identitás-tudata. 
Kultúrája, érzelemvilága sajátja marad ■ 
hangsúlyozta az előadó. A fiatalok már 
már alkalmasak az előítéletek levetkő- 
zésére. A foglalkoztatásuk lehetőségei

ban, kokárdával érkeztek az ünnep nap
ján. A gyermekeknek közös örömöt je
lentő együttes ünneplésben volt részük, 
melyljen helyet kapott a zene, az ének, 
a tánc, óvodásaink átérezték az össze
tartozás érzését és azt, hogy az ünnep 
mindannyiunké. Mindezek Ijetetőzése- 
ként meghívott vendégünk Horváth Fe
ri bácsi saját verseiből olvasott fel: leg
jobban az óvodánkról írt vers tetszett min
denkinek: Horváth Ferenc: Ovi köszön
tő.

Úgy érezzük, sikerült ezt a napot min
denki számára emlékezetessé tenni.

Százszorszép Óvoda dolgozói

Ovi köszöntő

El-elnézem csodás e kép, 
s Eienne e szó: százszorszép. 
Kis virágot hogyha nézem, 
gyermek lettem, én úgy érzem.

Kint a kertijén ezer játék. 
Gyemiekszívnek ez ajándék.
Hajlik hinta, gurul latjda. 
Meseváros az óvoda.

Fürge szemű fiuk, lányok, 
jövőt váró csalogányok, 
kis életetek ma még játék. 
E kis versem: most ajándék.

ről elmondta: az árvízvédelmi munkák 
miatt a közmunkára az idén már több 
jut, mint amit a költségvetés tartalmaz. 
Ez [>edig segítse elő, a munkaerőpiacra 
való fokozatos visszavezetésüket. A 
családok esélyegyenlőségének megala- 
[jozása viszont hosszú távú program, ami 
nem helyettesítheti a napi apró munkát. 
A munkanélküliség elleni programról és 
a munkanélküliség kezelésének koncep
ciójáról szóló tervezetet, a kormány asz
talára teszi a tárca.

A Nagyatádi Hírlap kérdésére, hogy 
a fórumnak mi volt az elsődleges célja, 
Nyári László elmondta: a találkozás a mi
nisztériumhoz tartozó gyermekvédelmi 
intézetek és gyermekotthonok, valamint 
a családsegítő intézmények és gyermek
jóléti szolgálatok munkatársai munkájá
nak a megkönnyítésére, a probléma-ke
zelési tec hnikának a sokoldalúbbá téte
le érdekéljen jött létre. Fontos, hogy a se
gítő hálózatban dolgozók, a cigányság 
valódi értékeiről, kultúrájáról, hagyomá
nyairól képet kapjanak.

Ezekkel az ismeretekkel, tudásukkal és 
gyakorlatukkal a mindennapok során, a 
társadalom tagjai számára segítséget nyúj
tanak az előítéletek leküzdéséhez, a ci
gányság integrációs törekvéseinek elő
segítéséhez. Azért, hogy a pártjeszéd és 
a nemzetben való gondolkodás zokke- 
nő-mentesebbé váljon.

Hubay Sándor
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Az első nagyatádi nyomdát 1886-ban 
"Cünslaerger nyomda" néven Ciins- 
berger Antal alapította. 1905-ben Gün- 
berger Antal a nyomdáját teljes felsz
ereléssel eladta Benyák lanos könyvkötő, 
kereskedőnek. 1906-ban már ebből a 
Nyomdából került ki a Nagyatádi Hír 
lap című társadalmi, gazdasági és 
szépirodalmi hetilap. Benyák lanos neve 
közel négy évtizeden kérésztől egyet 
jelentett a nagyatádi nyomdászát 
fejlődésevei. Személyere emlékezve 
március 18-án középén a Nagyatádi 
Nvomda falán Ormai István pol
gármester felavatta Benyák jános 
nvomdász emléktábláját, amel\

Volt egyszer egy harckocsiezred...
Nagyatád -Dél-Dunántúl erdők övez

te „angyaltenyérnyi" városkája a Rinya 
patak partján.

Az emlékidéző pillanatok a távoli múlt 
napjait hozzák felénk. 1963. augusztu
sa. Az akkori nagyközség hétköznapi éle
te máról-holnapra megváltozott: az 
1961-ben Tatán megalakult harckocsi
ezred lakóhelyünkre diszlokált. /A kez
deti nehézségek megpróbáltatásai nem 
kis feladatok elé állították a személyi és 
a sorállományt egyaránt.

Évek jöttek, évek mentek, épült-szé- 
pult a laktanya, s vele együtt a város is. 
A személyi állomány irányításával a ka
tona fiatalok olyan kiképzési-kiszolgáló 
egységeket hoztak leire, amely a kor ak
kori színvonalán a követelményeknek 
megfelelt. így készült el a harckocsi mo
só, a lőtér, az üzemanyagraktár, a harc
kocsi vezetési pálya, a tantermi épüle
tek. Elméleti oktatás, gyakorlások, gya
korlatok végtelen sora, kígyózó katona
szerelvények mind-mind a „katona
élet" velejárói voltak. A sorkatonák 
szolgálati ideje 2 év, majd 18 hónap, s 
idővel még kevesebb lett.

Katona fiatalok. Magyarország távoli 
vidékein élő - Borsod-Abaúj-Zemplén. 
Nógrád. Heves megye fiataljai is vo
nultak be ide, a haza fegyveres szolgá
latára. Hozzátartoztak a város életéhez, 
hozzájárultak annak fejlődéséhez. Dol
goztak az építkezéseken, a vasúton, a ter
melőszövetkezetben, a konzervgyár
ban, segítettek, ahol kellett.

Hivatásos állomanya, a családtagok 
munkahelyekre, iskolákba történő lx?il- 
leszkedésével a varos lakosságának sza
mát tekintve számottevő volt. A laktanya 
polgári dolgozóknak is munkahelyet biz
tosított a megélhetés reményélíen.

Az évek során a hétköznapok az em-

Copfos profi boxoló hajat vágat a 
fodrásznál. A fodrász viccesen megjegyzi.

- Ha levágnám a copját. magára sem 
lehetne ismerni.

- De akkor magara sem...

- Szeretek tapasztalt nőket hazakísérm..
- De én nem vagyok tapasztalt!
- Még nem is értünk haza!

Szeretsz, édesem?
- Szeretlek!
- Akkor is szeretni fogsz, ha nem lesz 

ennyi pénzem?
- Igen, akkor is. csak hiányozni fogsz egy 

kicsit...
- Min gondolkodik a féllábon álló gólya9 
-A következő lépésen.

Benyák János nyomdokán EGY KIS NATOLÓGIA
Spanics Katalin alkotása. Az esemény 
kapcsán arra kerestünk választ, milyen 
is jelenleg a nyomda helyzete. Kérdé
seinkre Takács Ferenc a Nagyatádi 
Nyomda Kft. vezetője válaszolt.

Cégünk 1999-re nagyon komoly 
feladatokat tűzött ki maga elé. A jövő év 
közepére befejeződnek azok a 
beruházásaink, amelyek anyagi 
eszközeinket és lehetőségeinket lekötöt
ték. Forrásainkat lekötötte, hogy 
megvásároltuk az üzletrészeinket, azon 
kívül a nyomda épületét.

A fő profilunk jelenleg ts a doboz
gyártás, a csomagoló eszköz és a cfmk- 
egyártás. A dobozgyártás a ter
mékeinknek és az árbevételünknek a 
90%-át teszi ki. Az éves árlrevetelünk 
100-110 millió forint korul alakul. Az 
idén ennél is merészebben terveztünk. 
Szeretnénk a bevételeinket növelni, 
amelyhez jó alapot szolgáltat az ehhez 
szükséges folyamatos munkaellátás.

A nyomdában 44 fő dolgozik, és nem 
tervezünk az idén sem létszámleépítést. 
Fejlesztési terveink kozott szerejtel egy 
dobozragasztó es hajtogató automata 
gép beszerzése, amely az eszköz 
allajxrtatól es típusától függően 20 és 
1 (X) millió forint kozott mozog. Ez azon
ban < sak a dobozkészítés gyártási folya
matát korszerűsítené, az előkészítés terén 
ugyani sak szeretnénk fejlesztem egy két- 
színnyomó gép beszerzésevei. A 
számítógépes előkészítésben már az év

Iterek egymás közötti kapcsolatában 
olyan barátságokat, közösségeket alakí
tottak ki, amelyek a mai napig tartósak 
maradtak, többen közülük itt alapítottak 
családot.

1987. Az ezred megszűntevei lezárult 
egy korszak, egy időszak, amelyet ma
guk inogott tudva, az ott szolgálatot te
vők életét a jövőre nézve gyökeresen 
megváltoztatta. Uj szolgálati helyre ke
rültek a hivatásos állományúak, s költö
zött a család is.

Évről-évre azonban tavasz kezdetén 
össze-összejottek találkozni újra meg új
ra. Ez év februárjában megalakult a 69. 
1 larckocsiezred Baráti Koré, amely a ha
gyományokat ápolva kíván a jövőlx*n te
vékenykedni. Soraikba várják mindazo
kat, akik a helyőrségben tettek katonai 
esküt, itt szolgáltak, mint hivatásos-, mint

ií'-i
Feleség a férjhez:
- Miért vágattad le a kutya farkát9
- Nekem itt ne csóválja, amikor anyád jón 

látogatóba'

Távoli sziget mellett halad el az alomha
jó. A szigeten egy szakadt.rongyos férfi ugrál
ni kezd, mindkét kezével integet.

A luxushaió egyik utasa megkérdezi a 
kapitánytól:

- Azzal az emberrel meg mi van?
- Nem tudom - feleli a kapitány de 

mindig így orul. amikor erre járunk

elején egy egységes rendszert alakítot
tunk ki, amely mind a dobozgyártáshoz, 
mind az egyéb nyomdaipari
munkákhoz ma már elengedhetetlen. 
Profilváltást nem tervezünk, de
szeretnénk a jelenlegi termékeinket 
korszerűbb színvonalon, nagyobb 
hatékonysággal előállítani.

Ezt szolgaija az ISO 9002 minősítés 
megszerzésére irányuló törekvésük isi

Igen, ez a folyamat tavaly szeptem- 
Ixxben kezdődött meg nyomdánkban. 
A minőségtanúsítvány megszerzése 
nagyon fontos számunkra. Több olyan 
céggel dolgozunk, amely mar ren
delkezik ezzel a minősítessél és ha 
szeretnénk megmaradni a beszállítóik 
körében akkor nekünk is rendelkeznünk 
kell ezzel a minősítéssel. Az ISO 9002- 
es minősítést terveink szerint már az idén 
augusztusban szeretnénk megszerezni. 
Ehhez külső pályázati forrást is sikerült 
szereznünk, de nekünk is kell anyagi 
áldozatot hozni ahhoz, hogy meg
maradhassunk a piacon. A tanúsítvány 
megszerzéséhez szükséges jx’nz közel 
háromnegyed részét sikerült megsz
erezni a Kereskedelmi es Iparkamara, 
valamint a Gazdasági Minisztérufm 
pályázatának segítségével. A minőség
tanúsítványt elsősorban a doboz
gyártásra szeretnénk bevezetni, ame
lynek segítségével reményeink szerint 
még áttekinthetőbbé, ellenőrizhetőbbé 
válik a munkánk.

PM.

sorkatonák, vagy dolgoztak, mint polgá- 
ri alkalmazottak.

Március 6. A tizenegyedik találkozón 
ünnepélyes, felemelő pillanatok megha
tott szemlélői voltak a kedves jelenlevő 
meghívottak a volt 1 lelyőrségi Klub előtt. 
Az épület falán gránit emléktábla, mely 
emléket állít a 69. Harckocsiezred sze
mélyi állományának, akik Tata és Nagy
atád városában állomásoztak. Az alko
tás Keresztúri János kőfaragó mester 
ügyes keze munkáját dicséri.

Ormai István, a város jxrlgármestere 
avató beszédében elismerő szavakkal 
méltatta, hogy mit jelentett ezen katonai 
alakulat a lakóhely életéiben. Számos hi
vatásos fiatal itt kezdte katonai pályafu
tását, gyermekeik kötődnek Nagyatád
hoz, nyugdíjasai ma is a város lakói.

Városi Múzeumunk katonatörténeti ki
állítása is méltó emléket állít többek ko
zott az egykori katonai egységnek is.

Páncélosbál. A kedves, rég nem látott 
ismerősök találkozása, beszélgetése 
mindig megható, mert a távolságok el
lenére egymás közelsége az evek mú
lásával sem csökkent, ezért várják évről- 
évre ezt a napot.

Preininger Ambrus altábornagy szol
gálati helye 18 évet ölel fel az itteni idők
ből. Emlékeiben megmaradtak az „atá- 
di évek", mivel ahogy ő fogalmaz: „Itt 
voltunk fiatalok". Volt egyszer egy bárt - 
krx-aezred...

Mindez valóban már a múlt, de éljen 
hazánk bármely táján és városában az, 
aki itt szolgált és dolgozott, emlékeiben 
őrzi az egykori katonai egységet, a ba
rátokat. a szeretetteljes kapcsolatokat, a 
„nagy családot".

E sorok krónikása, maga az újságíró 
is közéjük tartozik.

Mészáros Ágnes

A skót felhívja a szextelefont mire női hang:
- Neked mindent megteszek. Mire a skót:
- Akkor hívjál vissza!

Asszonyom, szereti maga a természetet9
- Persze, hogy szeretem!
- Pedig piszkosul elbánt magával!

- Miért nincs a rendőrnek zsebszá
mológépe9

- Azért, mert már fejből tudja, hogy két 
zsebe van!

Forrás: Internetto (szerit.)
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A Varsói Szerző
dés oszlo|jos tagja
ként szovjet lakta
nyák árnyékában 
felnőtt generációk 
tagjai még ma is hi
tetlenkedve nézik a 
közútjainkon köz
lekedő amerikai ka
tonai járműveket. Ami alig egy évtize
de elképzelhetetlennek tűnt, az mára hét
köznapi valósággá vált.

Ma-holnap az egykori ellenségként el
könyvelt szervezet tagjainak sorába lé
pünk, ezért felvetődik a kérdés, mibe lé
pünk már megint.

1. Mi is az a NATO?
North Atlantic Treaty Organization a 

szervezet nevének rövidítése az az a mi 
kis világnyelvünkön az Észak-atlanti Szer
ződés Szervezete (röviden Észak-atlan
ti Szövetségnek is szokták mondani, de 
még rövidebben NATO-nak).

A NATO 12 félős - de nem ijedős 
ország (Belgium, Dánia. Nagy-Britannia, 
Franciaország, Hollandia, Izland, Kana
da, Luxemburg, Norvégia, Olaszország, 
Portugália es az Egyesült Államok) hoz
ta létre. A Szovjetunió 1945-1949 közöt
ti nyomulása aggasztotta a felsorolt or
szágokat, mivel a ruszkik ahelyett, hogy 
örültek volna a II. Világháború Jxáejeze- 
sének, inkább azon ügyködtek, hogy mi
nél több országot befolyásuk alá vonja
nak. Sajnos ez sikerült is nekik, s így lett 
kis hazánk is „baráti szocialista ország" 
1948-ban

Akik nem akartak hasonló sorsa jut
ni, azok jobb (együtt) félni, mint megijed
ni alajxrn szövetséget kötöttek egymás
sal 1949. április 4-én. E szövetségről ter
mészetesen dokumentum is született 
(Észak-atlanti Szerződés), amit az aláírás 
helyéről washingtoni szerződésnek is 
szoktak becézni.

Ez tartalmazza az együttműködés 
alapelveit, melyek közül a legfontosab
bak a következők:

A szerződő felek az Egyesült Nemze
tek Szervezete (ENSZ) alajxikrnányának 
megfelelően minden nemzetközi viszályt, 
amelybe belekerülnek, békés eszközök
kel rendeznek (ha ez lehetséges).

Cél a tagállamok biztonságának meg
teremtése, valamint ezen túlmutatóan sta
bilitásuk, jólétük és gazdasági együttmű
ködésük elősegítése.

Egy vagy több tagország elleni táma
dást valamennyiük ellen intézett táma
dásnak tekintenek.

Világos, hogy itt nem csupán katonai
védelmi kérdésekről van sző. A megszü
letett új szervezet ezen túlmutat: politi
kai-katonai szervezet, amely a béke meg
őrzését szolgálja. 1952 és 1982 között 
Törökország, Görögország, Német Szö
vetségi Köztársaság (NSZK) és Spanyol
ország csatlakozott a NATO-hoz, s így 
ma a NATO 16 tagból áll.

2. Hogyan működik a NATO?
A döntések az összes tagállam közös 

megegyezése alapján (konszenzussal) 
születnek. Az alapelv, hogy semmilyen 
döntés sem születhet meg addig, amíg 
valamelyik tagállam ez ellen szavaz.

A NATO kőzjxantja Brüsszelben (Bel
giumban) van. Itt a tagállamok küldöt
teivel összesen kb. 4000 ember dolgo
zik.

A NATO legfőbb szerve az Észak-at
lanti Tanács, mely legalább hetente egy
szer ülésezik. Övé a döntési jog, s a tény
leges politikai hatalom. Főleg nagyköve
tek alkotják, de az igen fontos dolgok
ról az állam és kormányfők döntenek. Ez 
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a csúcstalálkozó.
Az Eszak-atlani 

Tanácsnak aláren
delve több munka
csoport, bizottság 
működik különféle 
feladatokkal és ülés
rendi formában, (pl. 
Védelmi Tervező

Bizottság, Atomtervező Csoport, Katonai 
Bizottság, Nemzetközi Számvevő Testü
let stb.) Ezek munkáját a Nemzetközi Tit
kárság segíti, ha tudja...

A bizottságok közül kiemelkedik a Ka
tonai Bizottság. Ennek fennhatósága 
alatt áll a NATO egész katonai szerve
zete. Jelenleg három főparancsnokság lé
tezik, melyek különböző területen fele
lősek a tervek kidolgozásáért, a haderő 
szükségleteinek meghatározásáért, elhe
lyezéséért, kiképzéséért.

3. Átalakulás, kibővülés
Ahogy a világ változik, úgy a NATO 

is.
A megújulási folyamat a 90-es évek 

elején kezdődött. Európában megszűnt 
a „szocialista blokk", így a Varsói Szer
ződés és vége lett a Nagy Vörös Rém
nek, a Szovjetuniónak is. Az 1990-es lon
doni csúcs és az 19991-es római kon
ferenciát követő tanácskozások leglénye- 
gesebb eredményei a fegyveres erők 
nagyméretű csökkentése a szervezeti, 
döntéshozatali, politikai átalakítás és a 
katonai irányítás korszerűsítése.

Na es jx'rsze megindult a párbeszéd 
a volt szocialista országokkal, amelyet 
az újabb szervezet az Észak-atlanti 
Együttműködési Tanács (NACC) irányít.

Újabb brüsszeli csúcstalálkozó 1994- 
ben, melynek eredménye: „Partnerség a 
békééxt" program beindítása. Megerősí
tik azt, hogy a Szövetség nyitva áll más 
európai országok csatlakozása számára.

A szíves invitálásnak eddig 27 ország 
nem tudott ellenállni (köztük mi sem), 
így most már szinte egész Európa a bé
ke közös megóvásán munkálkodik. Az 
első ilyen közös nagy ügyködés a szét
eső Jugoszlávia területén zajlott, ahol is 
a béke létrehozása, majd annak fenntar
tása érdekében 1992-től működnek 
NATO csapatok, s Magyarország is 
kezdettől fogva részt vállal a feladatok
ból. A volt szocialista országoknak 
megtetszett a NATO, ezért egyre szorgal
mazták a csatlakozás lehetőségének kéz
zel foghatóvá tételét.

1997. júliusában a madridi csúcstalál
kozó döntése értelmében a 12 közép- 
és kelet-európai tagjelölt közül. Lengyel
ország és Csehország mellett Magyaror
szág is meghívót kapott a NATO-ba.

A csatlakozási szándékunkat egy nép
szavazás szentesítette, majd 1997. de
cemberében előírtuk a csatlakozási 
jegyzőkönyvet.

Időközben még a NATO megalakulá
sának 50. évfordulója előtt Magyarország 
a szövetség teljes jogú tagjává vált.

4. Magyarország és a NATO
Avagy: ez eddig mind szép és jó, de 

miért is kell ez nekünk?
A rendszerváltásig a NATO ellenfele 

voltunk, ezért sokunk számára enyhén 
szólva furcsa helyzet, hogy mi is a NATO- 
hoz akarunk tartozni. Nos ez elmúlt év
tizedekben sok mindent mondtak a Nyu
gatról, ami több más állítással együtt nem 
volt igaz. A rendszerváltással a korábbi 
ellenséges viszony megváltozott, s a cél 
a felzárkózás, a fejlődéshez csatlakozás 
lett. A NATO a világ legerősebb katonai, 
védelmi szervezete, s megalakulása

Bakos ).



10 éves a Hotel Solar A közigazgatás korszerűsítéséről

Losonczi Pál, Ormai István, Dr. Kovács Imre és Limbek Csaba az ünnepi programsorozat 
megnyitóján

Tíz méteres torta az évfordulóra

Ekkora tortát és ilyen gazdag progra
mot még nem látott Nagyatád. Május ele
jén háromnapos programsorozattal lep
te meg a Hotel Solar a város lakóit. Saj
nos a körültekintő szervezés ellenére 
ugyancsak komoly meglepetést okozott 
az időjárás is a vendégeknek és a szer
vezőknek egyaránt. A szombat délutá
ni felhőszakadás több ezer embert ker

getett el a futbal Ipályáról, de ehhez a ke
serű pirulához már hozzászoktak a nagy
atádi szabadtéri programszervezők.

A nyitó ünnepség vendégei között üd
vözölhették a szervezők Losonczi Pált aki 
10 évvel ezelőtt felavatta a szállodát és 
Dr. Kovács Imrét a Hunguest Rt elnök

vezérigazgatóját. Ormai István polgár
mester köszöntőjében hangsúlyozta a 
szálloda fontos szerepét a turizmus fej
lesztésében és további együttműködést 
ajánlott ezen a téren. Dr. Kovács Imre a 
Hunguest Rt. egyik gyöngyszemének ne
vezte a szállodát és jóleső érzéssel aján
lotta a jubileumi műsorokat a nagyatá
di közönség figyelmébe. A monumen

tális születésnapi tortát több órán keresz
tül szolgálták fel és a színvonalas prog
ramok igazi majális hangulatot varázsol
tak a sportkombinátba. Az ünnepi per
cek azóta elmúltak és a szálloda tinédzser 
korba lépve napról napra fogadja a vá
rosunkba látogató vendégeket. A jubile

um kapcsán Limbek Csaba igazgatót a 
szálloda jelenlegi helyzetéről és a terve
ikről kérdeztük.

- Az év elején szokásos megtorpanást 
követően április eleje óta folyamatosan 
70% körüli kihasználtsággal működik a 
szálloda. Májusban mind a 60 szobát 
megtöltötték a vendégek és szeptember 
végéig folyamatosan 70-80%-os telített
séggel számolunk. Ez a vendéglátásban 
nagyon jó arány.

- A balkáni háború nem vetette vis
sza az érdeklődést?

- Eddig ez szerencsére bennünket nem 
érintett komolyan. Mivel 30-40 fő cso
portokat fogadunk, általában 2 hetes vál
tással, csak egy-egy fő mondja vissza a 
szobafoglalását a háborús veszélyre hi
vatkozva. A csoportjaink jelentős része 
Németországból érkezik. Az ottani uta
zási irodákkal jó kapcsolatot alakítottunk 
ki kimondottan a gyógyturizmusra ala
pozva.

- Milyen nagyobb beruházásaik van
nak?

- Decemberben 2,5 millió forintért új
tűzjelző rendszert szereltünk fel a szál
lodában. A konyhai berendezéseket is fel
újítottuk, ami közel 3 millió forintos be
ruházást jelentett. Hamarosan sor kerül 
a szálloda halijában a bútorok cseréjé
re és ezzel az idén tervezett nagyobb vo
lumenű fejlesztéseinket be is fejezzük. 
Az a célunk, hogy minőségi vendéglá
tást biztosítsunk Nagyatádon és erre sze
rencsére a piaci kereslet is ösztönöz ben
nünket. PM.

Május végén a nagyatádi városházán 
tartották soros ülésüket Somogy megye 
városainak jegyzői. Az ülést Dr. Németh 
Jenő a megyei közigazgatási hivatal ve
zetője hívta össze. A közigazgatási reform 
jelenlegi helyzetéről és a folyamat a 
kulcskérdéseiről így számolt be lapunk
nak:

A kormány kétéves programot fogadott 
el, amelyben meghatározta a közigaz
gatás fejlesztésének súlypontjait és főbb 
területeit. Ez négy témakört érint. Az el
ső a központi igazgatás fejlesztése. Itt az 
a legfontosabb törekvés, hogy minden 
szinten közelebb kerüljön a lakossághoz 
az egyedi hatósági ügyek intézése. A köz
ponti szervektől az országos hatáskörű 
szervekhez, az országos hatáskörű szer
vektől, pedig a regionális feladatot ellá
tó szervekhez kerülnek feladatok és ha
táskörök. Ebben a decentralizálási folya
matban a másik fontos elem, hogy a kö
zépszinten is lényeges szervezeti válto
zások várhatóak. Erősödni fog a régiók 
és a kistérségek szerepe. Egyrészt a re
gionálisterületfejlesztési tanácsok fognak 
fejlődni, és a régiók létrejöttével ennek 
a teljes intézmény rendszere kialakul. A 
területfejlesztési források elosztása ezek
hez a regionális szervezetekhez fog kö
tődni. Ezzel párhuzamosan a regionális 
államigazgatási feladatokat ellátó szer
vezetek is erősödni fognak, tehát ame
lyik területi államigazgatási szervet regi
onálisan lehet működtetni, annak a fej
lesztése várható. A másik lényeges kö
zépszintű terület a kistérség, amely ál
talában egy-egy városhoz kötődik. Már 
a mostani területfejlesztéssel és terület
rendezéssel foglalkozó törvény kap
csán lehetett látni a változások irányait, 
hiszen ebben meghatározták, hogy mi
től város egy-egy település, milyen fel
adatokat kell ellátnia, milyen igazgatá
si funkciókat kell betöltenie. A városok
hoz kell telepíteni azokat a hatáskörö
ket, amelyeket a környező települések 
nem tudnak ellátni eszköz, vagy szak
értelem hiányában. Másrészt ugyancsak 
ide kerültek, vagy kerülnek a területi ál
lamigazgatási szervektől azok a felada
tok, amelyeket itt célszerű elvégezni, mint 
az építésigazgatás, gyámigazgatás, vagy 
az okmányirodák működtetése. A köz
igazgatás korszerűsítésének eredmény
ként a kistérségi központok a jelenlegi
nél komolyabb hatósági igazgatási sze
repet kapnak.

A strukturális változással egyide
jűleg a kormány fontos szerepet szán a 
közigazgatási kommunikáció fejleszté
sének. Az Európai Unióhoz való csatla
kozással párhuzamosan lényegesen sze
retné csökkenteni az úgynevezett papír
alapú információközvetítést és egyre ko
molyabb szerepet kapnak a informatika 
fejlesztések. Ennek első lépcsője az ok
mányirodák felállítása lesz, ahol a leg
különfélébb okmányokhoz és informá
ciókhoz egyszerűen és gyorsan juthat 
hozzá a lakosság.

A harmadik évezred elején nagyon 
fontos követelmény az is, hogy a köz
tisztviselői állomány értően, és felkészül
ten végezze el a rá váró feladatokat. Eb
ből adódóan komoly szerepet szán a kor
mány a köztisztviselők felkészítésének, 
képzésének. A köztisztviselői állomány 
tudása, korszerű ismeretei kulcsfontos
ságúak a várható változások hatékony 
megvalósításában. Még kidolgozás előtt 
áll az új köztisztviselői minősítési rend
szer, az állampolgárok minőségi szolgál
tatásokkal történő ellátása. Egyre inkább

érezhető, hogy a legtöbb panasz, már 
nem az úgynevezett klasszikus ügyinté
zéssel kapcsolatban keletkezik, sokkal in
kább a szolgáltatások színvonalát sérel
mezik az ügyfelek.

A fejlődés abba az iránytű mutat, hogy 
megváltozik a teljes közigazgatás struk
túrájában és tartalmában és erősödik az 
úgynevezett szolgáltató típusú közigaz
gatás. A lakossági kapcsolatok fejleszté
se, az ügyfeleink gyors és minőségi ki
szolgálása kerül előtérbe. Pünkösd M.

A városfejlesztés 4 éves programjáról 
4/ig fél éves működését követően o képviselőtestület elfogadta a 4 éves ciklus feladatait rögzítő város

fejlesztési programot. 4 dokumentumot teljes terjedelmében közöljük lapunkban. 4 programból az aláb

biakat emelte ki Ormai István polgármester

Nagyon széles körből kértünk véleményt és ja

vaslatot ehhez a programhoz. Sokan Írásban juttat

ták el számunkra elképzeléseiket, mások a lakos 

sági fárumokon fogalmazták meg észrevételeiket 

munkánkról, terveinkről. Fontos szerepet kaptak a 

szakmai előkészítő fórumok, mint például a gazda 

sági társaságok, vállalkozások vezetőivel szervezeti 

találkozó. Minden résztvevőnek, javaslattevőnek kö

szönöm együttműködését, segítségét.

A program elemei közül fontosnak tartom, hogy 

az önkormányzat saját eszközeivel vegyen részt és 

vállaljon kezdeményező szerepet a gazdasági fejlő

dés élénkítésében. Ez elsősorban a lehetőségek biz

tosításában nyilvánulhat meg Már döntöttünk a he

lyi adókedvezmények és olcsó, közművesített terü

letek biztosításáról. Úgy látjuk, hogy a város gaz 

dasági életében folytatódnak azok a kedvező ten

denciák, amelynek az egyik jele az, hogy a külföl

di tőke megjelent Nagyatádon, a másik pedig az, hogy 

a helyi termelő vállalkozások egy része megerősöd

ve fejlődésnek indult. Szeretnénk, ha tovább folyta

tódna a munkanélküliség csökkenése és a város be

vételeinek növekedése, és ez együtt járna a bérszín

vonal emelkedésével. Termelő üzemek betelepülé

sét szervezzük Nagyatádra, amelynek egyik hely

színe a létrehozandó Ipari Park. Megvalósulása egy 

középtávú program része, tehát néhány éven belül 

lehet arra számítani, hogy ott új üzemek dolgozni 

kezdenek.

A gazdasági élet egyik fontos ágazata a turizmus. 

A terveinkben az szerepel, hogy egy reális fejlesz

tést valósítsunk meg ezen a téren. Ebben szervező 

munkával, a város tulajdonában lévő fürdők fejlesz

tésével és elsősorban intenzív marketingtevékeny

séggel, reklámmal szeretnénk előre lépni.

Erre a gazdasági élet más területén is szükségünk 

van, ezért nogy gondot fordítunk a város lehetősé

geinek, adottságainak propagálására, a külső part

nerekkel való kapcsolattartásra. Az idén elkészül a 

város és a kistérség komplex fejlesztési programja, 

ami hozzájárul a szakmailag megalapozott munka 

eredményességéhez.

Partneri együttműködést alakítunk ki a helyi és 

a városunkban érkező gazdasági társaságok, vállal

kozások képviselőivel.

Hangsúlyos eleme a programnak az oktatás fel

tételrendszerének javítása. Ez azt jelenti: szeretnénk 

elérni, hogy minél korszerűbb tudást es nevelést kap

janak a nagyatádi gyerekek, fiatalok. Elsősorban a 

nyelvoktatás, a számítástechnikai ismeretek fejlesz

tése szerepel oktatási céljaink között. Ehhez az épü

letek felújítása és a szükséges feltételek, eszközök 

biztosítása a feladatunk.

Az infrastrukturális ellátás fejlesztése mindig is fon

tos szerepet kapott. Elsősorban az utak, járdák hiá

nyosságainak kijavításában szeretnénk tovább ha

ladni. Ennek érdekében folyamatosan akarunk dol

gozni a város minden területén. Célkitűzésünk az ivó

víz minőségének javítása, valamint a közvilágítás kor

szerűsítése és bővítése. Elkészül a városi televízió ká

belhálózatának csillagpontos átépítése, és ezzel ez 

a beruházási program lezárul. Ezt követően a lakos

sági igényeknek megfelelően kialakításra kerülnek 

a különböző műsorcsomagok.

Az elmúlt időszak egyik nagyon jelenős értéke, 

hogy a város életében fontos szerepet betöltő sport

szervezetek, klubok, civil szervezetek, egyesületek 

elismerése méltó munkát végeztek. Tevékenységé 

két támogattuk és továbbra is segíteni akarjuk. Ezen 

a téren elsősorban a fiatalok irányában szeretnénk 

előre lépni, a velük való párbeszédet, együttműkö

dést kialakítani és kíteljesiteni, az ó dolgoikkol töb

bet foglalkozni.

A program a város fejlesztésének céltudatosságát, 

tervszerűséget alapozza meg. A folyamatban lévő fej 

lesztéseinkef szeretnénk befejezni és mindig az anyo- 

gi lehetőségeink függvényében dolgozni az itt meg

fogalmazott közös céljaink megvalósításáért. Ez üte

mezett és következetes munkát igényel.



Nagyatádi Hírlap IX. ÉVFOLYAM 1999. ÁPRILIS-JÚNIUS

t: .... . ... ■— ... TV

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

MESÉLŐ KÉPEK
A Trallner-ház

Városunk képének meghatározója, 
egyúttal múltjának őrzője a Széchenyi 
tér.

Kialakulásának története párhuzamos 
a millenniumi idők országos lendüle

ELŐDEINK
X_________________________ ______________________ z

Tamás József (1894-1954)

„1920-ban Nagyatádon az ipartól 
élők száma 1407, az összes lakosság 
(391 7) 36 %-a. A foglalkozási ágak kö
zül tehát a legnagyobb %-ban szerepel 
úgy, hogy a községnek inkább iparos jel
lege van. A lakosság hajlik az iparoso
dásra, az iparosok saját gyermekeiket ipa
rukra képezik, sőt a környékből is vesz
nek fel tanulókat. Az ipar szerkezete sze
rint a ruházati ipar dolgozói voltak a leg
többen. Komoly hagyománya volt Na
gyatádon a csizmadiáknak, cipészeknek, 
de sok szabó, néhány szűcs, kalapos is 
megélt a nagyközség falai között." 

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

A pályázat tónyújtásának határideje: 1999. június 1 5-én 1 3 óra

Pályázat benyújtásának helye, címe:
Városgondnokság; Nagyatád, Szabadság u. 17.

Bővebb pályázati felhívás átvehető, illetve felvilágosítás kérhető a fenti címen:
Zavagyil Attila, Tel.: 82/454-494

tével. Ez az a kor, melyben már létezett 
egy tehetős réteg, saját kultúrával és igé
nyekkel. A tizenkilencedik század 
nemzeti romantikáját követő polgárság 
öntudatra ébredése volt, hogy szakítson 
az eluralkodó, leegyszerűsített, lassan 
túl egyhangúvá váló klasszicista stílus
sal. Országos szinten nagyszerű építő
művészek segítették és valósították 
meg az eklektikus elképzeléseket, me
lyek korszerű eszközökkel, hazai anya
gokból, keverve alkalmazták a régi tör
téneti stílusokat.

(Eklekticizmus: görög szóból, kiválo
gatást jelent.)

Nagyatád dicséretére válik, hogy 
1903-ban már mai helyén, a Széche
nyi tér 27. szám alatt állt a Trattner ház, 
melyet saját családjának tervezett és 
épített a Burgenlandiról áttelepült tehet
séges építész: Trattner Mátyás (1870- 
1920)

A stíluskeveredésnek bizonyára vol
tak vadhajtásai, felesleges cicomái, de 
a Trattner házra ez nem jellemző. Meg

E sorokat Burics László tanár írta 1933- 
ban megjelent helységmonográfia című 
művében. Mivel a céhrendszer 1872-ben 
megszűnt, ez lényeges könnyebbséget je
lentett, amennyiben a „remeklést" eltö
rölték. Ugyanis önállóan úgy folytatha
tott ipart a leendő mester, ha egy remek
művet készítve felvételt nyert a céh kö
telékébe. (A német céhbe tartoztak a sza
bók, kékfestők, kalaposok.) A céhek he
lyébe iparostestületek alakultak. 1884- 
ben megalakult a Nagyatádi Ipartestület 
érdekvédelmi és haladást serkentő cél
lal. 1929-ben pedig a helyi iparostestület 
Járási Általános Iparostestületté szerve
ződött.

A közismert, tősgyökeres család egyik 
előde Tamás Mihály (1860-1924.) sza
bómester volt, aki az Árpád utca 79. 
szám alatt lakott feleségével, Kelemen 
Lujzával. Házasságuktól kilenc gyermek 
született, öt fiú és két leány, név szerint 
Fülöpné Tamás Maliid, Kissné Tamás Luj
za. A Tamás fiúk: Béla, József, Viktor, La
jos, Sándor a családszerető édesapától 
tanulta a szabó mesterséget. Az össze
tartó család becsületes, szorgalmas, te
hetséges tagja József, továbbtanulva a 
szabás technológiáját Budapesten sajá
tította el. Majd Nagyatád fő utcájában a 
Baross utca 12. szám alatt nyitotta meg 
üzletét, miután önállósította magát. 

jelenése harmonikus, nem hivalkodó 
tornyai alatt szemet gyönyörködtető fo
lyondár díszítés, ívelt kapubejárata a 
megbízhatóság érzetét keltik. (Sze
cessziós stílus)

Közel száz éve áll a ház és elgondol
kodtató a körforgás, hogy ma is úgy lát
juk, őseinkkel is megtörtént a változta
tás igénye, akár a mi nemzedékünkkel.

Hiába épültek tömegesen panelhá
zak, az első szabad fuvallat elsöpörte 
a sablonokat, tervezők és építtetők sza
kítottak velük. Majd tíz éve nem épült 
két egyforma ház városunkban! Látno- 
kiak József Attila sorai: „Ha féltem is, a 
helyemet megálltam, születtem, elve
gyültem és kiváltam."

Az „L" alakú Trattner ház mindig la
kóépület volt, a nagy család után leszár
mazottaik, Ruttner Andorék éltek 
tónnel 949-től. Egy ideig vitéz Gaál 
Aladárék is lakták bérlőként 1931 -933- 
ig. 1962-1982-ig Dr. Kogler Béláék tu
lajdonába került a térre néző lakrész. 
Tőlük vásárolta meg Varga János az épü
letet, aki jelenleg eladásra kínálja. A bel
ső, udvari fordításban Ruttner Andorné* 
lakott 1996-ig, majd eladásra került e 
lakrész.

Nem tudjuk milyen sors vár a késő 
eklektika ma még létező épületére, mi 
szívesen látnánk a jövő évezredben is. 
Hiszen nem mindegy, hogyan vigyá
zunk megmaradt értékeinkre.

Egyébként az önálló iparosok száma ek
koriban 140-180 között váltakozott Atá- 
don. 1924-ben kötött házasságot a Zrí
nyi utcai Horváth Máriával. (1904- 
1983.) Egyetlen leányuk Simonné Tamás 
Magdolna. A Baross utcai műhely min
dig látogatott volt, Tamás Józsefnek ál
landóan volt munkája. Mintakollekciók
tól dolgozott, divatos és klasszikus 
anyagokból szabott és varrt megrende
lésre, mint úri szabó. Katonai, rendőri 
egyenruhákat is készített, de megrende
lői voltak a helyi szentferenc-rendi szer
zetesek és Somssich grófék is. 
Csak igényes munka került ki kezei kö
zül.

Egész élete folyamán részt vett Nagya
tád élénk, nemes szórakozást nyújtó tár
sadalmi életben: műkedvelő egyesüle
tek rendezvényein, farsangi, szüreti bá
lok szervezőjeként. Tevékeny tagja volt 
az iparosok társaskörének, a katolikus le
gényegyletnek, a futballszakosztálynak. 
Az utóbbi kettőnek 30 évig pénztárosa
ként is működött. 35 évig volt tagja az 
1889-ben megalakult Önkéntes Tűzoltó
egyesületnek, ellátva a szertárosi teen
dőket. Az első világháború számára is 
gondot, bajt, bánatot jelentett. Az olasz 
frontra került, majd hazatérve kitüntet
ték a Károly-kereszttel. A második világ
háború idején ismét megkapta a katonai 
tóhívót, átélte a kisemberek szenvedé
seit, megnehezedett életét. Betegségeit 
is a háborúkban szerezte, egészségileg 
ment tönkre, ez okozta korai halálát. Utó
dai: 4 unokája, 10 dédunokája, 1 ükuno
kája szeretettel őrzi emlékét és követi pél
damutató emberségét.

Győré Béláné Sípos Ilona

t

Nagyatád Ifjú Polgárai

Erős Júlia

Török Roland

Kolena Rebeka Krisztina 

Szabadkai Mercédesz

Fias Zalán László

Rák Renátó

Mezei Adrienn

Loncsdr Gréta

Csatos Mónika

Forral Vanessza Anna

X- ----------

HÍREK

A Város Napja alkalmából Somogy 
megye Önkonnányzata zászlót adom- 
nyozott Nagyatádnak. A megyezászlót 
dr. Gyenesi István a megyei közgyűlés 
elnöke a Művelődési Házban rendezett 
ünnepségen adta át Ormai István pol
gármesternek.

* * *

A ZENEISKOLA NÖVENDÉKEI KÖZÜL a sió
foki Kodály Zoltán VI. Országos Szolfézs 
és Népdaléneklési Verseny megyei vá
logatóján korcsoportjukban Boateng 
Sheila I., Csőm Veronika III. helyezést ért 
el. Eredménye alapján Boateng Sheila 
részt vett a budapesti országos versenyen 
is. A zongoristák IV. Somogy megyei 
Négykezes Találkozóján Németh Gergely 
és Dobos Éva, korcsoportjukban külön 
kiemelve, kiváló teljesítményért; Pósa 
Dorottya és Németh Csaba valamint 
Plecskó Edina és Simonics Judit pedig 
színvonalas teljesítményért kaptak okle
velet.

♦ ♦ ♦

A Város Napja tiszteletére Dr. Bősze 
Sándor megyei levéltár igazgató elősza
va . al megjelent Burics László 1933-ban 
készült helységmonográfiájának reprint 
kiadása. A írás napjainkig is az egyik leg
átfogóbb munka a város történetét ku
tatók számára. Az érdeklődők a köny
vet megvásárolhatják a Városi Múzeum
ban.

♦ ♦ ♦

Lezárult a Gyermek és Ifjúsági Cent
rum Kht. Gyermekalkotások Galériája ál
tal 1999-tón meghirdetett Országos 
Gyermek Képző és Iparművészeti pályá
zat.

Nagyatádról az ifjú tehetségek sorától 
Horváth Kristóf 4 éves Aradi utcai óvo
dás országos fődíjat nyert a rangos ve
télkedőn.

* * *

Elkészült a Ciklámen, Ibolya, Liget ut
cában és a Honvéd utca északi végén, 
illetve a Béke utcai autósforduló mellett 
a nemesített útpadka. A munkát a Rinya 
Dombómenti Vízitársulat végezte.

lúnius 19-étől szeptember 1-jéig szünetel a helyijáratú buszközlekedés Nagya
tádon. A járatok menetrendje kiemelten kezelte a diákok utazási igényeinek kielé
gítését. Az iskolai szünethez történő alkalmazkodást takarékossági megfontolások 
indokolták.

A Képeslapgyüjtők Országos Egyesü
lete Nagyatádon tartotta május közepén 
a VII. Országos Találkozóját és Cserenap
ját. A rendezvényre a helytói ieken kívül 
az ország minden részéből érkeztek gyűj
tő, sőt határon túli vendégük is volt a há
zigazdáknak Szabadkáról. A Nagyatádi 
Képeslapgyűjtők ebből az alkalomból hét 
témakört feldolgozva kiállítást rendeztek 
a Városi Múzeumban, amely június vé
géig megtekinthető.

A boovicai városrész lakóinak kezde
ményezésére május 21-én Ágoston Ven
cel festőművész születésének 105. év
fordulóján emléktáblát avattak a Rákó
czi utcában. A tábla avatása alkalmától 
Horváth Ferenc helytörténet-kutató be
szélt a festő életútjáról. A résztvevők az 
emléktábla leleplezését követeién a bod- 
vicai klubkönyvtárban a festő hagyaté
kától rendezett kiállítást tekinthették meg.

* * *

A Pro Família Alapítvány „Gyermekek 
a gyermekekért" mottóval május köze
pén ebben az évben is sikerrel szervez
te meg a Nagyatádi Aranyágacska elne
vezést viselő jótékony célú gálaműsorát. 
A műsorban amelyet a Nagyatádi Tele
vízió egyenes adásban közvetített, gyer
mek művészeti csoportok és szólisták lép
tek fel. A program közel százötvenezer 
fori.it bevételt hozott az alapítvány szá
mára, amellyel a hátrányos helyzetű gyer
mekek anyagi gondjait enyhítik.

♦ ♦ *

A Somogy Megyei Közútkezelő Kht. 
az önkormányzat megrendelésére a kö
zelmúltban a város egész területén út
burkolat-javítási munkákat végzett, mint
egy 1,3 millió forint értékben.

* • *

A vízminőség javítása érdekében az ivó
vízhálózat mechanikai tisztítását végzi a 
DRV Rt. a Jókai és az Aradi lakótelepen 
és környékükön. A vízvezeték falára le
rakodott vas- és más szennyeződések el
távolítása a vezetéke magas nyomással 
átjuttatott kemény, szivacsszerű anyag
gal történik.

• ♦ ♦

Testvérvárosunk, San Vito al Taglia- 
mento vendége volt a Nagyatádi 
Vegyeskar. A május végi hagyományos 
virágünnepen - Pauker Zoltán karnagy 
vezetésével - sikerrel szerepeltek a 
nagyatádiak.

** * ♦

Húsvét hétfőn Czimmerman Bélát és 
feleségét, Kálmán Etelt 50 éves „arany 
esküvőjük" alkalmával köszöntötték az 
Őszi Napfény Nyugdíjasklub tagjai. Az 
egyházi szertartáson a családtagok mel
lett a klub tagjai is részt vettek, ahol az 
idős pár kérésére egy dallal kedvesked
tek.
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Régi épület új köntösben
Várja a vendégeket a Viktória Panzió

Azok a Nagyatádiak, akik jártak a 
közelmúlban a Mártírok utcában, vagy 
a Kiszely utcában sétáltak tapasztalhat
ták, hogy napról napra szépül az egy
kori Inhof Panzió, vagy ahogy mások is
merték a Teke Söröző' épülete. Az új kül
ső mellett a neve is megváltozott a pan
ziónak és egy új, elegáns étteremmel is 
gazdagodott a város. A Viktória Panzió 
új üzemeltetői szeretnék, ha ezzel a 
megújult külsővel és kibővült szolgálta
tási körrel révbe érne a hányatott sorsú 
létesítmény. A lehetőségeikről és a ter
veikről az üzemeltető Heliglob Kft. kép
viseletében Nagyné Huszár Andrea 
beszélt.

-Az épület tulajdonosai kerestek meg 
bennünket, hogy vállaljuk-e a panzió

„Amit a szívem és lelkem muzsikál...”
Nagyatád az elmúlt hétvégén ran

gos esemény helyszíne volt: május 28- 
29-én városunkban rendezték a VII. 
Országos Szülésznői Konferenciát.

A Magyar Ápolási Egyesület Szü
lésznői szekciója által meghirdetett pá
lyázatot városi kórházunk szülészet
nőgyógyászati osztálya nyerte el. A 
konferencia elnöke Dr. Hadnagy Já
nos osztályvezető főorvos, az orvos
tudományok kandidátusa, aki 14 évig 
vezette városi egészségügyi intézmé
nyünk szülészet-nőgyógyászati osztá
lyát.

Nem kis feladat várt a szervező
bizottságra, melynek elnöke 
Vugrinecz Istvánné osztályvezető fő

nővér volt; tagjai: Dr. Jaklovics Ferenc, 
Dr. Borcsek István, Haracsi Attiláné, 
Horváth Erzsébet, Wirth Mónika. 
1 998. októberétől kezdődően széles
körű előkészítő munka során számos 
támogató bizalmát megnyerve - orszá
gos gyógyszergyártó cégek - nagy ér
deklődés mutatkozott a rendezvény 
iránt.

Három városunk orvos-egyetemé
nek (Budapest, Debrecen, Pécs) Szü

üzemeltetését, a szakmai munka fejlesz
tését. Miután ezt elfogadtuk, közösen 
dolgoztunk a panzió barátságosabbá, 
vonzóbbá tételén. A mi feladatunk a fo
gyóeszközök beszerzése az épület „fel
öltöztetése", a reklámtevékenység és az 
üzemeltetés. A panzió felújítását és át
alakítását a tulajdonosok végezték el.

- Milyen vendégkörre számítanak a 
panzióban?

- A kisebb alapterületű szobáinkat el
sősorban átutazóknak ajánljuk, a na
gyobbakban hosszabb időt is kellemes 
körülmények között lehet eltölteni Na
gyatádon. Már az idén is szerepel a pan
zió három utazási iroda üdülési kínála
tában és innen is számítunk vendégek
re. A gyógyfürdő és a városi strand egy

VII. Országos Szülésznői Konferencia városunkban
lészeti és Nőgyógyászati Klinikájáról, 
34 város - Békéscsabától Győrig, 
Nagykanizsától Fehérgyarmatig, Szen
testől Szombathelyig - kórházából ér
kezett mintegy 700 résztvevő a kitű
nően megszervezett konferenciára.

Rangos esemény - rangos díszelő
adók - értékes előadások. így köszönt

hettük prof. Dr. Egyed Jenőt - az Or
szágos Szülészeti és Nőgyógyászati In
tézet főigazgatóját; prof. Dr. Papp Zol
tánt - a Szülészeti és Nőgyógyászati 
Szakmai Kollégium elnökét; Csetne- 
ki Júliát - a SOTE vezető főnővérét. Az 
előadásokban a népességcsökkenés 
szomorú tényét a szülések számának 
csökkenésével hozták összefüggésbe, 

ami évről-évre jelentősen változtatja 
a lakosság számát; a hivatás velejáró
jaként a tisztességes, szakmailag fel
készült, türelmes, határozott, a beteg 
érdekeit tekintő legfőbb törvény együt
tesen alkalmazható módját lehet az el
várásokhoz sorolni, ami a tevékeny
ségekben mutatkozik meg. Az etikát
lan módon elindult túlképzési tenden
cia nem vezet jóra, ugyanis nagymér
tékű munkanélküliség vonzataként 

aránt nagy vonzerő városunkban és a für
dő nem csak idényjelleggel fogad ven
dégeket. Mi is szeretnénk, ha folyama
tosan jó kihasználtsággal működhetnénk. 
Az igazi reklámtevékenységet csak 
most tudjuk megkezdeni, hiszen mára 
alakultak ki teljes körűen a vendéglátá
si feltételek - május elején nyitottunk.

- Milyen feltételek között pihenhet
nek itt?

- A panzióban 8 szobát tudunk kiad
ni, mindegyik szobában fürdőszoba, szí
nes televízió található és hamarosan te
lefonnal is felszereljük valamennyit. Ez
zel azontúl, hogy vendégeink kényelmét 
szolgáljuk a háromcsillagos minősítési 
követelményeknek is eleget teszünk. A 
söröző 30-35 vendég befogadására al
kalmas és az automata tekepályát is fel
újítottuk. A söröző mellett a szabadtéren 
kialakított teraszon ugyancsak kellemes 
körülmények között látjuk vendégül a 
hozzánk látogatókat. Ez a Kiszely utca 
felől jól megközelíthető és a belső ud
varban a gépkocsikkal is parkolhatnak.

Az épületben számomra a legkedve
sebb az új étterem, amely szintén SÜ
SS fő befogadására alkalmas. Itt kiala
kítottunk egy különtermet is, amely exk
luzív körülményeket kínál az üzleti ebé
dekre, munkavacsorákra, szűk körű tár
gyalásokra.

- Milyen árszinten dolgoznak?
Egy kétágyas szoba 4000 forintba ke

rül, az egyágyas szoba 2950 forintba ke
rül és ehhez jön igény szerint a regge
li költsége. Úgy gondolom, hogy a szép 
és komfortos szobák mellett ez a pan
zió az alacsonyabb árfekvésű szálláshe
lyek közé tartozik. PM 

negatív formában már érezhető a ha
tása.

Kórházunk szülészet-nőgyógyásza
ti osztálya felkérésére Ihos József hu
morista „Készhelyzet" címmel vidám 
jelenetet írt, melyet nagy sikerrel mu
tattak be szülésznőink.

A konferencia témái a mindinkább 
napirendre kerülő minőségbiztosítás
ról, minőségi ápolásról, a tudományos 
munka ösztönző hatásáról, értékéről, 
a családközpontú szülészetről, az 
„igazi” Baba-barátságról kialakult vé
lemények és tapasztalatok alapján 
összeállított, nagy figyelemmel kísért 
előadásokban váltak közismertté.

A minőségbiztosítás, minőségi 
ápolás: kérdőíves betegelégedettségi 
vizsgálat, a tájékoztató (kommuniká
ció) fontossága, az „írd le, amit csi
nálsz, tedd azt, amit leírtál!" - elvei, 
feladatai, a szülőszerepre való felké
szítés, a szülészeti ellátás és a beteg
jogok a gyakorlatban - olyan tapasz
talatokon alapuló szülésznői munká
ba adott bepillantást, amely e szép hi
vatás mindennapos áldozatos tevé
kenységéről tájékoztatott.

Elmélet és tapasztalat birtokában 
olyan lehetőségeket és kínálkozó al
kalmakat szükséges biztosítani az ér
deklődőknek, ami hozzájárul tudásuk 
gyarapításához - e tudomány terüle
tén ösztönző hatásként - hasznossá 
válhat a társadalom számára is. Ebből 
adódóan az elvégzett munka értékét 
tekintve megbecsülést kellene, hogy 
eredményezzen a társadalom részé
ről is.

A családközpontú szülészet azt je
lenti, hogy a családot tekinti a gyer
mekáldás legmegfelelőbb közösségé
nek, ahol a „közös élet" nem a szü
letéssel kezdődik. A Baba-barátság, a 
„kis ember" megjelenése, ápolása, 
gondozása felelősségteljessé teszi 
mind az édesapát, mind az édesanyát.

A nagyatádi 
Millenniumi Bizottság munkájáról

Amikor ez év februárjában a nagy
atádi önkormányzat létrehozta a nagy
atádi Millenniumi Bizottságot és meg
választotta tagjait, elnökét, az a szán
dék vezérelte, hogy egy tanácsadó, 
szervezést segítő csapat kezdje meg a 
munkát. A bizottság tagjai is úgy ke
rültek fölkérésre, hogy minél sokolda
lúbb legyen a gon
dolkodás.

A legfőbb cél, 
hogy Nagyatád vá
rosa a lehető leg
szélesebb társadal
mi összefogással, 
együtt ünnepléssel 
tegye maradandóvá 
lakosai és az utókor 
számára ezt a ket
tős évfordulót.

A keresztény idő
számítás szerinti 
immáron második 
évezred-váltás és a 
magyar keresztény 
államiság ezredik 
évfordulójának egy
beesése teszi szá
munkra még hang
súlyosabbá ezt az 
ünnepi másfél évet,
2000. január 1. és
2001. augusztus 
20. között.

AZ ÜNNEPI KÉSZÜLŐDÉS
FŐBB IRÁNYAI:
Tárgyi emlékek állítása, készíttetése:
Szt. István király egészalakos szob

rának fölállítása a Szt. István parkban. 
Ez ügyben a Képviselő-testület döntött, 
a szobor elkészítésére Lebó Ferenc 
szobrászművész kapott megbízást. 
Már a testületi ülésen is elhangzottak 
pénzbeli felajánlások és másnap a 
Szakképző Iskola igazgatója tett társa
dalmi munka felajánlást, igen jelentős 
összegben. Reményeink szerint a vá
ros lakossága is részt vesz közadako
zás formájában az emlékmű megva
lósításában. Amint a makett elkészül, 
közszemlére fogjuk kiállítani. A szobor 
és egyéb millenniumi terveink megis
mertetése céljából már fölkerestük sze
mélyesen a Millenniumi Kormánybiz
tost, Nemeskürty István urat Budapes
ten. Nagy tetszéssel fogadta szándéka
inkat és az emlékmű, valamint az el

Szülésznő, aki jelen van a kismamá
val, a születendő Élet világra jötte előtt, 
együtt érző gondoskodással, szakmai 
tudással segíti a mamát és a babát az 
élet kapujához, hogy osztozzon örö
mükben, az Élet „csodájában".

Szabadon választott téma: „Amit a 
szívem és lelkem muzsikál". Fontos és 
korai megelőzés a csontritkulásban; a 
szenvedélybetegségek, mint rizikófak
torok a 9 hónap alatt; nőgyógyászati 
rákszűrő-programok; ultrahang szűrő
vizsgálatok - valamint „a szeretet a 
legjobb gyógyszer" - szülésznők val
lottak mindezekről.

A szakmai programot a Városi 
Strandon fogadás követte, ahol a ka
posvári Flamengo Táncegyüttes és a 
budapesti Honvéd Sportegyesület ví- 
zibalett-bemutatója szerzett kellemes 
perceket a kedves résztvevőknek. 
Közben-közben a barcsi Classic együt
tes kitűnő zenéjére táncolhatott ki-ki 
a maga kedvére.

Finom étkek megannyi különleges 
ízével a királyi szakácsok - Maróti 
Miklós, Molnár Vilmos, ifj. Tóth Sán
dor, Tokai Ferenc - remekeltek, a ven
dégek legnagyobb megelégedésére.

Minden zökkenőmentes és nyugodt 
körülmények között zajlott le, amely

készítendő Nagyatád-történet megva
lósításához anyagi segítséget ígér.

Épített emlékeink megőrzése:
A Széchenyi tér rekonstrukciójára pá

lyázatot nyújtott be a város, mint né
hány megőrzendő épület, mint magá
nak a parknak megújítása tárgyában. 
A bodvicai Árpád-kori kerek templom 

föltárása ügyében 
megbeszéléseket 
folytattunk a Me
gyei Múzeum igaz
gatójával, valamint 
dr. Magyar Kálmán 
régésszel, a múze
um munkatársával. 
Kértük segítségüket, 
hogy ez a jelentős 
műemlék föltárható 
legyen.

Nagyatád törté
netének közreadá
sa:

Már megjelent - 
igen szép reprint 
kiadásban - az 
1933-ban megje
lent „Burics-féle" 
Nagyatád-történet. 
Terveink között 
szerepel egy új, át
fogó Nagyatád mo
nográfia megjelen
tetése. Ez ügyben 

tárgyalásokat folytatunk dr. Bősze Sán
dor úrral, a megyei levéltár igazgató
jával.

Annak érdekében, hogy minél in
kább a miénk, nagyatádiaké legyen 
ez az ünnepi másfél év, megbeszélés
re hívtuk az oktatási és művelődési in
tézmények vezetőit, hogy együtt ala
kítsuk a „műsortervet". Ezt a megbe
szélést a továbbiakban is folytatni 
akarjuk és be kívánjuk vonni a többi 
civil szervezet, művészeti csoportok 
résztvevőit is.

Az idő sürget, hiszen ez év végén 
már átlépünk az ünnepi évbe. Őszin
tén remélem, hogy későbbi híradása
inkban terveink, elképzeléseink egyre 
szélesebb körű megvalósításáról tud
juk Önöket tájékoztatni és a megva
lósulással örömet tudunk szerezni 
mindannyiunknak.

Gara István 
a bizottság elnöke

ről a legmesszebbmenőkig a Szegecs 
Patrol Vagyonvédelmi Bt. biztonsági 
őrei gondoskodtak.

A konferenciára érkezett kedves 
vendégekkel történt számtalan beszél
getésem során kellemes és felemelő ér
zés volt hallani, hogy mennyi szere
tettel és érdeklődéssel voltak a rendez
vény iránt, ami egyben a házigazdák 
példás szervezőkészségét dicséri, Dr. 
Jaklovics Ferenc megbízott osztályve
zető főorvos, Vugrinecz Istvánné osz
tályvezető főnővér személyében. Ki
emelkedő lelkesedésük, szakmai isme
retük révén példamutató szorgalom
mal és odaadással szervezték és ren
dezték az országos konferenciát. A 
szülészet-nőgyógyászati osztály és 
más osztályok szakdolgozói is tevé
keny munkájukkal hozzájárultak e 
nem mindennapi rendezvény sikeres 
megvalósításához. A szakmai hivatás 
ezen neves eseménye nagy elismerést 
és megelégedettséget váltott ki a 
résztvevőkből.

Városunk tisztasága, rendezettsége, 
az itt élő emberek barátságos megnyil
vánulása csak jót és szépet adott szá
mukra a két nap során, amelynek em
léke megmarad bennük.

Mészáros Ágnes
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NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 1999-2002.
BEVEZETŐ

Az elmúlt négy év városfejlesztési 
eredményeire építve, az elkezdődött fo
lyamatokat és munkákat figyelembe vé
ve készült a mostani program. Érvénye
síti azt a szándékot, hogy céltudatos, 
a város adottságaira és lehetőségeire 
építő, versenyképes és a folyamatossá
got biztosító önkormányzati munka va
lósuljon meg. A városfejlesztési prog
ram a választási ciklusra szól, de a meg
valósítás egy része, illetve a folyama
tok csak hosszabb távon fejeződnek be. 
A megfogalmazott célok tervszerű 
megvalósítása a pénzügyi források, a 
gazdasági lehetőségek függvényében 
történik.

I. fejezet 
GAZDÁLKODÁS ÉS FEJLESZTÉS

Vagyonhasznosítás
- Eddigi gyakorlatunknak megfelelő

en hasznosítjuk a város tulajdonában ál
ló üres épületeket, ingatlanokat. Ez ön
kormányzati célú felhasználás, bérbe
adás, értékesítés, vagy használati jog adá
sa egyaránt lehet.

- A vagyonhasznosításnál azt a szem
pontot érvényesítjük, hogy az ingatlan 
új beruházás, vállalkozás indulását se
gítse. Városunk érdekeinek megfelelő
en kell a közművesített területeket a be
fektetők számára értékesíteni, vala
mennyi kezdeményezést ösztönzően fo
gadva, és figyelmet fordítva a városfej
lesztés szempontjaira, az önkormányza
ti célokra.

- Minden vagyonhasznosításnál, min
den ingatlan esetében a város hosszú tá
vú érdekeit mérlegelve alakítjuk ki ál
láspontunkat gazdaságossági és telepü
lésfejlesztési szempontokat is érvénye
sítve. Olyan értelmű vagyongazdálko
dást kell folytatnunk, ami rugalmas fel
tételeket biztosít a vállalkozókkal törté
nőtárgyalásokhoz, ami reális bérleti, vé
teli díjakat jelent a befektetőknek és az 
önkormányzatnak is.

- Az üressé vált, önkormányzati fel
adatok ellátásához nem szükséges, 
másként nem hasznosítható épületeket 
értékesíteni kívánjuk.

- Akkor akarjuk hasznosítani a város 
tulajdonában lévő részvényeket, kárpót
lási jegyeket, amikor ennek a legjobb fel
tétele és módja kialakul.

- Kiemelt figyelmet fordítunk a volt lak
tanya ingatlanjának hasznosítására, ke
zelésére. Ez nagysága, feltétel rendsze
re és lehetőségei miatt a legfontosabb 
feladatunk.

- Konkrét vagy távlati célok megva
lósítása érdekében egyes ingatlanok tu
lajdonjogának megszerzését is megva- 
lósítandónak tartjuk.

- A vagyonhasznosítás nem vagyon
felélést, hanem új értékek, fejlesztési cé
lok megvalósítását jelenti. Az ebből szár
mazó bevételt beruházásokra kívánjuk 
fordítani.

Gazdaságélénkítés, 
munkahelyteremtés

- Folyamatos kapcsolatot tartunk a 
gazdasági élet szereplőivel, bevonva 
őket a város fejlesztési irányainak kiala
kításába, magvalósításába, a döntések 
előkészítésétre.

- Érdemi együttműködést valósítunk 
meg a gazdasági, szakmai szervezetek
kel, kamarákkal.

- Városi beruházásoknál, megrende
léseknél a nagyatádi vállalkozókat része
sítjük előnyben a törvényes kereteken 
belül, ha az nem jár az önkormányzat 
érdeksérelmével.

- A közhasznú foglalkoztatás, a mun
kanélküliek huzamosabb idejű foglal
koztatását és/vagy a családok önfenn
tartásátsegítő programok lehetőségeit ki 
akarjuk használni.

- A Nagyatádi Vállalkozásfejlesztési 
Iroda tevékenységének eredményeseb
bé tételét akarjuk elérni. Hatékonyab
ban szolgálja a városban a vállalkozá
sokat, és vegyen részt az önkormány
zat gazdaságfejlesztési munkájának se
gítésében. At kell alakítani város és tér
ségfejlesztési feladatok ellátására.

- A gazdasági élet fejlesztése, a mun
kahelyteremtés, a város eltartóképes
ségének erősítése stratégiai feladat. 

Megvalósítása összetett, több elemből 
álló munkát jelent. Ezek közül a legfon
tosabbak:
a) Az elnyert Ipari Park cím birtokában 

a pályázaton megszerzett támogatá
sok felhasználásával a terület közmű
vesítésének kialakítása.

b) Az Ipari Park és a laktanya területe 
üzemeltetésére, hasznosítására, ke
zelésére és marketingmunkájának 
végzésére lehetőség szerint külső tő
ke bevonásával gazdasági társaság 
alapítása.

c) A már kialakított adókedvezmé
nyek, a felhasználható ingatlanok, a 
város pozitív adottságai megfelelő 
propagálása.

d) A már Nagyatádon dolgozó, hagyo
mányos üzemek, vállalkozások 
munkájának figyelemmel kísérése, tá
mogatása, bevonása a marketing
munkába.

e) A befektetőkkel, közvetítő cégekkel 
való folyamatos, kezdeményező 
kapcsolattartás.

f) Helyi adókedvezmények, telekbizto
sítás, infrastruktúra fejlesztés és kon
cepcionális marketing munka.
- Valamennyi, számunkra elérhető 

közmunkaprogramban való részvételünk 
megalapozott előkészítése és kezdemé
nyezése.

- Elkészítjük a város és környéke:
a) gazdasági vonatkozású új kiajánló ka

talógusát,
b) a kistérségünk térségfejlesztési közép

távú programját,
c) a térség agrárstruktúra és vidékfejlesz

tési programját.

Beruházás, fejlesztés
a) A folyamatban lévő beruházásaink 

teljes körű megvalósítását közvetlen 
és fontos feladatunknak tartjuk. Ezek 
1999-ben:
- A 26 lakásos Garzonház átalakí

tási és felújítási munkálatainak be
fejezése.

- A 40 férőhelyes Idősek Otthona 
epuiete ataiaKitasanax es teiujita- 
sának befejezése.

- A 300 személyes kemping megépí
tése.

- Az NTV hálózat csillagpontos át
alakításának folytatása.

- A Városi Sport és Szabadidő Köz
pont építésének folytatása, befeje
zése a 2000. évben.

- A közvilágítás korszerűsítésének, 
bővítésének megvalósítása úgy, 
hogy csökken az áramdíj összege 
és jobb lesz a megvilágítás.

- A Nagyatádi Ipari Park 
közművesítési munkálatainak 
megkezdése, befejezése 2 éven 
belül.

b) Beruházási, fejlesztési célok
- Átfogó lakáskoncejxió és lakásépí

tési program kidolgozása és meg
valósításának megkezdése.
- a garzonház lakásainak folyama

tos biztosítása első lakásba köl
töző fiataloknak,

- az innét elköltözők saját lakás 
szerzésének támogatása,

- bérlakások építése,
- csökkentett komfortú szociális 

bérlakások építése,
- családi házas egybefüggő építé

si terület kialakítása,
- az országos lakáskoncepcióval 

az összhang megteremtése,
- több elemű finanszírozási rend

szer kidolgozása.
- Idősek lakóparkja kialakítása önál

ló lakrészekkel a Széchenyi tér 4. sz. 
alatt.

- Regionális, korszerű szilárd hulla
déklerakó létesítése önkormányzatok tu
lajdonában lévő gazdasági társaság ke
retében, állami és befektetői források
ból.

- A Gyógyfürdő külső medencéjének 
lefedése, öltözők és kezelő egységek bő
vítése, az épület külső felújítása.

- A Termál Strandfürdőnél egy strand
medence és egy gyermekmedence épí
tése.

- Elvégezzük a város általános rende
zési tervének a felülvizsgálatát.

- Elkészítjük a Csónakázó tó, a Park
erdő és a Szoborpark fejlesztési program

ját és elkezdjük annak ütemezett meg
valósítását.

- A téglagyári tónál lévő Szabadidő 
park fejlesztésére feladattervet készítünk 
- híd, játszóeszközök, esőbeálló, tűzra- 
kó hely - és elkezdjük szakaszos meg
valósítását.

- Folytatjuk a játszóterek átalakítását, 
új típusú eszközökkel való felszerelé
sét.

- Folytatjuk a szilárd útburkolatok épí
tését.

- Egy új közlekedési lámpa rendszert 
építünk.

- Befejeződik az NTV csillagpontos 
rendszerének kiépítése, s így bevezetés
re kerülhetnek a különJjöző díjú prog
ramcsomagok.
- Szükséges a Városháza tanácstermé

nek kialakítása, a testületi ülések tech
nikai feltételeinek megteremtése.

- Elkészül a Szent István park útjai
nak, közvilágításának, játszóterének a 
megépítése.

- Szükségesnek tartjuk a Gyár utcát 
és a városközpontot a teherforgalom alól 
tehermentesítő, a (aranyi és a berzenetji 
utakat összekötő út megépítését.

- Kijelölésre kerül az új köztemető he
lye a lakosság megkérdezésével. Elké
szítjük kialakításának dokumentumait. 
Megkezdjük a kivitelezést.

- Megkezdjük a piac tér rendezetteb- 
bé, komfortosabbá tételének programo
zását és megvalósítását. így a zsúfoltság 
megszüntetése, a burkolatok felújítása, 
építése, WC építése, a szemétkezelés 
megoldása a feladat a bérlővel közösen.
- Folytatjuk a kerékpárút építését a 

Dózsa György és a Zrínyi-Kápolna ut
cákban.

- Henészben a volt iskola hasznosí
tásának funkcióit meghatározva az épü
let felújításra kerül.

-A közintézmények mozgáskorláto
zottak részére történő akadálymentes 
megközelítésének megvalósítását ütem
terv alapján elkezdjük.

- A zártrendszerű csapadékvíz elve
zető csatornák epiteseneK toiytatasa.

- Elkészítjük a 68-as tehermentesítő 
út tervezési programját.
- Megnyitjuk és hasznosítjuk a város 

keleti szélén lévő földbányánkat. Ezzel 
saját, olcsó anyaghoz, illetve értékesí
tési lehetőséghez jutunk.

- A város központjában egy új nyil
vános WC-t létesítünk és üzemeltetünk 
úgy, hogy az megfeleljen minden köve
telménynek.

- Kidolgozzuk a kistérségi szennyvíz
hálózat építésének programját, együtt
működve a környékbeli településekkel. 
Ennek keretében elkészülhet a kivadári 
szennyvízhálózat és a szennyvíztisztító 
kapacitás és technológiai bővítése.

- Szükségesnek tartjuk, hogy beszer
zésekkel, beruházásokkal fejlesszük az 
alábbi feladatok ellátásának feltételeit:

- tűzoltóság műszaki mentő esz
közei,

- oktatási intézmények számítógé
pes képzésének eszközei,

- polgármesteri hivatal munkája 
számítástechnikai feltételrend
szere,

- Városgondnokságnak közterü
leteken szükséges gépek, beren
dezések beszerzése,

- a város csoportjainak, a diákok 
szállításához autóbusz beszerzé
se.

Felújítások, rekonstrukciók
a) Az ivóvíz minőségének javítása ér

dekében a vízvezeték rendszer és a 
kapcsolódó berendezések felújításá
nak, a szükséges bővítésnek a terve
zését és a munkák ütemezett meg
valósítását elvégezzük.

b) Az önkormányzat feladatait, a lakos
ság ellátását, a szolgáltatások bizto
sítását szolgáló épületeink, ingatlan
jaink felújítását, rekonstrukcióját 
folytatjuk. Ez egy-egy intézmény-épü
let teljes körű felújítását, rendbetétel
ét jelenti. Ezek közül kiemelten ke
zelt, nagy felújítások:
- Árpád Fejedelem Általános Iskola
- Ady Endre Gimnázium
- József Attila Kollégium
- Kórház-Rendelőintézet
- Aradi utcai Óvoda

c) Tovább folytatjuk a Széchenyi té
ri épületeink rekonstrukcióját, va
lamint megvalósítjuk a park felújí
tását, közvilágításának bővítését. A 
tér déli oldalára elkészült a beépí
tési program, így az üres telkek 
hasznosítását ez alapján szervez
zük.

d) Az elmúlt években elkezdett felújí
tási, átalakítási munkákat a követke
ző területeken akarjuk folytatni:
- játszóterek eszközeinek, utcabúto

rainak cseréje korszerű berendezé
sekre,

- a járdák ütemezett, folyamatos fel
újítása,

-az utak felújításának folytatása, el
sősorban a Bajcsy-Zs., Vasútállo
más, Ady, Tallián A. u. Északi vé
ge, Mező utcákban, illetve a Lőcsei 
és a Táncsics utcák forgalmát se
gítő szélesítések elvégzése egyes 
forgalmas helyeken,

- a frekventált és szükséges helyeken 
a telefon és elektromos légvezeté
kek földkábellel történő kiváltása az 
érintett közszolgáltatókkal közösen,

- a közterületek, forgalmas helyek ut
cabútorainak, díszítő műtárgyainak 
gyarapítása, díszburkolatok építé
se.

II. fejezet 
SZAKMAI CÉLPROGRAMOK

Oktatás
- Az alapfokú oktatás, valamint a NAT 

bevezetésének szakmai és tárgyi mini
mum feltételeit az előírás szerint bizto
sítani fogjuk.

-Az alapfokú oktatás intézményrend
szerét a realitások figyelembe vételével, 
szakmai szempontokat is érvényesítve 
racionalizáljuk.

-Aszakmai, pedagógiai célprogramo
kat, a koncepcionális oktatási folyama
tok indítását és realizálását segítjük.

- Az iskolák jelenlegi tagozatos rend
szerét megtartva törekedni kell azok to
vábbfejlesztésére. Ennek lehetőségét át 
k II tekinteni az alapfokú művészeti ok
tatás, a sportiskola megvalósításának vé
giggondolásával.

- Kiemelt figyelmet fordítunk a gim
náziumi oktatás fejlesztésére, feltétele
inek biztosítására, eredményességének 
javítására.
- Valamennyi oktatási intézmény 

vonatkozásában lehetőségeink szerint 
pénzügyi forrást kívánunk biztosítani a 
szakmai eszközrendszer fejlesztésére. A 
fejlesztési célok megvalósításához hoz
zárendelt anyagi forrásokat egy-egy 
helyre összpontosítva biztosítjuk.
- Az általános iskolákban is a tovább

tanulást jobban segítő képzések erősí
tését, így az idegen nyelv, a számítás
technika oktatásának fejlesztését támo
gatjuk.

-Tervszerűbbé kell tenni az átképzé
sek szervezését és megvalósítását, hogy 
az minél jobban alkalmazkodjon a mun
kaerő piaci követelményekhez.
- A szükségleteknek megfelelően kí

vánjuk biztosítani azokat a pedagógiai 
szolgáltatásokat, amelyek segítik a gyer
mekek fejlesztését. így logopédus, pszi
chológus, gyógytornász.

- Szervezzük és ösztönözzük, hogy 
az oktatási intézmények között az érde
mi együttműködés, a munka összehan
golása megvalósuljon.

- Célunk, hogy a szakmai munkához 
szükséges eszközöket, feltételeket biz
tosítsuk.

Egészségügy
- Igény szerint biztosítjuk a bölcső

dei ellátást.
- Támogatjuk az egészségügyi alap

ellátás területén a háziorvosi, gyermek
orvosi és fogorvosi ellátás privatizáci
óját a szabályozási feltételek megterem- 
tődése esetén.

- Cél az orvos-szakmai munka erő
sítése és a hatékony gazdaságos műkö
dés.

- A kórház gép-műszer beszerzéseit, 
valamint a Tüdőgondozó technikai és 
építészeti felújítását a város támogatja, 
amelynek mértéke a város anyagi hely
zetétől függ.

- El szeretnénk érni, hogy megvaló
suljon a kórház címzett támogatással fi
nanszírozott rekonstrukciója.

- Az a célunk, hogy a lakosság által 
igénybevett egészségügyi szolgáltatások 
továbbra is biztosítottak legyenek, lehe
tőség szerint bővüljenek.

Kultúra
- A közművelődés intézményrendsze

re, az önkormányzat kötelező feladat
ellátására megalkotjuk közművelődési 
rendeletünket.

- A város eddig elért kulturális ered
ményeit meg kell őrizni, azonban to
vábbfejlesztésük, megújításuk szükséges. 
Ezek a következők:

- Tavaszi Fesztivál
- Faszobrász Szimpozion
- Tehetséggondozó Táborok
- Kórustalálkozók
- Városi ünnepek, rendezvények 

programjai
- Szükségesnek tartjuk és támogatjuk, 

hogy működjön Nagyatádon:
- felnőtt városi énekkar,
- tánccsoport,
- fúvószenekar,
- zeneiskolai zenekar,
- mazsorett csoport.
- A könyvtár működésénél az a cé

lunk, hogy minél optimálisabb szakmai 
beszerzési lehetősége legyen az intéz
ménynek a teljes körű könyvállomány 
gyarapítás érdekében.

- Biztosítjuk a közérdekű muzeális 
gyűjtemény bemutatását, a helytörténe
ti gyűjtemény állandó kiállításának fel
tételeit, a kiállítóhely működését. Meg
kezdjük a feldolgozó munkát.

- A Nemzetközi Faszobrász Alkotó
telep szakmai fejlesztését, intenzívebb 
hasznosítását, rekonstrukcióját külső for
rások bevonásával kell biztosítani.

- A Művelődési Ház művelődés-szer
vező tevékenységének fenntartását szük
ségesnek tartjuk.

- Értékesnek tartjuk, támogatjuk és se
gítjük az önszerveződő művészeti, mű
velődő csoportok, civil szerveződések 
tevékenységét.
- Az oktatási intézményekben szük

ség van a jelenleginél jelentősebb ön- 
képzőköri munkára és ennek bemuta
tására.

Sport
- Koordináló szerepet vállalunk a vá

rosban lévő sportcsoportok működési fel
tételeinek biztosítósában.
- A város érdeke, hogy a meglévő 

szakosztályok stabilizálódjanak, megala
pozott, folyamatos szakmai munkát vé
gezzenek, szolgálva a fiatalok, diákok 
nevelését, egészséges életét. Ezt kíván
juk támogatásunkkal segíteni.

- A szabadidős tömegsport-esemé
nyek öntevékeny alapon történő szer
vezését szorgalmazzuk. Ehhez lehető
ségeinkhez mérten anyagi támogatást 
biztosítunk. Az a célunk, hogy az ilyen 
jellegű események minél több nagyatá
dit megmozgatva hagyományos rendez
vénnyé váljanak.

- A magas szintű teljesítmények 
fenntartásának, az eredményesség 
hosszú távú megőrzésének, illetve túl
szárnyalásának elengedhetetlen feltéte
le, egyszersmind biztosítéka az egysé
ges helyi utánpótlás-nevelési rendszer ki
alakítása.

A meglévő részelemeket irányító 
szervezetekkel együttműködve kidolgoz
zuk az utánpótlás-nevelési program át
fogó koncepcióját.

-Oktatási intézményeinkben fokoza
tosan megteremtjük a 12 évfolyamon át 
tartó sporttagozatos képzés feltételeit. Tá
mogatjuk a tanórán kívüli diáksport te
vékenységet, a sportegyesületek korosz
tályos sportági foglalkoztatását, az FKF 
és a Góliát edzésközpontok működését.

- Szorgalmazzuk a középfokú sport
szakmai (sportoktatói, sportszervezői, 
versenybírói) képzés beindítását az Ady 
Endre Gimnázium 13. évfolyamán. Át
tekintjük és biztosítjuk a minőségi mun
kát végző felsőfokú képesítésű sportszak
emberek letelepedését elősegítő lehető
ségeket.

- A testnevelés és sport céljait szol
gáló önkormányzati támogatások keret
összegét, illetve a felhasználás területe-
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it és arányait úgy határozzuk meg, hogy 
az továbbra is biztosítsa a tradicionális 
sportágak stabil és eredményes működ
tetését.

A sportágak ill. a sport egyesületek eset
leges gyarapodásával járó terheket 
azonban már nem tudjuk vállalni.
- Támogatjuk a város arculatának ala

kításában, hírnevének öregbítésében 
kiemelkedő jelentőséggel bíró országos 
és nemzetközi sportesemények megren
dezését. Fokozott figyelmet fordítunk a 
sportturizmusban rejlő lehetőségek ki
használására.

- A leghatékonyabb és leggazdaságo
sabb megoldást keresve kidolgozzuk a 
Városi Sportcsarnok és más önkormány
zati tulajdonban lévő sportlétesítmények 
fenntartásának és működtetésének mód
ját. Folytatjuk a szabadtéri sportlétesít
mény-felújítási programot.
- A pályázati lehetőségek hatékony ki

használásával növeljük a sportszakmai 
célkitűzések megvalósrtásának pénzügyi 
forrásait.

Turizmus, idegenforgalom
- Fontos szerepet szánunk a Nagya

tádon meglévő értékek turisztikai célú 
hasznosításának. Ezt szolgálja beruhá
zásaink egy része, valamint a szakmai 
és pénzügyi befektetők bevonása a fej
lesztésbe. Ez egyben törekvésünk is, 
hogy a gazdasági élet ezen ágazata meg
felelő feltételek között működjön.

-Továbbra is szükségesnek tartjuk egy 
tájékoztató, szervező szolgálat hatékony 
működését az idegenforgalmi vonatko
zású feladatok elvégzésére, reklám és 
marketing-tevékenységre. Mindezt köz
hasznú társaság keretében tervezzük mű
ködtetni.

- Szervező, egyeztető, koordináló sze
repet vállalunk a turizmus fejlesztésében.
- Folyamatosan biztosítjuk azokat a 

kiadványokat, amelyek nélkülözhetetle
nek a város bemutatásához (térkép, ké
peslapok, prospektus, városismertető 
könyv, emléktárgyak).
- A fentieket figyelembe véve készül 

egy gyakorlatias jellegű idegenforgalmi 
fejlesztési terv a városra és a városkör
nyékre vonatkozóan.

III. fejezet
SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS, 
KOROSZTÁLYI PROGRAMOK

Szociális ellátás
- A szociális ellátási rendszer, a szo

ciálpolitika újabb és újabb kihívásokkal 
találkozik.

Egyre több és bonyolultabb ügyet kell 
kezelni. Ez csak egységes szemlélettel, 
szorosan együttműködő szervezeti egy
ségekkel lehetséges. Ennek megterem
tését és működtetését végezzük.

- Elkészíttetjük a város szociális tér
képét, ami pontosan megmutatja, hogy 
milyen a lakosság szociális állapota, 
szükséglete, erőforrása. Ez a továbblé
pés alapját képezheti.

- A gyermekjóléti szolgálat keretein 
belül el kell kezdeni a helyettes szülői 
hálózat kiépítését.

- Létre kell hoznunk alacsony kom
forté szociális lakásokat az arra rászo
rulók részére.

- Folyamatosan biztosítani kell a krí
zishelyzetek kezelésének feltételeit.'
- A kapcsolatok gazdagítását és erő

sítését szorgalmazzuk a karitatív szerve
zetekkel, az együttműködésre töreked
ve.

Idöskorúakkal való törődés
- Megszervezzük és működtetjük a 

házi betegápolás rendszerét, segítséget 
nyújtva az idős emberek életviteli ne
hézségeinek megoldásához.

- Az a célunk, hogy az idősek klub
jai továbbra is működjenek. Az étkez
tetést minden igénylő számára biztosít
juk. Működtetjük a házi segítségnyújtás 
rendszerét.

- Létrehozzuk az emeltszintű elhe
lyezést biztosító Idősek Lakóparkját. Ez
zel teljes körűvé válik az ellátási rend
szer.

- Segítjük és anyagilag is támogatjuk 
a nyugdíjas klubok, szervezetek tevé
kenységét, értékes munkájukra számí
tunk.

- Megszervezzük az arra rászoruló 
idős emberek háza előtti terület gondo
zását.

- A korosztálynak megfelelő TV 
programcsomagot állítunk össze.

- Városi rendezvényeken köszöntjük 
a település idős polgárait.

- Szervezett keretek között, tanácsadó
véleményező fórum alakításával vonjuk 
be őket a településünket érintő ügyek 
megvitatásában.

Ifjúsággal való törődés
a) Egyik feladatunk, hogy az alap és kö

zépfokú oktatás keretében jó színvo
nalú, korszerű, sokoldalú képzést biz
tosítsunk a város diákjai számára. Ez
zel segíthetjük felkészülésüket a to
vábbtanulásra, az elhelyezkedésre.

b) A pályakezdők munkába állásának 
segítését a munkahelyteremtéssel, új 
beruházások és vállalkozások ösztön
zésével segítjük, ahogy korábban 
megfogalmazásra került.

c) A családalapításhoz, letelepedés
hez hozzájárulunk:
- a garzonház lakásaival,
- kamatmentes lakásépítési, vásár

lási kölcsönnel,
- egy új, már említett lakáskoncep

ció keretében az önálló otthonhoz 
jutás komplex lehetőségének a ki
dolgozásával.

d) Elkészítünk egy olyan programot, 
amelyik konkrétan feldolgozza a fi
atalok életvezetési, magatartási prob
lémáit és megoldási módokat fogal
maz meg. E program keretében ke
rül rögzítésre az egyes intézmények 
együttműködése, feladatköre.

e) Az ifjúsági korosztállyal való törődés 
szervezésére, összehangolására önál
ló feladatkörrel biztosítunk személyi 
feltételt.

f) Ösztönözzük, segítjük az ifjúsági 
klubok, szervezetek létrejöttét, legyen 
az intézményi, vagy városi szintű. 
Ezek működési feltételeiben is szere
pet vállalunk.

g) Támogatjuk a tehetséges fiatalok to
vábbtanulását, ehhez anyagi segítsé
get adunk.

h) Keressük annak lehetőségét, hogy a 
szórakozási alkalmak hogyan bővít
hetők, ösztönözzük, segítjük, hogy 
legyen disco a városban.

i) Szervezett keretek között kikérjük a 
fiatalok véleményét, javaslatait a vá
ros ügyeiről.

IV. fejezet 
AZ ÖNKORMÁNYZAT KAPCSOLAT- 

RENDSZERE

Lakossági kapcsolatok
- Feladatunknak tekintjük, hogy a köz

ügyekről folyamatosan tájékoztassuk a 

lakosságot és a közérdekű témakörök
ről megismerjük az emberek vélemé
nyét. Ennek legfontosabb formája a sze
mélyes találkozás, amit rendszeresen 
meg kívánunk valósítani a lakossági fó
rumok keretében.

- Biztosítjuk a Nagyatádi Hírlap 
rendszeres megjelenését azzal, hogy az 
aktuális információk, események, dön
tések és azok okai kerüljenek kiemelés
re.
- A városi televízión keresztül gyor

san és minél szélesebb tematikával kell 
tájékoztatni a lakosságot a városban tör
ténő eseményekről, folyamatokról. Az 
NTV közszolgálati médiaként tudósítson 
és tájékoztasson. Működtetése az önkor
mányzat tulajdonában lévő közhasznú 
társaság keretében történjen.

- A városi, közéleti eseményeket fel
használjuk arra, hogy véleményt cserél
jünk a lakossággal.
- Mindent meg kell tennünk azért, 

hogy a megyei napilapban a Nagyatá
don történő események, folyamatok 
tényszerűen megjelenjenek és a nagy
atádi emberek, cégek, intézmények 
helyet kapjanak, a város eredményei és 
törekvései megfogalmazásra kerülje
nek.

Intézményesített kapcsolatok
- A gazdasági kamarákkal, a város

ban lévő vállalatokkal, szervezetekkel, 
hivatalokkal kölcsönös érdeklődésen ala
puló rendszeres tájékoztatásra, együtt

működésre törekszünk.
- Fontosnak tartjuk, hogy az önkor

mányzati intézményekkel az ott dolgo
zókkal céltudatos, érdemi együttműkö
désre és problémamegoldásra törekvő 
kapcsolatrendszer alakuljon ki.

- A városban működő pártszerveze
tekkel való kapcsolattartás.

- A város közbiztonságának javítása, 
vonzóbbá tétele érdekében támogatjuk 
az e célból alakuló polgári kezdeménye
zéseket, különös figyelemmel a városi 
polgárőrség működési feltételeinek biz
tosítására.

A városarculat alakítása
- Elsősorban a marketing munka tu

datossága és célszerűsége befolyásolhat
ja a településünkről kialakuló képet. 
Ezért a létrehozandó és többek között 
a tájékoztatással foglalkozó Kht. egyik 
feladata ennek eredményes alakítása.

- A városi kiadványok, sajtómegjele
nések, publikációk tervszerű szervezé
se és irányítása is e szervezet fontos mun
kája.
- A megyei napilapban való megje

lenés tartalma, gyakorisága, hangvéte
le jelentősen alakítja a városról formá
lódó képet. Ezt segítenünk, szerveznünk 
kell, változást elérve.

-Településünk lakói, vezetői és diák
jai megnyilvánulásaikkal hozzájárulnak 
a rólunk kialakított kép formálásához.

Együttműködés a civil szervezetekkel
- Az érdemi, polgári közélet nélkü

lözhetetlen szereplői a civil szervezetek.
Véleményformáló és informáló sze

repük jelentős. Rajtuk keresztül jutha
tunk közelebb a helyi társadalom való
ságos igényeihez, véleményéhez. A ve
lük való együttműködés segíti a polgá
ri értékrend kialakulását, megszilárdu
lását.
- A történelmi egyházak tevékenysé

gét erkölcsi és emberformáló szerepük, 
szilárd értékrendjük, karitatív tevékeny
ségük és közéleti tevékenységük alap
ján támogatjuk, velük érdemben együtt
működünk.
- A meglévő és alakuló, céljaikban az 

önkormányzat által elfogadott civil 
szervezeteket erkölcsileg és anyagilag is 
támogatjuk.

Kistérségi kapcsolatok
- A városkörnyéki településekkel 

rendszeres és érdemi, a kölcsönös elő
nyök alapján álló kapcsolat alakult ki. 
Együttműködésünk alapja a konkrét fel
adatok megoldása.

- Legfontosabb tennivaló a térségfej
lesztés elősegítése, ehhez térségfejlesz
tési menedzseriroda létrehozása és mű
ködtetése.

— A tartalmasán es jól mukodo Kinya- 
menti Területfejlesztési és Önkormány
zati Társulás keretében elkészíttetjük a 
következő programokat:

- A Rinyamenti kistérség komplex 
fejlesztési programja

- A kistérség agrárstruktúra- és vi
dékfejlesztési programja

- A kistérségben az idegenforgalmat, 
a munkahelyteremtést, az infrastruktú
ra fejlesztését, az egészségügyet és az 
oktatási ellátást tartjuk stratégiai együtt
működési kérdésnek.

- Közös fellépéssel, az azonos érde
kek alapján veszünk részt a Somogy Me
gyei Területfejlesztési Tanács és a Dél- 
Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 
munkájában. A térséget is képviselve 
részt veszünk a regionális idegenforgal
mi bizottság munkájában.

- Az érdekegyeztetés alapján, az ered
ményesebb Dél-somogyi együttműkö
dés, az összehangolt képviselet, a terü
let pozícióinak erősítése érdekében 
együttműködünk a térség városaival.

Városi hagyományok, ünnepek
- Létrehoztuk a városi múzeumot, 

ahol szakszerű gyűjtőmunkával meg
mentésre kerültek múltunk tárgyi emlé
kei és itt bemutatási lehetőséget is biz
tosítunk a gyűjteménynek.

- A következő időszakban is rendsze
resen megjelentetjük a Múltidéző című 
helytörténeti kiadványt.
- Gondoskodunk a helyi védelem alatt 

álló épületek és növényzet megőrzésé
ről, védelméről. Helyreállítjuk a műem
léki értékű bodvicai Talpas házat és fel
tárjuk a Bodvicán állott középkori ke
rek templomot.

- Kialakultak a városi ünnepek, ame
lyeket ezután is megrendezünk. Ezeken 
számítunk intézményeink és közössége
ink fellépésére, szervező munkájára.
- Kialakultak azok a kitüntetési formák, 

amelyekkel elismerjük a közösségért, a 
településért végzett tevékenységet.

Nemzetközi kapcsolatok
- Fenntartjuk és erősíteni, bővíteni kí

vánjuk olasz testvérvárosunkkal meglé
vő kapcsolatunkat. Ennek elsősorban az 
intézmények és a különböző közössé
gek lehetnek a megvalósítói.

-Testvérvárosi kapcsolatot kívánunk 
létesíteni egy erdélyi magyarlakta tele
püléssel. Ennek az előkészületeit meg
kezdtük.

KITÜNTETETTEK
Az idén a Város Napja és a Pedagógus Nap alkalmából részesültek elisme

résben azok a nagyatádiak, akik a saját munkájukban, tevékenységük során ki
emelkedő érdemeket szereztek. Április 25-én a Város Napján tartott ünnepsé
gen a Nagyatád Városért kitüntetést vehette a Nagyatádi Kertbarátkor, Közszol
gálati érdemérmet kapott Fillér Józsefné és Jurida Jánosné. Nagyatád Város Sport 
Diját kapta a Babay József Általános Iskola testnevelés tagozata és Huros Tibor, 
a város kulturális diját Merész Emese népművelő vehette át, és az üzleti-gazda
sági díjat a Büttnerés Társai Mérnöki és Kereskedelmi Kft.-nek ítélte a képvise
lőtestület.

Az Ady Endre Gimnázium parkjában rendezett pedagógusnapi ünnepségen 
4 pedagógus munkáját ismerte el a testület. Hlavnya Andrásné több évtizedes 
pedagógiai munkájáért Közszolgálati érdemérmet kapott, a város pedagógiai dí
jait pedig Czimmerman Béláné, Bacsa Antal és Túri László vehette át.

Épül a kemping

Az önkormányzat finanszírozásában hamarosan átadásra kerül az új Nagyatádi 
Kemping. Az ünnepélyes avatásra a jelenlegi tervek szerint július 3-án a Határta
lan Játék Nemzetközi Szabadidősport Fesztivállal egyidejűleg kerül sor. A kemping 
300 fő befogadóképességű lesz 110 lakókocsi és sátorhellyel, az üzemeltetését a 
Nagyatádi Castrum Thermálkemping Kft. végzi.Új létesítmények átadás előtt

Június 29-én ünnepélyes keretek között, Harrach Péter Szociális és Családügyi 
Miniszter jelenlétében átadásra kerül a Fiatalok Garzonháza és az új Idősek Otthona. 
Az önkormányzat által finanszírozott kivitelezési munkák mindkét ingatlanon a befe
jezésükhöz közelednek. Az Idősek Otthona 40 férőhelyet, a Garzonház 26 lakást 
kínál leendő lakóinak.

- Tartós kapcsolatteremtést szeretnénk 
megvalósítani Horvátországban és 
Ausztriában. Mindkettő esetben kezde- 
ményezően kívánunk fellépni.

- Az együttműködések fontos tartal
ma minden esetben a művészeti, kul
turális és sport vonatkozásokon, a diák
cseréken túl a gazdasági téren megnyil
vánuló kezdeményezések és érdemi 
eredményeket hozó lépések.

ÖSSZEGZÉS
Nagyatád Város működésének és fej

lődésének stratégiai elemei a gazdasá
gi élet erősítése, az oktatásban az ered
ményes, korszerű é6 hatékony tevékeny
ség továbbfejlesztése, valamint a város 
lakosságának közéleti aktivitására, ten
ni akarására építő önkormányzati mun
ka. Az a célunk, hogy az ezredfordulón 
Nagyatád biztos megélhetést, komfor
tos életteret, új lehetőségeket adjon 
lakóinak.
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Parkavató a Város Napján
Bányagödörből Szabadidős Park

Az egykori bányagödör, ahonnan a 
téglagyártáshoz bányászták az alap
anyagot 1978 óta rendezetlenül állt. Az 
önkormányzat 1995-ben pályázatot 
nyújtott be a Környezetvédelmi és Terü
letfejlesztési Minisztérium felhívása alap
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 Vid-

MEGHÍVÓ
A Nagyatádi Városszépítő Egyesület 

1999. június l()-én 17 órakor 
a Városháza nagytermében tartja közgyűlését, melyre 

szeretettel várja minden régi és új tagját.

Kollégiumok találkozója
Május második hétvégéjén középisko

lások zsongásától volt hangos a József 
Attila Kollégium környéke. Immár 26. al
kalommal került sor Nagyatádon a kö
zépfokú kollégiumok diáktalálkozójára. 
A megye kollégiumai közül csak kettő 
vállal föl ilyen nagyszabású rendezvényt 
, az egyik a mi intézményünk.

A megye valamennyi kollégiumának 
elküldtük a meghívókat, akinek csak 
módjában állt jelentkezett az invitálás
ra. A megnyitón a hazaival együtt 15 kok 
légium diákjai sorakoztak föl a néhány 
napja fölállított májusfa körül. A május 
a legszebb tavaszi hónap, a növekedés 
, az ismerkedés , a szerelem legszebb idő
szaka, ilyenkor még az idősebb korosz
tálynak is szaporábban ver a szíve, hát 
még a fiataloké. Különösen ilyenkor, ami
kor több százan vannak egy csokorban. 
Na azért nem szabad azt gondolni, hogy 
csak ismerkedni jöttek a kollégista diá
kok Nagyatádra. Komoly feladatok vár
tak rájuk. Délelőtt a társalgóban művelt
ségi vetélkedőn mérték össze fölkészült
ségüket , a művelődési házban pedig 
versmondó verseny zajlott. A művelt
ségi vetélkedő kérdéseit már hetekkel az 
esemény előtt összeállítják, hogy azok 
elég furfangosak legyenek. A kérdések az 
idei évben túl nehézre sikerültek, izzad
tak is a versenyzők alaposan. A versmon
dó verseny az utóbbi évek legjobb szín
vonalát hozta, melyből a helyi kollégis

ra Kft. megbízásából nagyatádi társasá
gok (DI-ZIL Kft. és a Rinya-Dombó Men
ti Vízgazdálkodási Társulat) és a Város
gondnokság is részt vett a munkában.

A 1997 novemberében a cserje
irtással megkezdődtek a tájrendezési 
munkák, amelyek napjainkra befejeződ
tek. A Somogyszobi út melletti városrész
ben, így a korábban elhanyagolt, rende
zetlen terület helyett egy kellemes pihe
nő övezet alakult ki, ezzel is gazdagít

va a város turisztikai kínálatát. A mun
ka során: 6000 m' cserjeirtást végeztek, 
4200 m‘ földet mozgattak meg, 11.000 
irF-en végeztek felületrendezést, 1500 db 
csemetét és cserjét ültettek.

A tavak összenyitásával kialakított par
kosított területen tovább folynak a mun
kák. A Szabadidős Park berendezése, pa
dok, játszóeszközök kihelyezése, 
tűzrakóhely kialakítása szerepel a továb
bi tervek között.

PM.

ták is alaposan kivették a részüket. Föl
tűnő, hogy az ilyen intellektuális tevé
kenység iránt is fokozódik az érdeklődés. 
Ezt a jelentkezők nagy száma igazolja. 
Kiderült , hogy a mai fiatalok között is 
vannak igényesek és érdekli őket a ro
mantika világa.

A kiadós ebéd után a városi strandon 
gyülekeztek a diákok. Ott került sor a já
tékos ügyességi vetélkedőre. A szerve
zőknek sikerült dinamikus és egyúttal hu
moros feladatokat összeállítaniuk. Nem 
csak a résztvevők, hanem a nézők is él
vezték a gyakorlatokat, időnként dőltek 
a nevetéstől. Hasonlóan jól sikerült a lá
nyok kispályás focija is. Láttunk egy két 
jó megmozdulást, na meg néhány mo
solykeltő jelenetet. A napi műsort tánco
sok föllépése zárta , majd az ünnepé
lyes eredményitirdetés következett. A leg
jobb csapatok értékes jutalmakat vihet
tek haza. Az igazi jutalom szerintem az 
volt, hogy mindenki elmondhatta; volt 
egy jó napunk.

Akik még bírták erővel, azok az esti 
diszkóban rongyosra ugrálhatták a lá
bukat.

A résztvevők fogadkoztak, hogy jövő
re is szeretnének eljönni, hiszen nagyon 
jól érezték magukat. Reméljük, hogy in
tézményünknek a következő esztendő
ben is módjában lesz megrendezni ezt 
a nagyszabású találkozót, és nem sza
kad meg ez a szép hagyomány. CB

Iskolánk április 22-én és 23-án tartot
ta hagyományos ünnepségsorozatát: az 
Ady-napokat.

Kulturális bemutatóval kezdődött csü
törtökön délelőtt a rendezvény, melyet 
Ormai István polgármester nyitott meg. 
A műsorban a gimnázium legjobbjai 
mondtak verseket, mutattak be zenemű
veket, színdarabokat. Az előadókat 
szakmai zsűri minősítette. Sor került a ko
rábban meghirdetett Ady-pályázat és a 
területi matematika verseny helyezettje
inek értékelésére is. A bemutatón nem
csak iskolánk diákjai, hanem vendége
ink is szerepeltek, akik a Babay Általá
nos Iskolából illetve Barcsról érkeztek.

A délután koszorúzással folytatódott,

Idősek Nemzetközi Éve 1999. május 25.
Gerontológiai konferencia Nagyatádon - II. rész

Március 19-én a Városi Kórházban 
megtartott Gerontológiai Konferencián az 
Idősek Nemzetközi Éve Magyarországi 
Nemzeti Programjának egyik jelentős 
eseménye volt.

Az egész najjos rendezvény a dél
utáni órákban tudományos üléssel foly
tatódott. A Synthélabo Medica Rt. orvos
előadói - Dr. Törtei Anasztázia és Dr. Tajti 
Éva - az időskori magatartások, illetve 
alvászavarok kezeléséről tájékoztattak.

Városi Kórházunk osztályvezető fő
orvosai - a maguk szakmai területén - 
az orvostudomány kiváló ismerői gaz
dag tapasztalatok birtokában.

Magas színvonalú, tartalmas előadá
suk az öregedés folyamatában bekövet
kezett vagy bekövetkezendő állapotvál
tozások okairól, megelőzéseiről, keze
léseiről, rehabilitációiról - vetített képes 
összeállításban - szemléletesen mutat
tak be számtalan esetet.

Előadásuk témakörének rövid össze
foglalójára kértem fel őket.

Sebészeti Osztály
Dr. Antal András kandidátus

Sebészet-Baleseti sebészet az idősekén

„Az öregség nem pusztítja el életerőn
ket, hanem csak átalakítja, akaratunkon 
és értelmünkön múlik, hogy egy szebb, 
boldogabb élet céljára felhasználjuk azo
kat." Városunkban is jelentős számban 
élnek idősek, akiknek a sebészeti-baleset- 
sebészeti ellátása a mi feladatunk. Mos
tantól a rászorulók az eddig alkalmazott 
műtéteken kívül kórházunkban is része
sülhetnek csípőprotézis beültetésben. An
nak érdekében, hogy az emberek pana
szaikkal szakorvoshoz fordulhassanak, 
a már meglévő rendeléseken kívül továb
bi rendeléseket nyitottunk Csurgón, Bar
cson és Nagyatádon. Az általános sebé
szet leggyakoribb jóindulatú megbetege
déseinek kezelésében egyre nagyobb 
szerepet kapnak a laparoscopos (hasi tük- 
rözéses) műtéti technikák. Osztályunkon 
a korábbiakhoz képest új, hogy az utób
bi hónapokban az akut epehólyag-gyul
ladással szövődött ejjekövesség esetén 
is megkíséreljük a hasi tükör segítségé
vel végzett epehólyagműtétet. Amikor le
hetséges, alkalmazzuk a féregnyúlvány 
hasi tükrözését és a hasi tükrözéses sérv
műtétet is. A laparoscopos műtétek az 
esetek többségében gyors gyógyulással, 
rövid kórházi tartózkodással járnak. Az 
idős betegek esetében különösen jelen
tős, hogy a kórházi tartózkodás után ké
pesek önmaguk ellátására és rövid idő
vel a műtét után teljes értékűnek érzik 
magukat.

I. sz. Belgyógyászati Osztály
Dr. Bóta László

Az időskori diabetesről

Az időskorban jelentkező cukorbeteg
ség következtében kialakult elváltozások 
orvosi kezelés ellenére sem javíthatók 
megfelelő mértékben. Ez indokolja azt, 
hogy a 2010-ig kétszeresére növekvő 2- 
es típusú cukorbetegség megelőzésére, 
illetve megfelelő gyógykezelésére kell 
fektetni a hangsúlyt. Az IGT (károsodott 
cukortűrő képesség) állapot az a stádi

ADY-NAPOK'99
amikor is növendékeink a gimnázium 
névadójának szobránál tisztelegtek, 
majd elhelyezték az emlékezés virága
it hajdani tanáraik sírján.

Ezután a képzőművészeti kiállítás 
képeiben gyönyörködhettünk, melynek 
varázslatos világába Deák Zoltán-intéz- 
ményünk egykori tanára- kalauzolt el 
bennünket.

Az első nap egy írországi együttes kon
certjével zárult.

A pénteki esős idő nem szegte kedvét 
a sportolni vágyóknak. Amíg a merészeb
bek az udvaron fociztak, addig a többi

um, ahol még hatékonyan lehet beavat
kozni testsúlycsökkentéssel, megfelelő 
táplálkozással, esetenként gyógyszeres 
kezeléssel. E betegek 20 %-a nem válik 
cukorbeteggé, mely arány biztosan ja
vítható szemléletváltoztatással.

Szülészet-Nőgyógyászati Osztály 
Dr. Hadnagy János kandidátus 

Idős nőbetegek gynecológiai ellátása 
gyakorlatunkban

Az idős korban jelentkező rosszindu
latú daganatok műtéti eltávolítása nem 
kis kockázattal jár, fokozottabb szakmai 
kihívást jelentenek a már gyakorló orvo
sok számára is. A betegek ápolása és gyó
gyítása során a lelki gondozás (empátia) 
is része hivatásunknak, mivel a betegnél 
a feszültség oldására is szükség van.

II sz. Belgyógyászati Osztály 
Dr. Herr Gyula 
Hány éves vagy?

- válaszol az érrendszer

Az ember életkora, a biológiai életko
ra nem törvényszerűen azonos a szüle
tés. anyakönyvi kivonat által szolgálta
tott adatokkal. A biológiai életkor az ér
rendszer állapotától függ. Az érrendszer 
szolgáltatja a szervezet minden szervé
nek, minden sejtjének működéséhez 
szükséges energiahordozókat, sejtfelépí
téshez szükséges anyagokat (fehérje, zsír, 
szénhidrát), és az ezek elégetéséhez nél
külözhetetlen oxigént. Az érrendszer ál
lapotát a genetikai velünk született 
adottságokon kívül (ez közel 25 %) na
gyon sok külső tényező befolyásolja (élet
mód, mikro- és makrokörnyezetünk 
hatásai, ezek együttesen közel 65 %-ot 
tesznek ki) és bizonyos mértékben be
folyásolható az egészségügy rendelkezé
sére álló módszerekkel (gyógyszeres- és 
műtéti lehetőségek, ez közel 10 %). Lát
ható tehát, hogy nem vagyunk kiszolgál
tatva a sors kényének-kedvének, mert ér
rendszerünk állapotát, annak minőségét 
magunk is befolyásolhatjuk az életmó
dunk által. Előadásában négy példával 
illusztrálta ezen elmondottakat, amelyek
ben a betegek történetét mutatta be és 
azt demonstrálta, hogy azonos érrend
szeri állapotok 25-30 éves eltolódásban 
jelenhetnek meg, megfelelő életmód ese
tében.

Központi Anaesthesiológiai 
és Intenzív osztály 
Dr. Kompa Ferenc

Az Időskorú betegek sürgősségi 
és intenzív ellátásának tapasztalatai 

Az előadó az öregedés kórélettani fo
lyamatait mutatta be, ezt követően a mű
tét körüli időszak kockázati tényezőivel 
foglalkozott. Kiemelte a szív- és kerin
gési rendszer, valamint az előzőekhez tár
suló idegrendszeri pszichés zavarok je
lentőségét. A gyakorló orvos szemszö
géből mutatta be az időskori ellátás kap
csán felmerülő jogi és etikai problémá
kat. Az előadó igyekezett elhárítani az 
az általános véleményt, hogy maga az 
Intenzív Osztály környezete, a súlyos, 
akár gyógyíthatatlan betegek számára el
viselhetetlen lelki stresszt jelentenek. A 

ek a tornateremben kergették a labdát. 
Mi tanárok is megmozgathattuk berozs
dásodott tagjainkat.

A további idő is hasznosan telt, hiszen 
diákjaink sokféle programból választhat
tak: a filmklubban nagysikerű alkotások
kal ismerkedhettek meg, sminktanácsadá
son vehettek részt, kézműves munkákat 
készíthettek, s Csapó Edit előadásából 
végre megtudhatták, hogy is kell a taná
rokkal bánni!

Jó hangulatú diszkó zárta a kétnapos 
programot.

Bendur Éva

szakszem fájdalomcsillapítással ez a 
probléma megoldható, sőt az eutanázia 
kérdése sem vetődik fel ebben az eset
ben.

Psychiatriai Osztály 
Dr. Kováts Lajos

Az időskor problémái 
a Psychiatriai Osztályon

A 65 év feletti lakosság jelentős szá
zaléka szorulna problémái miatt pszichi
átriai segítségre. E segítség annál ered
ményesebb, minél korábban történik a 
t>eteg és hozzátartozói beleegyezésével. 
A Pszichiátriai Osztályra felvett betegek
nek kb. 15-20 %-a idős, szellemileg ha
nyatló, vagy depressziós beteg. Sajnos, 
25-30 %-uk állapotuk vagy családi hát
terük megoldatlansága miatt tartós kór
házi, vagy szociális otthoni ellátásra szo
rul. Az idős betegek emberi méltóságát 
megőrző elhelyezési feltételek biztosítá
sa komoly kihívást jelent mai társadal
munk, illetve a segítségre vállalkozók, 
vagy azt hivatásszerűen gyakorlók szá
mára.

Neurológiai Osztály 
Dr. Tunyogi Cs. Miklós

Az idegrendszer öregedési folyamatai

Az idősebb korú lakosság számának 
növekedésével, és ezen korosztályt érin
tő kóros események gyakoribbá válásá
val az utóbbi évtizedekben az idegrend
szer öregedésének vizsgálata egyre na
gyobb hangsúlyt kajaott. A vizsgálatok 
alapján állítható, hogy a születés után is 
van idegsejtképződés és a központi ideg
rendszer az egyéni élet során képléke
nyen változik. Ezen változás azonban az 
életkor előrehaladtával beszűkül. Az 
idegkémiai módszerek fejlődése igazol
ta, hogy az emlős agyban enzimek lé
teznek. Az enzimrendszerek alapvető 
szerepet játszanak a testsúlyszabályozás, 
motiváció, tanulás, megerősítés, az ér
zelmi élet szabályozásában is. Az élet so
rán ezen rendszerek öregedési folyama
tokon esnek keresztül, mely folyamatok 
az ideerendszer szerkezetében nyo
mon követhető elváltozásokat eredmé
nyeznek. A tudományos kutatás fejlődé
sével az öregedési folyamat lényege meg
ismerhető. Az eredmények ma már nem 
csak körvonalazódnak, hanem konkrét 
eredményekben is tükröződnek.

A biológiai életkor ezen szakaszában 
a cél a test töretlen egészségének meg
tartása, megőrizve a szellem állandó 
élénkségét és nyugalmát a késő öregsé
gig, amikor betegség és küzdelem nél
kül a test és a lélek búcsút mond egy
másnak.

„Nincs, mi örök, ne reméldd!
Int erre az év meg a perc, mely elviszi 
szép napodat.
Mindig a bölcsebbhez fordulva keresd 

meg
a törvényt, mely 
jó útra vezet, s csendes békét ad

a létnek.
(Horatius)

Mészáros Ágnes



Nagy/\tAdi HírlapIX. évfolyam 1999. Április-június

Aranyos tavaszi kezdés a TRIATÁD-nál
Balazsin Tamás a Duatlon EB-re készül

Újabb minőségi előrelépés a város sportéletében

NB l/B-ben a bajnok Nagyatádi Női Kézilabda Klub

Alsecz Gábor

Somogyszil, Badacsonytomaj, Debre
cen. Három duatlon ranglistaverseny, 
ahol felvonult a duatlon sportág szfne- 
java. Az előbbi két helyszínen "csak" a 
ranglista pontokért folyt kiélezett harc, 
míg Debrecenben az Európa Bajnokság
ra történő kijutás volt a tét.

A Nagyatádi Triatlon és Szabadidő SE 
sportolói a klub eddigi történetének leg
eredményesebb duatlon szezonját zár
ták: összesen négy egyéni aranyérmet 
szereztek, a ranglista pontok alapján pe
dig hét versenyző aranyjelvényes minő
sítést mondhat magáénak. (Szabadkai 
Gábor, Horváth Tímea, Pap Andrea, Vár
day Róbert, Alsecz Gábor, Balazsin Ta
más és Janota Zoltán).

Az aranyérmek szállítását Pap Andrea 
kezdte, aki Somogyszilben mindenkit

Balazsin Tamás

Várday Róbert

maga mögé utasított, aztán Várday Ró
bert következett, aki igazolta, hogy már 
nem csak tehetséges, hanem igen ered
ményes versenyző is - Badacsonytomaj
ban őt ünnepelhettük.

Az országos bajnokságon Debrecen
ijén aztán kettős nagyatádi siker szüle
tett. Előbb az ifjúsági korcsoportban arat
tak nagyatádi országos bajnokot Alsecz 
Gábor személyében, majd Balazsin Ta
más sporttörténelmi győzelme követke
zett. Annak ellenére, hogy Tamás a leg
fiatalabb juniorként állt rajthoz, óriási küz
delemben igen érett versenyzői erénye
ket csillogtatva megnyerte az Európa baj
noki válogatót, így tagja lett a június 1 fj
én Burgauban megrendezésre kerülő 
duatlon EB-re utazó magyar válogatott
nak.

Női kézilabdázóink sporttörténelmet 
írtak. Nemzeti I. osztályú bajnokság
ban eddig sohasem szerepelt nagyatá
di csapat! Alig egy éve az NB. Ill-ba 
feljutó labdarúgókat köszöntöttük, 
most pedig aranyérmes lányaink nem 
mindennapi sikerétől hangos a város.

Zúgott a vastaps és az ollééé a csa
pat utolsó hazai mérkőzésén, amely 
igazi örömünnep, közönségszórakoz
tató, tét nélküli játék volt. A bajnoki 
cím sorsa ugyanis már hetekkel ezelőtt 
- a szakmát értők szerint az őszi nagy 
menetelés idején - eldőlt.

A csoda, amiben kevesen hittek, te
hát megtörtént. A tavaly még kiesés el
len küzdő NNKK neve mellett immár 
fényesen ragyog az NB l/B-s rangjel
zés! A díjkiosztó fiesta utáni pillana
tokban kértünk interjút a siker ková
csaitól, hogy megoszthassuk örömü
ket és gondolataikat városunk sport
szerető közönségével. •

Ivusza Tamás elnök: Határtalanul 
boldog vagyok! Ez a győzelem nem 
a nagy egyéniségek, hanem a csapat
szellem, az egység diadala! Fontos 
tudni, hogy a játékhoz nemcsak erő, 
hanem ész is kell. Ez pedig egy értel
mes, okos társaság. A tabella a bajnok
ság tükre, az avatott szemek sok min
dent kiolvashatnak belőle. Látható, 
hogy a második helyezettnél 82 gól
lal kaptunk kevesebbet (!) amely a tu
datos, jól megvalósított taktika ered
ménye. Úgy gondolom, mindez együtt 
adta azt a fölényt, amellyel túlléptünk 
ellenfeleinken.

Jóleső érzéssel mondhatom el, 
hogy a klubot irányító teamet is az 
egység, a csapatmunka jellemezte, a 
feladatokat megosztva, összehangol
tan dolgoztunk. Talán ennek is kö
szönhető, hogy az alapműködést se
gítő önkormányzati támogatás mellett, 
az eredményesség fenntartását is le
hetővé tévő új forrásokra leltünk. Fe
szített költségvetésünk egyensúlyát 
azonban még így is csak a követke
zetes takarékosság tartotta fenn. Min
denféle plusz juttatás nélkül produ
kált a csapat, a bajnoki cím mellé 
„csupán" a dicsőséget, megbecsülést 
és a közönség szeretetét kapták a lá
nyok.

A neheze azonban még csak ezután 
jön, bár a meglévő keret egy-két erő
sítéssel stabilan megállhatja a helyét 
az NB l/B-ben is. Nem szabad meg
feledkezni azonban arról, hogy ezek 
a fiatal lányok és asszonyok az egy 

éves csurgói vendégjátékkal óriási ter
het vállalnak magukra. Napi 8 óra 
munka után további 4 órát áldoznak 
fel szabadidejükből a sportra. A nagy
atádi kézilabda sport jövőjét illetően 
tehát létfontosságú kérdés a Városi 
Sportcsarnok megépítése, valamint a 
helyi erőkre épülő utánpótlás-nevelő 
munka folyamatosságának megszerve
zése. Ezek az elkövetkezendő időszak 
kihívásai.

Mód János edző': az NNKK moza
ik szót úgy is lefordíthatnám, hogy 
Nagyatádi Női Kézilabdázók Közös
sége. Az utolsó szón van a hangsúly, 
a klubot formálta az elnökség közös
séggé. Ez adta azt a pluszt, amelyre 
fel lehetett építeni a szakmai munkát.

Úgy érzem, sikerült egységes csapa
tot kialakítani, az új játékosok könnyen 
beilleszkedtek, s azt a bizonyos sze
keret mindenki egyformán tolta a mér

Alinak: Fehér Miklós tv., Mód János edző, Kereszthegyi Mariann, Bőzsöny Erika, 
Simon Eszter, Horváth Katalin, Piák Csabáné, Ivusza Tamás elnök, Vargovics István gyúró 
GuggoLTasi Tünde, Göncz Erika, Horváth Ágnes.
Ülnek: Fábos Alexa, Nyilasi Beáta, Savanyú Emőke, Bódis Barbara, Basics Brigitta, 
Ivusza Ágnes, Bárány Henrietté, Vojkovicsné Fehér Evelin.

Női Kézilabda Bajnokság NB.II. dél-nyugati csoport; végeredmény

Helyezés Csapat M

20

GY

19

D

0

V

1

Gól

470:317

Pont

381. Nagyatádi NKK
2. Szekszárd 20 16 0 4 537:381 32
3. Pécsvárad Spartacus 20 15 0 5 561:399 30
4. Fonyód 20 12 2 6 511:416 26
5. Pécsvárad Térni 20 10 2 8 478:456 22
6. Mohács 20 8 2 10 447:480 18
7. Siófok 20 7 3 10 456:484 17
8. Tamási 20 6 4 10 356:422 16
9. Csurgó 20 5 3 12 423:515 13
lü. Barcs 20 2 3 15 360.525 7
11 Keszthely 20 0 1 19 368:580 1

kőzéseken. A lányok nem csak fizika
ilag, hanem fejben is ott voltak a pá
lyán, a legnehezebb pillanatokban is 
koncentrálva, fegyelmezetten hajtot
ták végre a szakmai útmutatásokat. 
Nehéz idénynek nézünk elébe, de úgy 
készülünk, hogy egy év csurgói ven
dégjáték után emelt fővel léphessünk 
az új Nagyatádi Sportcsarnok közön
sége elé.

Balaskó László ügyvezető és Fehér 
Miklós technikai vezető: Lelkes ama
tőrökből váltunk profikká, ami egy 
nagyszerű csapatmunka eredménye. 
Csodálatosak voltak a lányok, szívü
ket, lelkűket adták a győzelemért. Kö
szönet érte és mindazoknak, akik hoz
zásegítettek bennünket ehhez a bra
vúrhoz. Az önkormányzatnak, szpon
zorainknak, valamennyi támogatónk
nak és nem utolsó sorban hűséges 
szurkoló táborunknak!

A TENISZ
Fehér sport, úri sport, milliós játék 

titulálta ki-ki kedve szerint, de mára 
valamennyi jelzőt elkoptatta az idő. 

Az új generáció Agassival az élen, fit
tyet hány a fehér szerkós hagyomá
nyoknak. A világ legjobbjai többnyi
re a „labdaszedők" közül kerülnek ki, 

s a tenisz mára milliárdos (dollárban!) 
üzletté vált.

Nincs semmi titokzatos a teniszben, 
egészséges, tudományos elveken ala
puló játék, amelyet átlagos szellemi és 

fizikai képességekkel bárki megtanul
hat.

A játék lényege, hogy a labdát úgy 
kell átütni a háló felett, hogy az a vo
nalakkal határolt területen (pályán) be
lül érjen talajt úgy, hogy az ellenfél ne 
tudja visszaütni.

A teniszt nem időre, hanem ered
ményre játsszák. Nem ritka a 3-4 órás 
mérkőzés. A játék célja a győzelem, 
de rendszeres teniszezéssel kettős 

célt érhetünk el. Általános célként az 

egészség megőrzését, megszilárdítását, 
a szervezet teherbíró képességének fo
kozását a mozgásműveltség kialakítá

sát.
Speciális célként a győzelem kiví

vásához szükségessé válik az edzett
ség, a technikai taktikai elemek minél 
magasabb szintű elsajátítása.

Ezek nélkül még alacsony szinten 

sem alakítható ki élvezetes teniszezés.
A teniszpálya békés, ártalmatlan, ve

szélytelen gladiátorporond, amelyen 
kultúráltan babrálhatunk ki embertár
sainkkal. A munkában, tanulásban 

agyoncsigázott szervezetnek létkérdés 
a kikapcsolódás. Teniszezni egészsé
ges. A tenisz egyaránt sport, szórako
zás és játék. Mindenki által űzhető, 
kapcsolatteremtő, családias hangula
tú játék.

A felsoroltak ellenére veszélyes ka
landba bocsátkozik, aki gyanútlanul 

kimegy a pályára, mert szenvedéllyé 
válhat s rengeteg időbe és energiába 

kerül a tenisz. Cserébe egészségesebb 
test, valószínűleg hosszabb élet és an

nak során rengeteg élmény kárpótol

ja azt, aki mégis rászánja magát.
Mi kell a teniszhez?

Könnyű, szellős szabadidő-ruházat, 

kényelmes sportcipő. Mivel a sportru

házat már kivonult az utcára, s min
dennapi viseletté vált, mindez rendel

kezésre áll a családok többségénél. Az 
első „kóstolóra" szomszédtól, barát
tól elkérhető egy pár ütő, de labdát azt 
venni kell, mert mint a fogkefét ezt sem 
szokás kölcsönözni.

Szükségeltetik még egy pálya, ami 
többnyire nehézséget okoz, de Nagya
tádon ma már ez is megoldható. A leg
fontosabb s egyben a legnagyobb gond 
a megfelelő partner. A partner, aki haj
landó a kezdővel leállni „labdát szed
ni". Mert a kezdeti rohangálás és csap
kodás a legnagyobb jóindulattal sem 
nevezhető tenisznek. A teniszt meg 
kell tanulni és ehhez egy partner kell, 

aki „kézre" adja a labdát tízszer, száz

szor, ezerszer.
Lehet tanulni könyvből is, s a hala

dót is segíti játéka javításában, de még 
ma is ritka az igazán jó (magyar nyel

ven íródott) szamárvezető.
Nem áll szándékomban reklámot csi

nálni a tenisznek, mert „a jó bornak nem 

kell cégér", csupán a tájékoztatás szán

déka vezet, amikor megpróbálom fel

hívni a figyelmet egy lehetőségre.
Mai rohanó, s az egyre fogyó mun

kát és pénzt hajszoló világunkban ke
vés a lehetőség a kikapcsolódásra, szó
rakozásra, szórakozásra, a regenerá
lódásra.

A tenisz az elérhető kevés lehető
ségek egyike.

Most, hogy közeleg a jó idő, ismét 
benépesülnek a pályák. Ha spontán 
agitációm után bárkinek ingerenciá- 
ja támad a mozgásra, szívesen látjuk, 
sörömmel üdvözöljük sorainkban, 
mert e sportág kortalan és űzhető hét
től akár hetven éves korig is.

Bakos József

Bellái Gyümölcs Kupa/ 
Uszóverseny

A Polgármesteri Hivatal Sportirodája 
a gyermeknapon rendezte meg a hagy
ományos Gyümölcs Kupa Úszóversenyt, 
amelyen az idén először csurgói tanulók 
is részt vettek. A dijakat a gyümölc
skosarakat ez alkalommal is a Bellái Zöld
ség-Gyümölcs Kereskedelmi Kft ajánlotta 
fel az egészséges életmód, az egészséges 
táplálkozás jegyében.

A ragyogó napsütéses időben közel 
100 ifjú titán állt rajthoz, hogy az 50 öl
es mell és az 50 m-es gyorsúszásban 
összemérje tudását.

Korcsoportjukban első helyezést értek 
el: Stoff Dóra, Tóth Kornél, Kaurics Zita, 
Koncz Gábor, Filó Violetta, Szakály Péter, 
József Enikő, Korosa Péter. (50 m mell)

Stoff Dóra (50 m-es hát) Tóth Kornél, 
Pósa Dorottya, Filó Violetta, Koncz 
Gábor, Tóth Gábor, József Enikő, 
Korosa Péter (50 m-es gyors).

Az 4 x 50 m-es váltóúszást a lányoknál 
az Árpád Fejedelem Általános Iskola, a 
fiúknál a Babay József Általános Iskola 
csapata nyerte. A pontversenyben a 
Babaysok végeztek az élen, így egy éven 
át őrizhetik a Bellái Gyümölcs Kupát.
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Nagyatád, 1999. július 3. 
Városi Strandfürdő

PROGRAMELOZETES

7.00 óra CETREND 10 km-es távúszó 
teljesítménypróba

Ford Olimpiai Ótpróba 5.2, 3.1, és 1.5 

km-es távokon
Nevezni 10 óráig folyamatosan a 

helyszínen lehet!
8.00 óra ATÁDCHEM KUPA Mim 

Világbajnokság
Nemzetközi kispályás labdarúgó tor

na 8 füves pályán 5x2m-es kapukra, VB 
rend szerint

Nevezni előzetesen a Sportirodán 
lehet!

9.00 óra BIG-STAR Strandröplabda 
Gála

„... szép dolgokért élsz - és érdemes élned!"

Ünnepi megemlékezés az Ápolok Nemzetközi Napján
Az Ápolók Nemzetközi Napja alkal

mából ünnepélyes külsőségek között és 
megható emlékezéssel köszöntötte a 
Városi Kórház május 13-án e szép hi
vatás valamennyi dolgozóját.

A kórház és rendelőintézetben a 
szakdolgozók áldozatos és lelkiisme
retes munkája hozzájárul embertársa
ik gyógyulásához, ápolásához.

Az ápolási hivatás szép példaképe a 
tiszteletreméltó angol hölgy Miss Flo- 
rence Nightingale (1820-1910), aki ne
mesi családban született, de életét a 
szegény, elesett betegek ápolásának 
szentelte.

A „lámpás hölgy", aki ápolónővér is
kolát szervezett, hivatásának elismeré
séért küzdött évszázad távolából is 
„üzen" a mának.

Jelenünk egy évezred küszöbéhez ér
vén vajon hogyan közeledik és igazo
dik, gondolkodik és tevékenykedik az 
egészségügy területén a humanitás e 
nemes eszméjéhez, az elmélet és gya
korlat együttes elválaszthatatlan lénye
gét tekintve a gyógyítás szolgálatában.

Dr. Kelemen Katalin főorvos ünne
pi beszédében méltóképpen emléke
ző szép gondolatsora: e hivatás min
dennapi küzdelme a végső cél érdeké
ben, a tudás legjavát adva beteg em
bertársak egészségének visszaadása 
érdekében történik - mindez elhivatott
sággal.

A legősibb formától a mai modern 
ápolástudományig évezredek alatt fej
lődött ki, a kezdetektől napjainkig vál
tozásokon ment keresztül, de ami ne
mes és felemelő, a belső hivatásérzet
ből fakadó, önként vállalt, önzetlen se
gítségnyújtás embertársak iránt.

E szakterületen a női nem nélkülöz
hetetlen odaadó és gondoskodó szak
tudása, embersége és szeretete, meg
értése és aggódása korról-korra a tár
sadalmi fejlődés a technikai haladás 
függvényében más és más.

A szakápolók hovatartozását, az 
ápolásugy kérdéseit szabályozó rende
let 1876-ban már kötelezővé teszi a be
tegellátást hovatartozás nélkül.

1906-ban megalakult a Magyar Be
tegápolók és Ápolónők Egyesülete, az 
első érdekvédelmi egyesülés.

1950-ben létesültek az egészségügyi 
szakiskolák, majd 1975-ben általános

Nyílt Somogy megyei Strandröplabda 
Körverseny

Nevezni előzetesen a Sportirodán, 
vagy a helyszínen lehet !

9.30 óra ADIDAS Streetball Fesztivál 
Nevezni előzetesen a Sportirodán, 

vagy a helyszínen lehet !
10.00 óra KÜZDŐSPORT, MOD

ELLEZÉS, ÍJÁSZAT
14.00 óra RSG, AEROBIC, SPORT 

AKROBATIKA Színes látványosságok 
egész nap a szabadtéri színpadon.

16.00 óra K&H BANK HATÁRTALAN 
JÁTÉK 

ápolói és asszisztensi képesítést szerez
hettek a tanulni vágyók. 1976-ban ala
kult meg az Egészségügyi Szakdolgo
zók Központi Továbbképző Intézete. 
1988-ban Budapesten a Haynal Imre 
Egészségtudományi Egyetem főiskolai 
karán beindult a diplomás ápolókép
zés. hazánkban három orvos-egyetem
hez csatoltan hét városban folyik dip
lomás ápoló és egészségügyi szakdol
gozói képzés.

Változó világunk a reformok évtize
de. Az alapellátás átszervezése rend
szerében a család orvosi szolgálat meg
jelenése, az otthon ápolás a természe
tes környezetben történő gondozás és 
ellátás bevezetése eredményeket tud 
felmutatni.

A megváltozott feladatoknak megfe
lelni természetesen csak megváltozott 
képzéssel lehet. így jelenik meg az ápo
lás tartalma új elemeként mindinkább 
az ápoltak iránti nagyobb empátiakész
ség, amely hozzájárul az egészségük 
megőrzéséért, egészségkárosodásuk 
megelőzéséért.

Természetesen eleget tenni a köve
telményeknek minden téren - munka
hely, család - lelkiismeretes és felelős
ségteljes, áldozatos tevékenységet je
lent a mindennapokban, hogy „lámpás 
hölgyként" legyenek képesek a szere
tet, a vigasztalás, a remény sugarait kül
deni a rászorulóknak.

Társadalmi elismertetése e szép hi
vatásnak sajnálatos módon még várat 
magára, de a társadalomnak is érdeke 
kellene, hogy legyen azon irányban, 
hogy a benne élő ember szaktudását 
és tevékenységét méltó módon a meg
felelőképpen elismerni tudja. Ily mó
don képes csak a megbecsülésre, 
hogy e szakterületen dolgozó emberek 
higgyenek feladatuk, hivatásuk magasz
tosságában, hogy:

„érezzék egy kézfogásról rólad, 
hogy jót akarsz és te is tiszta és jó 

vagy
s egy tekintetünk elhitesse véled,
- szép dolgokért élsz és érdemes él

ned! "
Ezen ünnepségen munkájuk elisme

réseképpen igazgatói dicséretet kapott 
öt szakdolgozó. Akikre büszkék lehe
tünk: Horváth Lászlóné, Lakosné Szá
lai Zsuzsa, Madainé Nagy Judit, Kovács

Nemzetközi Vízi Sportvetélkedő San 

Vito al Tagliamento (Olaszország), Fer- 

dinandovac (Horvátország), Barcs, 

Kaposvár, Marcali és Nagyatád csap

atainak részvételével.
20.00 óra ÜNNEPÉLYES ERED

MÉNYHIRDETÉS, GÁLA

INFORMÁCIÓ

Polgármesteri Hivatal Sportiroda 

7500. Nagyatád, Baross Gábor u. 9. 

Telefon: 82/352-000

János, Lakos Kornél.
Ez év márciusában a Főnővéri Kar ja

vaslatára az Intézeti Tudományos Bi
zottság részeként létrejött a Szakdolgo
zók Tudományos Bizottsága öt fő rész
vételével, melynek célja az egyre 
gyakrabban jelentkező szakmai mun
ka koordinálása.

Az Ápolási Egyesülettel együttesen 
szervezték meg sz idei Ápolók Napját, 
amely tudományos üléssel folytatódott.

Az előadások változatosak és érde
kesek, témakörüket illetően tartalmas, 
igényesen összeállított és illusztrált for
mában nagy tetszést és elismerést, ér
deklődést váltottak ki.

így volt lehetősége a jelenlevő szak
dolgozóknak olyan osztályokon tevé
kenykedő kollégáik életébe bepillanta
ni, mint a Sebészet, Baleseti sebészet, 
Szülészet-Nőgyógyászat, a Röntgen 
Osztály, a Krónikus Utókezelő Osztály, 
a Pszichiátriai Osztály, a Véradó. Kü
lönös érzelmeket váltott ki a gyermek 
megjelenésének „fantasztikus történe
te", a tragédiával beárnyékolt februá
ri nap, „ahol életek szakadtak szét" - 
a születés és az elmúlás örömteli és fáj
dalmas pillanatai.

A Szakdolgozók Tudományos Bizott
sága három előadást különösen értékes
nek talált, amelynek előadóit jutalom
ban részesítette. Az előadások: „Az ápo
lónő támogató szerepe a daganatos be
tegségben szenvedő betegeknél", „A 
decubitus (felfekvés) protokoll jelentő
sége a minőségi ápolás megvalósításá
ban", „Személyre szóló ápolás a Pszi
chiátriai Osztályon".

Az EDDSZ helyi szervezete pedig to
vábbi két személyt részesített pénzju
talomban.

A kórház osztályain, a rendelőinté
zet szakrendelésein jelentkező ember
társaink ápolása, gondozása sok-sok tü
relmet igényel, megértést követel orvos
tól, szakápolótól egyaránt.

Elsődleges a hivatástudat, ami csak
is magas fokú szakmai hozzáértéssel 
párosult gyakorlat formájával együtte
sen teljesedik csak ki igazán.

Önként vállalt hivatásuk az emberi 
humanitás legszebb példaképe. Érték, 
mely felbecsülhetetlen - hála és köszö
net érte!

Góliát Utánpótlás Labdarúgó Bajnokság
Finiséhez érkezett a Dél-Somogyi Góliát McDonald's Utánpótlás Labdarúgó Bajnok

ság. Az 1998/99. évi küzdelemsorozaton 14 általános iskola összesen 20 csapat
tal állt rajthoz.

Hogy a Dél-Somogyi régiót ki képviseli majd a Népstadionban június 18-19-én 
megrendezésre kerülő országos gálán, az a június 7-i körzeti döntőn dől majd el. 
A mérkőzéseket 14 órától az NFC pályáján játsszák.

A CSOPORTGYŐZTESEK:

Il/A korcsoport M GY D V P Gól

1. Babay 8 7 1 0 15 59:6
2. Kutas 8 3 2 3 8 25:26
3. Bárdos 8 3 1 4 7 16:25

ll/B. korcsoport
1. Satelit 5 5 0 0 10 31:0
2. Árpád 6 4 0 2 8 13:19
3. Deák 6 1 0 5 2 8:18

l/A korcsoport
1. Gyékényes 8 7 1 0 15 46:10
2. Babay 8 5 1 2 11 31:7
3. Eötvös 8 5 0 3 10 29:20

l/B. korcsoport
1. Satelit 7 5 2 0 12 29:7
2. Deák 8 3 3 2 9 18:15
3. Darány 7 3 2 2 8 13:12

Atádchem Kupa
Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság

Nyolc első osztályú és kilenc másod osztályú csapat vágott neki az 1999. évi Atád
chem Kupa Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokságnak. Az első ligában már befe
jeződtek a tavaszi forduló mérkőzései, a második ligában még folyik a küzdelem.

AZ I. OSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG TAVASZI VÉGEREDMÉNYE:

1. osztály M Gy D V P Gól

1. Agro Hobby 7 7 0 0 14 31:10
2. sz. Általános Iskola 7 5 1 1 11 25:14
3. Drink Flamingó 7 4 0 3 8 27:22
4. Chardonnay 7 3 2 2 8 21:16
5. Konzervgyár 7 2 3 2 7 18:18
6. Varjas Renault 7 2 1 4 5 26:24
7. Sorpatika 7 1 0 6 2 12:39
8. American Sport 7 0 1 6 1 17:36

Városi Amatőr Tekebajnokság
A gyönyörűen felújított Viktória Panzióban kilenc csapat részvételével zajlik a Városi 

Amatőr Tekebajnokság. Az ötödik forduló után a Holstein gárdája vezeti a tabellát.

AZ ÉLBOLY:

1. Holstein 4 - - 20:4 6077 8
2. Mercedes 4 - - 20:10 7511 8
3. Alfa 3 - 1 18:6 5945 6
4. Csarnok 3 - 2 19:11 7358 6
5. Ajax 3 - 1 16:8 5790 6

A legjobb dobók: ifj. Láng József (350), Balaskó Imre (338), id. Láng József (332), 
Húros Zoltán (332), Somogyvári Ferenc (331), Minor Levente (330)

24 órás kosárlabda-mérkőzés a gimiben
Március 26-án az Ady Endre Gimnáziumban a diákok nagy örömére megrende

zésre került a 24 órás kosárlabda. A cél az volt, hogy 24 órán keresztül megállás 
nélkül folyjon a játék. A diákok szórakoztatására 2 terem volt berendezve. A szpon
zorok étellel és itallal támogatták iskolánkat.

12 csapat indult, amelynek egyik fele kék, a másik pedig fehér szinten tűnt fel 
a pályán.

„Vérremenő" küzdelmeket láthattunk a pályán, ami szoros végeredményhez ve
zetett. Egy-egy meccs végén közös kigőzölgés következett az alvószobában, amit 
nevével ellentétben nem sok alvásra használtunk. Volt ott minden, a pámahajítga- 
tástól kezdve a szódafröcskölésig. A játék néha eldurvult, de kellő mértékig le tud
tunk higgadni. A rendezvény végén holtfáradtan dőltünk a szőnyegre és álmosan 
mentünk haza, azzal a reménnyel, hogy jövőre újra megrendezésre kerül a 24 órás 
kosárlabda.

Ezúton is szeretnénk köszönetét mondani iskolánk tanárainak és szponzorainak, 
hogy ezen élmény részesei lehettünk. Kiss Kinga 9.o.

DIÁKSPORT
A Somogyjádon megrendezett „Áprilisi gyermekfoci" elnevezésű megyei kispá

lyás labdarúgótornán a Babay József Általános Iskola ifjú tehetségei képviselték vá
rosunkat. Ez a torna ma már az ország egyik legnagyobb utánpótlás seregszemlé
jévé nőtte ki magát. (106 fiú csapat vetélkedett 4 korosztályban).

Az 5-6. osztályosok mezőnyéten a Babaysok mind a kilenc mérkőzésüket meg
nyerve 39:6-os gólkülönbséggel lettek ba|nokok. A csapat tagjai voltak: Szakály Pé
ter, Németh Dániel, Talpas Zoltán, Szakály Dénes, Szőke István, Zsupek Tamás, Kiss 
Miklós, Kuminecz Gábor.

Az egész torna legjobb játékosának felajánlott különdíjat - Puskás Ferencről szó
ló videokazettát - Szakály Dénes vehette át.

A Diákolimpia körzeti versenyei után a Babay Iskola csapatai tejutottak a me
gyei atlétikai döntőbe. A 3-4. osztályosok hárompróba versenyéten a lányok is és 
a fiúk is második helyezettek lettek. 7-8 osztályosok ötpróba csapatversenyéten a 
lányok 2. helyezést, a fiúk 1. helyezést értek el. A Jeszek Roland, Bodor Péter, Náray 
Márton, Kovács Balázs, Papp Márk, Del-Fabró Zsolt összeállítású csapat képviseli 
Somogy megyét Budapesten az országos döntőn.
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Hatékonyabb, költségtakarékosabb intézmények
A költségvetési feltételek változása, 

az ellátottak számának csökkenése és 
az önkormányzat törekvései egyaránt 
előrevetítik az intézményeink szerve
zeti átalakításának szükségességét. Ez 
a részletes elemzést és sokrétű egyez
tetést igénylő folyamat megkezdődött. 
A feladatokról Ormai István polgármes
tert kérdeztük.

- Még a tavalyi év végén, az idei költ
ségvetési koncepció tárgyalásakor fo
galmazta meg azt a feladatot a képvi
selő testület, hogy a jegyző készítsen 
egy olyan munkaanyagot, egy olyan 
előterjesztést, amelyik azzal foglalko
zik, hogy miként lehetne hatékonyab
ban, költségtakarékosabban működtet
ni a város intézményhálózatát. Tulaj
donképpen két ok miatt adta ezt a meg
bízást a testület. Láttuk azt, hogy az 
1999-es év költségvetési pozíciói 
rosszabbak lesznek, mint az azt meg
előző évek. A béremelések, amelyeket 
meg kellett valósítanunk és jó szívvel 
tettük ezt, 48 millió Ft többletkiadást 
jelentettek. A dologi kiadásokra számí
tott infláció pedig 40 millió forint több
letkiadást hozott. Összesen, ha semmi 
többletfeladatot nem vállalunk, 88 mil
lió forinttattal nőttek a működési kiadá
saink. Az állami támogatásból szárma
zó forrásaink úgy alakultak, hogy 36 
millió forinttal kaptunk több normatív 
támogatást 98-hoz képest és 29 millió 
forinttal kaptunk kevesebb személyi jö
vedelemadó visszatérítést az előző év
hez képest. Ez egy új számítási mód mi
att alakult így, tehát gyakorlatilag 7 mil
lió forint körüli többlettámogatással szá
molhattunk. Azonban szinte ugyanek
kora összeg erejéig országosan egysé
ges módon 1,9 % állami támogatás zá
rolását rendelte el a költségvetési tör
vény, majd pedig ezt az összeget a 
pénzügyminiszter befagyasztotta. Tehát 
tulajdonképpen a 98-as évhez képest 
semmivel sem kaptunk több állami for
rást és jelentkezett a 88 millió Ft több
letkiadás. Ez az egyik oka, hogy költ
ségvetési feszültség keletkezett. Az 
ésszerűsítést célzó előterjesztés készí
tésének másik oka: valamennyiünk előtt 
nyilvánvaló, hogy csökken az ellátot
tak bizonyos körének a száma. Ez el
sősorban sajnos a gyerekekre vonatko
zik, tehát meg kell nézünk azt, hogy ho
gyan lehet ezen a területen ésszerűbb 
intézménystruktúrával dolgozni. Tehát 
ezért született ez a javaslat.

- A közvéleményt leginkább az ál
talános iskolák helyzete foglalkoztatja. 
Milyen döntés született ezen a téren?
- Úgy határozott a képviselő-testü

let, hogy megértve a cselekvésnek és 
az intézkedésnek a szükségességét, egy 
szakértői vizsgálatot kérés annak isme
retében fogja kialakítani majd az állás
pontját. Tehát egy szakmai és gazda
sági szempontú elemző, külső szakér
tő által elvégzett munkára adott meg
bízást, amely a közelmúltban megkez
dődött. Első szakasza június 15-én, má
sodik része pedig október 30-án feje
ződik be helyzetértékeléssel és javas
latokkal.

- Az anyag egy változatban tartal
mazta a Babay józsef Általános Iskola 
esetleges megszüntetését. Mi a vélemé
nye erről a kérdésről?

- Feladatunknak a mostaninál haté
konyabban működő, jó feltételek között 
dolgozó oktatási intézményrendszer ki
alakítását tartom, ez pedig szervezeti 
változtatásokat igényel. Összetett kér
désről van szó. Egy kicsit visszautalok 
arra, amit elmondtam és minden olyan 
tényező, amiről beszéltem természete
sen vonatkozik az iskolákra is.

Itt is abból kell kiindulunk, hogy ho
gyan alakul az ellátottak köre. 1995- 
ben Nagyatádon 60 osztályba jártak a 
gyerekek, tehát 60 tanulócsoport dol
gozott a három általános iskolában. 
1999. őszén 53 tanulócsoportba fog
nak járni a gyerekek. A jövő évben, mi

kor véget ér majd az 1999-2000. tan
év, akkor 7 osztály fog ballagni és 5 ta
nulócsoportot fogunk indítani. Ez tulaj
donképpen világosan mutatja azt, 
hogy hogyan változik az osztályoknak 
a száma. így 2000-ben, a tanévkez
déskor 51 csoportba járnak majd a ta
nulók, 2001-ben pedig 49-be. Mind

ez úgy történik - és ezt szeretném ki
hangsúlyozni -, hogy a mostani, meg
lévő osztályoknak a megváltoztatásá
ra nem kerül sor. Tehát ebben az eset
ben ilyen ez a tendencia és ezt köve
tően ugyanez marad. Ugyanis egy ki
vétellel a felsőbb évfolyamoknál 7-7 
osztály működik, megy el az iskolák
ból és mindig csak 5 osztályt tudunk 
indítani. így változik meg, csökken a 
tanulócsoportoknak a száma, ilyen ten
dencia érvényesül. Miért van ez? 
Azért, mert a születésszám éves ada
tai birtokában tudjuk azt, hogy 1994- 
98. közötti időszakban évente 107 kis
gyerek lesz az átlaglétszám a beiratko
zásnál. Emellett a bolhási önkormány
zattal van együttműködési megállapo
dásunk. Onnét 4-5 gyermeket várha
tunk évente. Hogyha 25 fős osztálylét
számot veszünk alapul és öt osztály in
dításáról beszélünk, akkor ez 125 kis
gyerek elhelyezését teszi lehetővé. 
Gyakorlatilag látszik, hogy ennyi tanu
lócsoport indítására van lehetőségünk. 
A kérdés az, hogy vajon 3 iskolában 
vagy 2 iskolában lehet-e megvalósíta
ni az alapfokú oktatást, el lehet-e lát
ni a kötelező feladatainkat két iskolás 
struktúrában, vagy pedig hármat kell to
vább működtetni. A probléma az, 
hogy a normatív támogatást a gyermek
létszám után kapjuk. Ha három isko
lát üzemeltetünk, akkor nyilvánvalóan 
ez többletköltséggel jár. Azt gondolom, 
hogy ez nem vitatható. Üzemelési és 
más jellegű többletköltségekkel jár ez. 
Ugyanakkor nyilvánvaló az is, hogy na
gyon jelentős kérdésről van szó, mert 
az iskola egy településnek az életében 
nagyon fontos intézmény, és sok száz 

embert, sok száz gyereket érint. Az a 
véleményem, hogy nem lehet az idén, 
ebben az évben jelentős változtatást 
megvalósítani. Szeptemberben folytat
ni kell a munkát mindhárom iskolában. 
Meg kell ismernünk, hogy az oktatási 
szakértők mit mondanak, milyen elem
zést készítenek, mi a véleményük, és 
milyen javaslatot tesznek. Tehát ennek 
a birtokában kell újragondolni ezt a 
helyzetet. Én magam is nagyon kíván
csi vagyok arra, hogy a szakértők mi
lyen véleményt alakítanak ki.

A másik - és ezt legalább ilyen fon
tosnak tartom - párbeszédet kell kiala
kítanunk az intézmények vezetőivel, a 
pedagógusokkal, a szülőkkel. Erről a 
helyzetről beszélni kell, hiszen egy do
log biztos - és azt gondolom, hogy ezt 
senki nem vitatja - hogyha nem teszünk 
semmit, ha azt tesszük, hogy nem ve
szünk tudomást erről a helyzetről, ak
kor ez negatív következményekkel 
járhat. Tehát mindenképpen valamit 
cselekednünk kell. Egyébként pedig, 

hogyha nem változtatunk a jelenlegi 
struktúrán, nem igazítunk rajta, akkor 
valamennyi intézményünk csak rossz
abb helyzetbe kerülhet. Nem tudunk 
olyan többletforrásokat biztosítani, 
amelyek intézkedések nélkül megold
ják ezt a problémát úgy, hogy érintet
lenül hagyjuk a működésnek a rend
jét. Ez az a dilemma, ami most meg
fogalmazódik. Amit mindenképpen 
érvényesíteni kell az az, hogy csak jól 
előkészítetten és egyeztetetten lehet bár
milyen lépést megtenni és időt kell 
hagyni mindenkinek arra, hogy átlás
sa, végiggondolja, a saját álláspontját 
megfogalmazza, illetve megismerje 
azokat a szempontokat, amelyeket 
egy változásnál, egy váltásnál érvénye
síteni kell. Én egy ilyen közös gondol
kodást szeretnék.

Az egyik eleme ennek a szakértői vé
lemény, a másik eleme pedig, a peda
gógusok és az intézményvezetők által 
megfogalmazott javaslatok. Én magam 
már régebb óta, másfél-két év óta ké
rem azt az intézményvezetőktől, hbgy 
fogalmazzák meg, milyen elképzelése
ik, törekvéseik vannak. Hogyan lehet
ne esetleg előre menekülni ebben a do
logban olyan többletfeladatokat, szol
gáltatásokat, képzési formákat, tartal
makat felvállalni, beindítani, ami erő
síti az iskolák pozícióit, ami természe
tes folyamatként von be esetleg más- 
honnét gyerekeket a képzésbe, vagy 
ésszerűsíteni a jelenlegi képzési struk
túrát. Mivel most nagyon markánsan és 
egyértelműen jelent meg egy ilyen fel
adat, egy problémának a kezelése és 
megoldása, egyértelmű az, hogy ne
kik is meg kell fogalmazniuk a saját ja
vaslataikat. Többször elmondtam már, 
hogy nem csak az elvonásban, a 
csökkentésben kell gondolkodni, ha
nem a dolognak a másik oldalában is. 
Meg kell jelölni azokat a pontokat, 
amelyek elhagyhatók a feladatok kö
zül, vagy a működés során, de ezt leg
inkább azok tudják megmondani, akik 
ezekben az intézményekben dolgoz
nak. Meg kell fogalmazni azt, hogy mi
lyen szakmai programok mentén, ho
gyan lehetne esetleg többletfinanszíro
záshoz is jutni, hiszen erre is lehet mód. 
Tehát a probléma ennyire összetett. Én 
azt mondom, hogy egy közös gondol
kodással meg lehet oldani ezt úgy, hogy 
a lehető legkevesebb sérülés érje az 
érintetteket és az értékeinket meg tud
juk őrzi. Amit a legfontosabbnak tar
tok az az, hogy a gyerekek ne kerülje
nek rosszabb helyzetbe. Hiszen még 
egyszer szeretném hangsúlyozni: egy 
gondolkodás indul meg most. Azért 
most, mert most mondta azt a képvi
selő-testület, az intézmények fenntar
tója, hogy igen, ezzel a kérdéssel ilyen 
értelemben - tehát az ésszerűsítés cél
jával - foglalkozni kell.

PM.

Építészek fóruma
Deák Varga Dénes városi főépítész 

invitálására a napokban Építész Fórumon 
találkoztak mindazok, akik a város 
arculatának alakításában szerepet ját
szanak. Ormai István polgármester, a 
városfejlesztés aktuális elképzeléseiről 
tájékoztatva elmondta: Mint ahogy a 
tágas, szellős városszerkezetű Nagyatád 
a múlt emlékeit megbecsülve fejlődött 
a szakemberek tudását, lelkiis
meretességét sem nélkülözve, 
munkájukra ezután is számíthatnak. 
Továbbra is fontos feladat - többek között- 
, a közlekedési kapcsolatok, a gyógy-és 
termálfürdő, a strand fejlesztése, a 
lakásépítés feltételeinek megteremtése, 
új munkahelyek létesítése. Az 
eddigieknél is nagyobb figyelem kíséri 
az apróbb, mégis a városi komfortot, a 
kényelmet és közérzetet javító rés
zleteket. Ehhez is kérte a városban

Perdüljön táncra az egész világMillenniumi év a vöröskeresztnél
A vöröskereszt világnapját május 8-án 

ünnepelve, elkezdődött a 2000. május 
8-ig tartó millenniumi év is. Szlogenje: 
Perdüljön táncra az egész világ! A min
dennapi munkáról, a tendenciákról és ter
veikről Benácsné Rácz Éva városi titkár
ral beszélgettünk.

- Minthogy hosszú évek óta a csur
gói térség is ide tartozik, nagy területet 
látunk el - mondja. Időnk jelentős részét 
a szociális munka köti le, hiszen egyre 
több a rászoruló, aki felkeres minket. Fő
leg élelem, ruha, cipő a kelendő, ám volt 
rá példa, hogy az újszülöttnek babako
csit kerestek. Ezért, hogy minél többet 
tudjunk elosztani, szorgalmasan gyűjte
ni kell. Hétfő az adományozás napja, 
ilyenkor vidékről is jönnek. Ekkor szű
kös a helyiségünk.
- Kik az adakozóbbak?
- Nem feltétlenül a tehetősek... Az ár

víz idején 500 zsáknyi ruhát, 10 zsák élel
miszert adtak össze, amelyet Tarpára vit
tek a somogyi gyűjteménnyel együtt.

- Leginkább kik a rászorultabbak?
- Az idősek és gyermekes szülők ko

pogtatnak nálunk, de a speciális helyzet
ben lévő Éltes Mátyás iskola tanulói is 
többször részesültek támogatásban. A 
meghatározott mennyiségű Béres-csepp 

akcióban - a helyi titkárok ottani isme
retére támaszkodva - a fiatal és idős be
tegeket segítjük.

- Milyen programok színesítik a mun
kát?
- A szegény gyerekek karácsonyaként 

indult a Csillagszóró karácsonyi ünnep
ség, 200 óvodás, kisiskolás részvételé
vel. A saját - és az ajándékműsor mel
lett - a helyi vállalkozók önzetlen tá
mogatásával -, mindig jut hasznos tar
talommal ajándékcsomagokra is. Mun
kánknak nagyon fontos területe - mint
hogy a Vöröskereszt a rendszergazdá
ja - a véradás szervezése. Most 196 ön
kéntes szervezetben 1 532 véradó van. 
Talán érdemes megemlíteni, hogy Na
gyatádon a véradóállomáson kedden
ként van véradás, vidéken 22 helyen. 
Véradó ünnepségek keretében kitünte
tések átadásával tiszteljük meg az arra 

tevékenykedő építészek segítségét.
A termékeny eszmecsere során több, 

a város javát szolgáló ötlet és javaslat is 
elhangzott. A Fórumot újabb követi majd 

érdemeseket. Ez folyamatos munkát igé
nyel. Munkahelyek megszűnésével so
kan kiestek a látókörünkből, amit pó
tolni kell. A ritka vércsoportba tartozó 
donorok jó kapcsolatban vannak a vér
adó-állomással. Amire nekünk is szük
ségünk van. Az önkormányzatok fon
tosnak tartják a munkánkat, nagyon át
érzik azt, ami a támogatásukban is ki
fejezésre jut. A munkahelyekkel, ame
lyek polarizálódtak, hasonlóképpen 
igyekszünk termékeny együttműkö
désre.

- Mi a szerepük az egészségvédelem 
területén?
- A szűrővizsgálatok és az egészség

nevelő előadások szervezése - többek kö
zött - a munkánk szerves része.

- Nemzetközi elismertsége van a Na
gyatádon ejindított, az elsősegélynyújtó 
családok mozgalmának...
- Valóban így van. 28 család 67 csa

ládtagja lett kiképezve. Évente tovább
képzéseken tartják karban az ismerete
ket és ilyen gyakorisággal találkozóra is 
sor kerül. így június 5-én Kisbajom lesz 
az esemény házigazdája. És ha már az 
eseményeknél tartunk hadd említhessem 
meg: jövőre, április 22-én Nagyatád lesz 
a helyszíne egy országos rendezvénynek, 

az elsősegélynyújtó családok konferen
ciájának.

- További terveikről mit tudhatunk 
meg?
- Közeli tervünk, egy 28 órás baby- 

szitter tanfolyam beindítása. A munka
ügyi ki rendeltséggel közösen pedig nem 
kevesebbre vállalkozunk, minthogy 
megszervezzük a középfokú képzést 
nyújtó szociális gondozó-ápoló képzést. 
Az 1700 órás képzésben résztvevők kö
zépfokú képesítést szereznek, ahova ter
mészetesen a széles környékről is vár
juk a jelentkezőket.

Nagy örömünkre szolgál, hogy a nyug
díjas klubok vöröskeresztes alapszerve
zetet is működtetnek. Munkájuk, példa
adásuk követendő. Minden törekvésünk, 
ezek életben tartása.

- Köszönöm válaszait.
Hubay Sándor

- határoztak a szakemberek, akik néhány 
aktuális tervanyaggal is megismerked
hettek.

(H.)
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NÉVADÓ NAGYATÁDON

Arpácl fejedelem „aprónépe”

Húsz év alatt közel 1500 diák balla
gott el az egykori piros iskolából, ame
ly mára honfoglaló vezérünk, Árpád fe
jedelem nevét viseli. Megnyitásakor 748 
tanulót fogadott az intézmény. Az 
1978/79-es tanévben még csak egy is
kola működött a városban, ahol 1 328 
diák koptatta a padokat. A Gyermekek 
Nemzetközi évében 1979-ben megnyílt 
új intézmény jelentősen javított az ok
tatás feltételein. Az iskolatörténeti kiál
lításon és a névadó ünnepségen bizony 
akadt miről mesélni. A húsz év mára 
már történelem, amelyből szinte min

_L! LUjJ £> j?
Aki hülye, haljon meg! - mondta a hal, és kifeküdt 

a partra napozni. ...

■ Hosszú folyosó, két végén egy-egy ajtó, mi az?

- Labirintus nőknek...

Hogyan lesz öngyilkos a mai divatgirl?

- Leugrik a cipőjéről!

Két ember bemegy a bordélyházira, amikor kijön 

nek, az egyik megszólal:

- Hát ennél még a feleségemmel is jobb

Mire a másik:

- De még mennyivel!!!

• Milyen fizetési konstrukciót preferál a maffia?

- A halasztottat

A részeg kitámolyog a mulatóból, kedélyesen rácsap 

az ajtóban álldogáló ember vállára:

- Hiiivjjjál nekem egy taxxxit...!

- De uram! En nem a portás vogyok, hanem egy 

admirális!

- Jóóó... akkor hiiivjjjjól nekem egy csatahajót!

Melyik a három legbombázóbb nó a világon?

■ Oaudia Schiffer

- Gndy Crawford

- Madeleine Albnght

■ Mit mond az Udvarias Terminator?

- Bocsánat, hogy félbeszakítottam.

Elsüllyed a roma expedíció hajója, csak egy túlélő van. 

Kiúszik a partra, csípőre teszi a kezét és imigyen szól:

Eddig ez a sziget Wcalian volt, ezentúl legyen Lakatos 

den nagyatádi család őriz egy-egy 
szeletet.

A kezdeti útkeresés után az iskola mai 
profilja 1986-ra alakult ki. Erről az idő
szakról Kajdy Gusztávné igazgatóhelyet
tes így mesélt:

„Az 1985-86-os tanévben orosz tago
zatról, rajztagozatra váltottunk, és azóta 
is ez határozza meg iskolánk profilját. Ez 
a mai napig rengeteg sikert és művészi 
élményt jelent iskolánk tanulóinak és ne
velőinek egyaránt. Felsorolni sem lehet 
a rengeteg nyertes pályázatot, amelyen 
évről-évre részt vesznek rajzosaink. Sok 
diákunk életét a későbbiekben is meg
határozta az itt kapott képzőművészeti 
alapozás."

Az ünnepi héten színes programokkal 
várták a szervezők a diákokat, szüleiket 
és hozzátartozóikat. A programok között 
szerepeltek kiállítások, kulturális bemu
tató, kézműves délután, gyermeknapi 
majális, lovas- és íjászbemutató. Az is
kola új címerével díszített meghívó in
vitálta a vendégeket a hét minden nap
jára tartogatva valami meglepetést. A név
adó ünnepségen Onnai István polgár
mester szalagkötéssel avatta fel az új zász
lót, amely az iskolaközösség összetarto
zásának jelképe. A névadó ünnepségre 
hozott két ajándék közül a magyar ij a 
hét nyílvesszővel a múltra emlékeztet, az 
Internet csatlakozást biztosító eszköz, pe
dig a jövőre nyit ablakot.

Mit mondott a szerb katona, mikor lelőtte a 

Lopakodót? - Bocs, nem láttalak

Két temetői munkás találkozik:

■ Ha tudnád milyen nehéz napom lesz ma: három 

temetés, egy hamvosztás, kettő komposztálás.

- Oh, te szegény! A temetést még csak értem, a ham 

vasztást úgyszintén, de hogy érted azt, hogy kom

posztálás’

• Jo, a zöldek is öregszenek.

A tengerparton sétálgat a fiával egy kannibál. Egy

szer csak meglátják, hogy egy gyönyörű nő hever a 

homokban

- Papa - kiáltja a gyerek -, van egy ötletem! Fogjuk 

meg, vigyük haza, és együk meg!

- Ram, nekem is van egy ötletem. Fogjuk meg, vigyük 

haza, és együk meg anyádat!

A híres vadász hazatér afrikai expedíciójáról. A klub

ban vacsora után élménybeszámolót tort a barátainak 

Mondja, Sir Froncis, mit lőtt a szafarin?

• Urak, az idén három oroszlán, két zebra és egy ele

fánt került a puskám elé! Ja, és lőttem még három 

nopleaset is!

- Sir Franás, Ön túloz! Milyen állat az a noplease?

- Úgy 160-180 centi magas, két lába van, fekete és 

mielőtt lelőttem volna, mind azt rikoltotta, hogy „no 

pleose"!

Egy amerikai házaspár áhítattal szemléli Rómában 

a Colosseumot

- Te, Jim, ez csodálatos! ■ sóhajt fel az asszony.

- Igen, drágám. Es képzeld milyen lesz, ha majd 

elkészül!

A névválasztásról szólva Szakályné 
Pintér Mária igazgatónő elmondta:

"Sokan feltették már azt a kérdést, mi
ért pont Árpád Fejedelem nevét válasz
tottuk. Próbáltam egyszerű, racionális ér

veket sorolni: Árpád utcában van az is
kola, a Millennium közeledik, 
gyerekközeli a személyisége ... Az ün
nepre készülve azonban szeretnék most 
másként válaszolni a kérdésre.

A múlt emlékezete természetes igény 
volt és maradt minden nép körétien. A 
lélek a tudat számára mindig és min
denkor szinte egyformán fontos az is, 
ahogy valami történt, és az is, amit az 
emlékezetünkben őriztünk, ó'rzünk. Azt 
már régen sem hitték el, hogy a kezde
tek főhősének, Árpádnak a nagyapja (Ál
mos vezér apja) egy madár volt, ama ne
vezetes Turul madár. Arról sem voltak 
tényleg meggyőződve, hogy a hazába 
vezető úton egy szarvas - az a neveze
tes csodaszarvas - vezette a népet. De 
valahol el kellett kezdeni a történelmet. 
Az a Turul madár minden bizonnyal 
mondái alak. Fia Álmos vezér olyan sze
mély, akinek történetéEien keveredik a 
monda és a hiteles történelem. Az ő fia 
Árpád pedig már mindenestől hiteles tör
ténelmi személyiség. A honfoglalás ve
zére, a nemzetté fejlődő vándornép el
ső főalakja."

Pünkösd M.

Kovács 11 sorkatona anyja meghol, és felkérik az 

őrmestert, hogy közölje vele tapintatosan a rossz hírt. 

Az őrmester kimegy és sorakozó! rendel el.

- Lépjenek ki az árvák.

Maga is Kovács ...

Két indián eltévedt az erdőben. Az egyik Így szól:

■ Löjj egyet, hátha meghallja valaki.

Megfogadja társa tanácsát és lő egyet.

Már vagy ötödször kerül sor a lövésre, mikor 

megszólal az egyik:

- Most löjj te, nekem már elfogyott a nyílvesszőm!

A vacsoránál a férj dicsekszik:

- Képzeld, vettem két rogyogó Goodyear autógumit,

- Meg vagy te őrülve? Hiszen nincs is autónk1

- Miéri szivem, te is hordasz melltartót...

Honnan tudod, hogy lehallgat a KGB?

Eggyel több szekrény van a szobádban

Miért jó a szexet hátulról csinálni?

Mert ha elrontod, kezdheted előírói.

Hogy hívják az egyfülű manót?

Mono

Két hatol rendőr megy az utcán. Azt a felodatot kap

ták, hogy Írjanak fel minden rendkívüli eseményt Hirte

len meglátnak két szarvasmarhát a járdán.

■ Te, figyelj írjuk fel, hogy megy két marha az utcán.

- Ez nem jó, meri azt hiszik majd, hogy mi vagyunk 

azok.

■ Jó, okkor Írjuk fel, hogy rajtunk kívül megy két 

marha az utcán.

Magyar szív
Nyugdíjasklubok találkozója

Magyarország történetisége az ország 
történelmi múltjának, magyar anya
nyelvének, magyarságunkban gyökere
ző magyartudatának, a magyar földnek, 
az együtt dobbanó és érző magyar szív
nek évezred viharos századain át is má
ig ható és megmaradó érzelme, szent hit
vallása, összetartozása, határok nélküli 
ember-közelsége, az egymáshoz tarto
zás szétbonthatatlan közösségének em
berformáló ereje, mely fenntartotta e 
nemzetet történelmi sorsforduló idősza
kának eljöveteléig.

Bárhol is éljen ember e széles nagy
világban, a magyar haza, a magyar föld, 
a magyar nyelv, a magyar szív nem csak 
érzelmeiben él, legyen közel vagy távol 
e Kárpátok övezte Duna-Tisza tájától, de 
ha gondolatban is, visszavágyik ide, ahol 
egy nemzet él egy szép hazában.

Szülőhazánk, e drága föld visszavár, 
aki elindul hazatalál, megpihenni örök
re talán...

Az emberek, a közösségek, a klubok 
egymás közötti kapcsolatteremtésének új 
fejezetét írjuk, amikor a nagyatádi Őszi 
Napfény Nyugdíjas Klub és Tardoskedd 
község nyugdíjas klubja kedves és meg

ható találkozására, szép emlékeket őriz
ve, hagyományokat ápolva csak szere
tettel és tisztelettel gondolunk.

Tardoskedd a Duna-menti síkságon, a 
Vág alsó folyása mentén fekvő község, 
ahol a magyar nyelv különös hangzású 
kiejtése emlékeztet a magyar hon palóc- 
föld-népének tájnyelvéhez.

Május 22-23-án közösen eltöltött tar
talmas programjaik során az emberiség, 
a kölcsönös ismerkedés, barátság szálai 
szövődtek, ahol az azonosan dobbanó 
magyar szív országhatárokat áthidalva 
kötötte össze a két helység „örök fiatal
jait".

Vendégeink első alkalommal látogat

értesíti Nagyatád város lakosságát, hogy június, július, augusztus 
hónapokban a hulladékszállítást hetente kétszer teljesíti.

A gyűjtés útvonala:
A Szabadság u. - Hunyadi u. - Széchenyi tér déli oldala - Baross G. u.
- Somogyi B. u. által határolt vonaltól délre elhelyezkedő utcákban: 

HÉTFŐN ÉS CSÜTÖRTÖKÖN

A többi érintett utcákban (az előbb határolt vonaltól északra):

KEDDEN ÉS PÉNTEKEN
szállítja el a hulladékot a járat útvonalára kihelyezett gyűjtőedényből.

A szállítást 6-20 óra kozott végzi. Kéri a lakosságot, hogy a gyűjtőedényeket 
6 óráig szíveskedjenek kihelyezni.

Szerkesztőbizottság: Punkösd Márton, Hubay Sándor, Horváth Lajos 
Fotók: Durgó Tibor, Punkösd Márton 
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tak Nagyatádra. Lakóhelyünk nevezetes
ségeit megismerve, közös szórakoztató 
délutánon szívet-lelket gyönyörködtető 
műsorszámaikat az ötletesség, a sokol
dalúság, a dalszeretet, a vidámság jelle
mezte. Énekeltek a szülőfaluról, a „ma
gyar tengerről", jeleneteik vidámságot, 
de tanulságot sugároztak, népviseletük 
az otthoni népszokás öltözetét mutatta 
be - mindezeket olyan nemes egyszerű
séggel és természetességgel, amely ko
rukat feledve nem hiába váltott ki nagy 
tetszést a jelenlévő lelkes közönségből.

E találkozás szép emlékére emléktár
gyak átadásával kedveskedtek a vendég
látó nagyatádi nyugdíjasok, a Somogyért 
Egyesület, a Városi Önkonnányzat. Ezt 
követően á vendégek részéről történt az 
ajándékozás.

Ez alkalomból a Nyugdíjas Klub ké
zimunka szakkörének szép munkáiból 
összeállított kiállítás várta a hozzánk lá
togató vendégeket.

Az esti találkozáson közvetlenségük, 
nyíltságuk olyan érzést sugárzott, mint
ha már régebb óta tartana az ismeretség.

Vasárnap megtekintették múltunk em
lékeit őrző Városi Múzeumot, majd ezt 

követően a katolikus templomban ün
nepi istentiszteleten vettek részt.

Elhelyezték a kegyelet és az emléke
zés virágait, gyertyákat gyújtottak az I. és 
II világháború hősi halottat emlékművé
nél, Kossuth Lajos szobra előtt hajtottak 
fejet, énekelték a magyar himnuszt és a 
Honfoglalás filmjének érzelmekkel teli 
gyönyörű énekét.

Közös együttlétük e találkozás felejt
hetetlen óráiban humánus módon olyan 
szép pillanatokkal gazdagította és tette 
emlékezetessé látogatásukat, amelyre 
méltó módon csak egy valami képes: 
a „Magyar Szív".

Mészáros Ágnes



SZENT ISTVÁN NAP
ÜNNEPI PROGRAMOK
Nagyatád, 1999. augusztus 20.

Művelődési Ház
10.00 Szent István napi ünnepi köszöntő.

A Nagyatádi Kertbarátkor terménybemutató 
kiállításának megnyitása.
Köszöntőt mond és a kiállítást megnyitja:
Ormai István polgármester

Városi Múzeum
10.00-12.00
15.00-17.00 „Első királyunk Szent István"

képeslap- és bélyegkiállítás
Sasvári Tiborné gyűjteményéből.

Szent István Park
18.00
19.00-21.00
19.00
19.15

19.30

19.55
20.10
20.45

Térzene, Mini Vidámpark
ZENÉS TÁNCOS MŰSOR
A nagyatádi Fürjecske néptánc csoport műsora.
A nagyatádi Őszi Napfény Nyugdíjas Klub 
néptánccsoportjának bemutatója
A nagykanizsai Fitt-ness Stúdió ritmikus gimnasztikái 
bemutatója
A nagyatádi Cigány Hagyományőrző Együttes műsora. 
A lengyeltóti Ördöngös Néptánc Együttes bemutatója. 
A pécsi Forma I. Táncstúdió - „István a király" című 
táncjátéka.

Tiszteletre méltó teljesítmény, hogy a 
város komoly gondot fordít az idősek és 
a fiatalok szociális problémáinak meg
oldására, és két új intézmény egyidejű 
átadásával nem csak szavakban bizonyí
totta tettrekészségét - fejezte ki elisme
rését Rébai Lajos miniszteri biztos az Idő
sek Otthona avató ünnepségén.

Már kora délelőtt megteltek az ülőhe
lyek az egykori pártszékház parkjában, 
amely június végétől, mint a város egyik 
új szociális létesítménye működik. Az új 
otthon leendő lakói és rokonaik, az idő
sek klubjainak képviselői és a meghívott 
vendégek jelenlétében Rébai Lajos mi
niszteri biztos és Ormai István polgármes
ter avatta fel az új otthont.

A képviselőtestület már hosszabb idő 
óta foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy 
az idős emberek problémáinak kezelé
sét egymásra épülő szociális ellátórend
szer megteremtetésével biztosítsa. A szük
ségletek növekedése, a szociális problé
mák erősödése, valamint a közeli tele
püléseken működő idősek otthonainak 
zsúfoltsága miatt szükségessé vált a tar
tós, végleges elhelyezés lehetőségének 
bővítése további 20 férőhellyel. A Dó
zsa György utcában működő Naplemen
te Idősek Otthona é* Gondozóházának 
adottságai nem tették lehetővé az intéz
mény további bővítését, s ezért vetődött 
fel a jelenlegi helyszín, ahol a szociális 
ellátás egymásra épültsége, valamint a 
különböző ellátási formák közelsége jó 
feltételeket teremt. Ez a helyszín minden 
szempontból ideálisnak bizonyult. Az 
épület jó fekvése, a gondozási központ 
közvetlen közelsége és az ellátási kör to
vábbi bővítési lehetősége, mind-mind 
nyomós érveknek bizonyultak a helyszín 
kiválasztásánál. Az Idősek Otthona la
punk megjelenésének idején, már lakók-

Idősek Otthona
kai is megtelik. A működési engedély 
alapján 40 fő számára nyújt tartós elhe
lyezést. Az önkormányzat tervei alapján 
az új intézmény parkjában hamarosan 
folytatódik az építkezés. Az igények fel
mérését követően emelt szintű, térítéses 
elhelyezést és ellátást biztosító lakópark 
épül itt.

let belső funkcionális átalakítása és a kül
ső homlokzat teljes felújítása. Az építé
szeti munka 48,5 millió forintot a beren
dezés 7 millió forintot igényelt.

A befogadóképesség bővülése mellett 
az új otthon minőségi előrelépést is je
lent az ellátás színvonalában. A lakók 2- 
4 ágyas, nővérhívóval felszerelt komfor-

Ez utóbbi megvalósításával az önkor
mányzat teljesen kiépíti az egymásra épü
lő szociális ellátó rendszert. Az Idősek 
Otthona megvalósítását a Szociális és 
Családügyi Minisztérium jogelődje 12,5 
millió forinttal, a Megyei Területfejlesz
tési Tanács 9,7 millió forinttal támogat
ta. Az otthon építészeti terveit Szakonyi 
László készítette, a kivitelezést az önkor
mányzat megbízása alapján a nagyatá
di székhelyű Bagó és Társa Kft. végez
te. A munkák során megtörtént az épü-

tos szobákba kerülnek. Az építészeti ki
alakításnál a tervező külön figyelmet for
dított arra, hogy a mozgáskorlátozottak 
számára se jelentsen nehézséget az épü
letben való önálló közlekedés. A szép 
környezet, a templom, a gyógyfürdő és 
a városi múzeum közelsége változatos 
kikapcsolódási lehetőséget teremt. Az 
épületben tágas étterem és társalgó te
remti meg az igazi közösséggé válás tár
gyi feltételeit, egy barátságos, emberkö
zeli otthon hangulatát. PM

21.00 TŰZIJÁTÉK

21.20-02.00 UTCABÁL Húros Tibor és a Maestro együttes 
köz reműködésével.

Nagyatád Város Önkormányzata tisztelettel hív 
minden érdeklődőt az ünnepi programokra!

1999. augusztus 20-21

A FUJI Ironman Triatlon verseny és kapcsolódó programok.

1999. augusztus 21.

„HUNYADI-NAP"
Zenés, műsoros népünnepély a Hunyadi lakótelepen.

Kapcsolatkeresés Erdélyben
Küldöttség Kézdiváséirhelt/cn

Augusztus elején Ormai István polgár
mester és dr. Bóta László a sportbizott
ság elnöke, a kézdivásárhelyi önkor
mányzat meghívásának eleget téve, Er
délybe látogattak. Az út tapasztalatairól 
Ormai István polgármestert kérdeztük.

- Már korábban megfogalmazódott az 
a szándékunk, hogy erdélyi, magyarlak
ta településsel, várossal vegyünk fel kap
csolatot. Ennek érdekében előzetesen tá
jékozódtunk, amelyben segítséget nyúj
tott az RMDSZ és azok a nagyatádiak, 
akik Erdélyből települtek át Nagyatádra.

Az előkészítő munkát követően felvet
tük a kapcsolatot Kézdivásárhely polgár
mesterével, aki kinyilvánította azt a szán
dékát. hogy szívesen működne együtt ve
lünk, örömmel ismerné meg Nagyatádot.

- Mit kell tudnunk Kézdivásárhelyről?
- A város Erdély keleti részén fekszik, 

s mintegy huszonnégyezren élnek itt. A 
lakosság 93%-a magyar és a település 
mintegy hatszáz éves történelmi múltra 
tekint vissza. Korábban a céhes ipar jel
lemezte, és ebből napjainkra modern, je
lentős ágazatok fejlődtek ki. Elsősorban 
fafeldolgozással, ruhaiparral és gép
iparral foglalkoznak. A környéken a me
zőgazdasági termelés is jelentős.

A település büszkén ápolja kultúráját 
és őrzi magyarságát. A nyelvet és a ma
gyar kultúrát eredeti szépségében meg
őrizték. Nagyon gazdag az a múzeum, 
ahol a település történetének emlékeit

gyűjtötték össze. A város központját egy 
század eleji tér alkotja, s a város szélén 
található egy érdekes fürdő, amelyet "for
tyogó fürdőnek" neveznek. Ez teljesen kü

lönbözik az általunk ismert fürdőktől; a 
kénes és ásványi anyagokban gazdag víz 
hasznosítására elsősorban kádfürdőket 
használnak, de szabadtéri medencét is 
építettek. A fürdő érdekessége még, hogy' 
a földből feltörő gázt "gyógygázként" 
motettában (gázturdőben) hasznosítják, 
ami azt jelenti, hogy a gáz a bőr felüle
tével érintkezve fejti ki gyógyító hatását.

- Milyen kérdéskörökről folytattak 
megbeszéléseket?

- A megérkezésünkkor Szigeti István 
polgármester szívélyesen fogadott ben

nünket. A tárgyalások alkalmával arról 
váltottunk szót, hogy Kézdivásárhely és 
az erdélyi magyar települések, az euró
pai integrációs folyamat során sok hasz
nos tapasztalatot szerezhetnek tőlünk. A 
tervszerű területfejlesztés szerepét, fon
tosságát Romániában is egyre inkább fel
ismerik. A régiók kialakításában, a kis
térségi társulások szervezésében, a ko
ordinált területfejlesztésben, mi előrébb 
tartunk, és ezek a tapasztalatok haszno
sak lehetnek partnereink számára. Ez egy 
fontos kapcsolódási pont lehet. Ezen kí
vül az esetleges kulturális és gazdasági 
együttműködési lehetőségeket beszéltünk 
meg.

- Melyek lehetnek a formálódó kap
csolat további lépcsői?

- Az ősz során várjuk Magyarország
ra a Kézdivásárhelyi önkormányzat kül
döttségét. Nagyatádon folytatjuk azokat 
a tárgyalásokat, amelyek a lehetséges 
együttműködési pontokat konkretizálják. 
Most úgy látjuk, hogy kölcsönös érdek
lődésre számottartó gazdasági területen, 
a kultúrában, az oktatásban és a turiz
mus terén tudnánk együttműködni. A 
kapcsolatépítésben fontos szerepet szá
nunk a két város fiatalságának. Szeret
nénk, ha az őszi találkozó alkalmával a 
millenniumi év közös programjait is rög
zíteni tudnánk.

Megítélésem szerint ezt a kapcsolatot 
érdemes tovább ápolni, hiszen tartalmas, 
mindkét fél számára kölcsönösen előnyös 
távlati célokat tudunk megfogalmazni.

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

MESÉLŐ KÉPEK
> ■ ...---------- , y

Az első gyógyszertár

A betegségek, fájdalmak enyhítése a 
régmúltban varázslók, javasasszonyok tu
dománya volt. A népi tapasztalat is al
kalmazta bizonyos növények főzeteit.

A szerzetesrendekben - hivatásukhoz 
méltóan - ápolták a betegeket, az álta
luk ismert gyógymódokat alkalmazva.

Atádon, a ferences atyáknál a zágrá
bi tartományfőnök határozta meg az 
ápolás feltételeit:

„A szegényeknek ingyen adjon gyógy
szert. A fizetésre kötelezettektől befolyt 
jövedelmet pedig jótékony célra és a 
készlet kiegészítésre és javítására fordít
ja."

II. József császár 1770-i rendelete sze
rint nyilvános patikát csak olyan szemé
lyek vezethettek, akik egyetemi végzett
séggel rendelkeztek. Somogybán Kapos
váron nyílt az első nyilvános gyógyszer
tár, melynek vezetője: Nagyatádról ke
rült oda!

Egy 1758-as jegyzőkönyv szerint 
(SML.) Nagy-atádon a gyógyszerész 
szakmailag képzett, megyei szolgálatba 
hívását javasolják. A névtelen patikus 
1760-ban került Kajaosvárra.

Második levéltári adatunkat egy 1869- 
ben kelt jegyzőkönyv tartalmazza. Nagy

>-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- s.

ELŐDEINK
- __________ __________ . _____ >

Horváth Béla (1899-1977)

A száz éve született mester hirdetőlap
ján ez áll: szobafestő és mázoló. Min
dennapi szakma, mögötte az ember és 
a töt>bezeréves történelmi múlt. Hazánk
ban, Alsóőrs közelében található a világ 
egyik legrégebbi festékbányája, 35-40 
ezer évvel ezelőtt is használt csont-és esz
közleletekkel. Az ember, miután a sza
bad természetből házakba, városokba 
költözött, igyekezett széppé, színessé vál
toztatni környezetét. Pompei és 
Herkulánum kétezer éves romjain töké
letes színhatású, ragyogó frissességű 
freskók tanúsítják a régiek tudását.

Horváth Béla édesapjától tanulta 
szakmáját, aki a céget 1893-ban alapí

atádon a gyógyszertár helye a vásárté
ren (ma Széchenyi tér) van az észak-nyu
gatnak fekvő sarokházban. (A tér és a Ba
ross utcai sarok.) A több, mint kétszáz 
éves múlt után már hiánytalanul ismer
hetjük első. Szent Istvánról elnevezett 
gyógyszertárunk történetét.

Természetes követelmény volt, hogy 
az épületnek olyan helyen kellett állnia, 
mely a templomhoz, piactérhez közel 
van, sok ember látogathatja.

A képeslapon levő ház kb. 1870-ben 
épült a Trattner és Kun cég kivitelezés
ében. A szecesszió jegyei csak feltűnnek 
rajta, hiszen a stílus a századfordulón él
te virágkorát, gazdag díszítésekkel, mu
tatós külső megjelenéssel.

A Széchenyi tér 9. sz. alatti ház hét ab
lakos, északi felén utcára nézve - mű
ködött a patika. A nagy, bejárati ajtó még 
ma is megvan a padlásán. Három ablak 
mögött volt a gyógyszertár és a labora
tórium, az udvari részen pedig a patikus 
lakott családjával.

A ház többi részét magánlakásként 
hasznosították a tulajdonosok. Széles, vi
lágos folyosó kíséri a hátsó bejáratokat.

A Szent István gyógyszertárat 1833-ban 
alapították. Első tulajdonosa Lukács La

totta. Családi vállalkozásuk a Kiszely ut
cában működött - fivére Sándor is fes
tő lett.

1915-ben szabadult fel. Két évvel ké
sőbb - 18. életévét betöltve - már az 
olasz fronton az

Asiagoi fennsíkon, a Monté Grappe 
hely közelében, ahol Mudin Imre, Na
gyatád híres olimpikon atlétája hősi ha
lált halt. Hat hónapig küzdött a roham
században, szemben a kétszeres túlerő
vel. Mindkét oldalon szörnyű embervesz
teségek voltak. A fiatal Béla 25 %-os rok
kantsággal került sebesülése után haza. 
Helytállásáért K. CS. K, kitüntetésben ré
szesült.

Miután 1923-ban önállósította magát, 
elismert szakemberként tartották számon. 
1928-ban nősült: Felesége Pólyák Adél, 
aki a postán dolgozott, majd önálló ka
laposmester lett. Adél néni energikus, mo
dern asszony volt, ízlésesen öltözött. Je
les alkalmakkor még gyönyörű biborszín 
brokát díszmagyar ruháját is felvette. Ke
ze alól a legfrissebb modellek kerültek 
ki. Nagyatád asszonyai mind az ő kalap
jaiban és az akkori filmekből ismert tur
bánjaiban jártak.

Mindketten tehetségesek voltak, mű
vészi hajlammal megáldottak. Béla, 
akárcsak Sándor fivére, olajjal tájképe
ket festett családja és barátai számára.

Babay József az Istenem, így élünk c. 
regényében, mely 1932-ben a nagy 
rinyai árvíz idején íródott, így emlékszik 
róluk: 

jos csurgói gyógyszerész volt. Öt követ
te 1854-72-ig Jobst János, 72-78-ig 
Pfiszterer Károly, majd 88-ig fi, 88-90 kö
zött pedig Kulcsár Kálmán. Ók Nagya
tádon vannak eltemetve. A Kulcsár sírt 
az Őszi Napfény Klub nyugdíjasai gon
dozzák.

A gyógyszertár berendezését tárgyi fel
tételekhez kötötték: Kémszerek szekré
nyei, gyógyszervizsgálati eszközök, a 
gyógyszerek betű szerinti elhelyezése, ol
vasható jelekkel ellátva. Előírás volt a fű
padlás is. Valamennyi tulajdonost, veze
tőt nyilvántartja a levéltár.

Mi a képre nézve az szeretnénk tud
ni, kik voltak az épület lakói? A 30-as 
évek előtt Dr. Jelinek Hermann ügyvéd 
vette meg a házat az akkori patikustól: 
Szabó Mihálytól. (A cégtáblán is az ő ne
ve szerepel: 1918-27.) A tulajdonos mel
lett a ház lakói voltak még Cziegler 
Jánosék, majd Dr. Makó János, utána Dr. 
Bányai Lajos járásbírók.

Dr. Freller Andor 1930-ban, albérlő
ként költözött oda. 1933-ban ügyvédi iro
dát nyitott.

Özvegy Jellinekné - származása mi
att - a holocaust áldozata lett. Örököse
itől, a háború miatt romossá vált épüle
tet 1945-ben Dr. Freller Andor vásárol
ta meg családja számára. 1957-ben be
következett halála óta fia és élete párja: 
Annus néni él a házban. (Ó már 1933 
óta.)

A patika további sorsa nem a ház tör
ténete. Gyongyőssy Géza a mai könyv
tár helyén működtette 1932-ig. Aztán pár 
lépéssel tovább vándorolt a Széchenyi 
tér 16. sz. alatti - ma is álló - házba a 
Faller család kezelésében. Gyógyszeré
szek voltak ott: Dr. Faller Adám, Braun- 
berger Imre és Sávoly Lajos 1950-ig, az 
államosításig. Ekkor a régi Turul patiká
val összevonták, és ezzel megszűnt a 
Szent István magán-gyógyszertár.

Levéltári jegyzőkönyvek őrzik az elő
dök működésének elismerését. Egy 
1870. évi vizsgálatkor megállapították:

„A gyógyszertár mind felszereltsége, 
mind gyógyszerkészlete és minősége 
alapján kifogástalannak találtatott, jogo
san büszke arra a bizalomra, mely a kör
nyéken munkájáért és megbízhatóságá
ért övezi." Meghatódva olvassuk a soro
kat. Elégtétel számunkra, hogy első kirá
lyunk millenniumához méltóan újra van 
városunknak Szent István gyógyszertára.

Nagyné Cyánó Ágota

....fehér bölcső úszott üresen. Jobbra- 
balra dőlt... előfehérlettek az oldalléc
ből a H. és B. betűk. Horváth Bélácska 
- ennyit jelentett az olajjal festett monog
ram... Atyja Horváth Béla szoba- és táj
képfestőmester, Gráblik-köz 21. Vajon 
hol lehet a baba?... a nyurga szobafes
tő ott áll a kapuban, derékig vízben, kar
jai közt a csöppség. Húsos kis felesége 
az udvaron, a nyírfarakás tetején, egy 
szalmazsákon."

Később a Széchenyi téren, a Radovics 
ház udvari részében laktak és dolgoztak.

Horváth Béla sokoldalú szakember 
volt. Reklámja szerint: „Szobafestő, 
templomfestő és címfestő. Szenzációs újí
tás; a domború betűk fára, falra, üveg
re. Színes festés üvegre, arany, ezüst és 
bronz betűkkel. Üvegre tájkép, csend
élet csemegekereskedői, éttenni kirakat
okhoz."

Személyes ismerősei precíz munkáját 
ma is dicsérik. Úgy vigyázott a lakásra, 
melyben festett, hogy utána nem kellett 
takarítani! Nagyatád és környékének út
jelző tábláit is ő gondozta. Nem tartozott 
a létrán fütyörésző mesterek közé, humo
ra csendes volt és mindig szellemes.

Munkájában lelte igaz örömét. Büsz
ke volt arra, hogy falairól nem ftereg a 
festék, fémtárgyait nem tette tönkre a rozs
da, védte a felszín alatt a lenolajjal ke
vert vörös minimum.

Két gyermeket neveltek: Béla fiúk tá
volra költözött. Marika lányuk tanítónő 
lett Atádon, itt is ment férjhez Prokai La
joshoz. A fiatalok a Segesvári utcában lak
tak, ők gondozták 1966-ban megözve
gyült apjukat.

Tizenegy évvel felesége halála után az 
elfáradt mester is megtért szeretteihez. Ve
le kihalt a múlt században nagy remé
nyekkel induló, munkaszerető, öntuda
tos iparos család.

Nagyné Gyánó Ágota

HÍREK

Az Idősek Otthona avatásának napján a Szociális Gondozási Központban tartott 
alakuló ülésével megkezdte a munkáját a Nagyatádi Idősügyi Fórum. A szervezet 
a város időskorú jjolgárai véleményének közvetlen megismerése, gondjaik megol
dásának egyeztetése céljából létrehozott konzultatív testület. Alapvető feladata az 
idős emberekkel kapcsolatos kérdések megvitatása, a korosztályukat érintő város
politikai döntések előkészítése során a széleskörű társadalmi egyeztetés megvaló
sításának segítése.

A Nagyatádi Tourinform Iroda is 
bekapcsolódott az Országos Turiszti
kai Információs Rendszerbe. A Magyar 
Turizmus Részvénytársasággal kötött 
szerződés alapján egy nagyteljesítmé
nyű számítógépet kapott a nagyatádi 
iroda, amely a kölcsönös információ
szolgáltatást és a vendégek naprakész 
tájékoztatását szolgálja.

Az Őszi Napfény Nyugdíiasklub ké
szül a szeptemberi megyei gálaműsor
ra, amelyet a Nyugdíjasok Somogy 
Megyei Szövetsége rendez. A rendez
vényen való szereplés jogát az együt
tes, a tavasszal Csurgón rendezett te
rületi "Ki mit tud"-on való sikeres sze
repléssel nyerte el.

Folynak a nyári felújítási munkák 12 
önkormányzati intézményben. A Bár
dos Lajos Általános Iskolában a 
szennyvízcsatorna és a világítás kor
szerűsítését végzik, az Árpád Fejede
lem Iskolában tetőszigetelésre, a tan- 
tennek műanyagpadlóinak cseréjére és 
a külső homlokzat festésére kerül sor. 

, ---------------------------------- ----------- . ■

NAGYATÁD IFJÚ POLGÁRAI
Claessens Sharon, Koczván Krisztián, Témák Ildikó,

Béres András, Boros Bence
■ ■ ■ --------------------------- JJ

DÍSZBURKOLAT AZ ÚJ ÜZLETHÁZ ELŐTT

Nagyatádon már több helyszínen is jól bevált díszburkolat épül a Kossuth utca 
sarkán. Az új burkolattal és a néhány hónappal ezelőtt átadott Üzletházzal a vá
roskép egy újabb kellemes színfolttal gazdagodik.

A jelentősebb munkák köze tartozik 
még a Gyermekkönyvtár vakolatának 
javítása és a szükséges festés-mázolás, 
valamint a kollégium első emeleti vi
zesblokkjának felújítása. A munkák ér
téke összességében 1 2 millió forintot 
tesz ki.

Az idei evben a tanévkezdés anyagi 
gondjainak enyhítésére 1,6 millió fo
rintot tordít az önkormányzat. Az is
kolákból érkezett javaslatok alapján 
764 tanuló kap differenciált tan- 
könywásárlási támogatást. Jelenleg el
bírálás alatt áll a beiskolázási támo
gatások elbírálása, amely várhatóan 
újabb 1 millió forint segítséget jelent 
az arra rászorult diákoknak és család
juknak.

A szlovákiai Tardoskedden augusz- 
tus 1 2-én rendezett Szent László-napi 
ünnepségen városunk képviseletében 
Ormai István polgármester és Boros 
Bálint az Oktatási, kulturális és ifjúsá
gi bizottság elnökét vett részt. A ren
dezvényen első alkalommal találkoz
tak egymással a két település vezetői.
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NYERTES PÁLYÁZATOK
Az önkormányzat számára a műkö

déséhez és a fejlesztései megvalósítá
sához nélkülözhetetlen, a külső' pályá
zati források felkutatása és megszerzé
se. Az idei év első féléve több pályá
zati sikert hozott a nagyatádi városhá
zán. A legtöbb pénzt a Megyei Terület
fejlesztési Tanács, az Ifjúsági és Sport
minisztérium és a Nemzeti Kulturális 
Örökség Minisztériuma pályázatain 
nyert a város. A Sportcsarnok építésé
re eddig közel 50 millió forint támoga
tást sikerült szerezni. Az idén 20 éves 
Árpád Fejedelem Iskola külső és bel
ső felújítására 8,6 millió forintot bizto

Az Atádchem Agrokémiai Kft. egyi
ke azon nagyatádi vállalkozásoknak, akik 
a gazdasági rendszerváltás útvesztőiben 
megállták a helyüket. Nevüket egyre 
gyakrabban hallani, mint az oktatásügy 
és a város sportéletének jelentős támo
gatói. A cég történetéről, terveikről 
Major László ügyvezető számolt be la
punknak.

- A cég elődje Agrokémiai Társulás né
ven a hetvenes évek közepe táján jött lét
re, a környező nagyüzemek; a Dél-so
mogyi Mezőgazdasági Kombinát és hat 
termelőszövetkezet ellátására. A társulás 
elsősorban ezeket a szövetkezeteket szol
gálta ki növényvédő szerekkel. A rend
szerváltás során a tulajdonviszonyok 
megváltoztak, elsők között megszűnt a 
Dél-somogyi Mezőgazdasági Kombinát 
és az akkori partnereink közül még töb
bekre várt hasonló sors. A partnereink 
számának csökkenése a társulás lénye
gét kérdőjelezte meg, és ahhoz, hogy to
vábbra is működni tudjunk a piac tör
vényeit is figyelembe kellett vennünk. A 
90-es évek közepén történt meg a pri
vatizáció, és a cég vezetése 1996-tól át
alakult szervezetet irányít.

- Mi a gazdasági társaság fő profilja?
- Az alaptevékenységünk a kezdetek

től fogva a műtrágya-szolgáltatás volt a 
nyolcvanas évek végéig. Az igények vál
tozásával a szezonális munka kiegyen
lítésére, és a gépparkunk jobb kihaszná
lására indítottuk el a környezetvédelmi 
tevékenységünket. Ez alapvetően az olaj
származékokkal szennyezett talaj men
tesítését jelenti. Benzinkutak építésénél, 
balesetek után, vezetékek sérülésénél ke
letkezett szennyezett talajt elszállítjuk és 
itt, a telepünkön kémiai úton tisztítjuk. 
Érdekességként említem, hogy az IFOR 
és utódja az SFOR is nálunk végezteti a 
hasonló jellegű munkáit.

A növényvédő szerek forgalmazásá
ban erős konkurencia harc kezdődött és 
ahhoz, hogy a piacon tudjunk maradni 
új értékesítési fonnát kellett bevezetnünk. 
Ekkor kezdődött meg az integrátori te
vékenységünk, amely lényegében a ter
melők teljes körű kiszolgálását jelenti.

Atlétikában jól mérhetőek az eredmények
A MEGSZÁLLOTTAK VERSENYEZNEK ÉS NEM FÉLTÉKENYEK

Vannak megszállottak, akik tesznek 
róla, hogy a könnyű-atlétika a verseny
sportok közül továbbra is a legnépsze
rűbbek közé tartozzon. Közülük való 
Benkö Ákos, a Gödöllői Agrártudomá
nyi Egyetemi Klub elnöke, akivel a 
nagyatádi sporttelepen a Gyermekat
léták Országos Versenyén találkoztam.

- jó érzés látni, milyen szeretettel, tü
relemmel foglalkozott a kis atléta-pa
lántákkal a verseny idején. Úgy tűnt, 
nagy fegyelemmel, s nemkülönben az 
eredményekkel hálálják meg a törődést.

- Az atlétika alázatot kívánó sport
ág. Itt mindenki maga viszi a bőrét a 
vásárra. Szerencsém, hogy volt kitől 
örökölnöm mindazt, amit aztán eddi
gi életemben a sportág és a versenyző
im javát szolgálóan kamatoztathattam. 
Édesapám, Benkő Tibor, annak idején 

sított a Megyei Területfejlesztési Tanács. 
A Kórház működésének is alapvető fel
tétele, hogy a kor színvonalának meg
felelően fejlessze technikai eszközeit. 
Erre a célra az idén 15 millió forint tá
mogatást sikerült megszerezni. A város 
főterén a Széchenyi téren lassan vala
mennyi önkormányzati tulajdonban lé
vő épület felújítása megtörténik. A park 
fáinak és szobrainak megóvására a 
Nemzeti Kulturális Örökség Miniszté
riuma négyszázezer forint támogatást 
biztosított. A közművelődést és könyv
tárakat pártoló önkonnányzat pályáza
tán összesen 1,5 millió forintot sikerült

Az Atádchem Kft. a termelőkért
SEGÍTSÉG A MÉLYVÍZBEN

A gyakorlatban ennek az a lényege, 
hogy a tennelők jelentős része a bankok 
számára nem hitelképes, a vetőmagok 
és növényvédőszerek megvásárlása ko
moly nehézséget jelent számukra, sőt a 
tennényeik értékesítése is sok esetben bi
zonytalan. Cégünk felvállalta azt, hogy 
banki hitelből megvásárolja a termelők 
számára szükséges növényvédő szere
ket, vetőmagokat, és gépeket, s ezekkel 

megfelelő mennyiségben ellátja őket, 
majd a betakarítást követően a termelők 
a termékükkel fizetnek. Ez megfelelő biz
tonságot nyújt a bankoknak, hiszen egy 
nagyobb, fizetőképes céggel állnak kap
csolatba és a termelők is nyugodtabban 
végezhetik a munkájukat. Ez a fajta te
vékenység napjainkra a fő profilunkká 
vált.

- Megismerhetnénk néhány jellemző 
adatot a cég tevékenységéről?

- A cégünk telephelye 9 hektáros, és 
20-22 alkalmazottal dolgozunk a Taranyi 
úti ipartelepen. Integrátori tevékenysé
günk során 7000 hektáron, mintegy 200 
gazdasági társasággal, kisgazdával van 
közvetlen kapcsolatunk. Ennek a tevé- 

sokat hallatott magáról a sportágban. 
Szeretettel is lehet rendet, fegyelmet tar
tani, a munkát szigorúan megkövetel
ni. Igaz, sokat, nagyon sokat adva le
het csak igazán többet és többet várni 
a tanítványoktól. Ezt aztán már őrzik 
felnőtt korban is. Jó az is, hogy mind
ezt a szülők is örömmel veszik. És a ver
senyeket mindig értékelés követi.

- Itt Nagyatádon kicsikkel van, előt
te a válogatott atlétákkal külföldön 
edzőtáborozott.

- Valahol, ebben az életkorban kell 
elkezdeni. Szerencsésnek tartom ma
gam, hogy kisiskolás koruktól az olim
piáig eljutó tanítványaim vannak, - mint 
Pál Ica vagy Bátori Noémi. Hosszú, ki
tartó munka eredménye az övék, 
amelynek hasznát ők maguk tapasztal
hatták meg. Az eredmény jó érzése 

szerezni, amely ebben az ágazatban je
lentős segítség. A nyár elején rendezett 
Határtalan Játék Nemzetközi Szabad
idősport Fesztivál immár elválasztha
tatlanul kötődik a város nevéhez. A já
ték rendezőinek négyszázötvenezer fo
rint külső forrást sikerült megszerezni 
az idei program finanszírozásához.

Az önkormányzat működési költség
vetésének a mérlegét javítja az a 82 mil
lió forint, amelyet az önhibáján kívül 
hátrányos helyzetű önkormányzatok 
pályázatán nyert a város. Az első fél
év mérlege, így 157 millió forint, ame
lyet külső forrásból sikerült megszerez
ni a város működtetése, fejlesztése ér
dekében.

kenységnek fontos jellemzője, hogy 
nem pusztán kereskedünk, hanem szak
tanácsokkal is folyamatosan ellátjuk 
termelőinket. .
- Melyek a távlati terveik?
- Említettem, hogy az értékesítési lánc

ban a termelőink termékei számára pi
acot is keresünk. A betakarítást követő
en a gabona egy részét telephelyünkön 
tároljuk. A tárolókapacitás növelése ér

dekében, telephelyünkön jelenleg épít
tetünk egy 3000 tonna kapacitású táro
lót és egy nagyteljesítményű szárítót. Ez 
már az idén ősszel elkészül, s így a szol
gáltatásunk teljessé válik - s a termelő
nek, egy kissé leegyszerűsítve csak a ve
téssel és a betakarítással kell majd fog
lalkoznia. A felsorolt tevékenységi formá
inkat szeretnénk megőrizni és fejleszte
ni. Remélem, hogy néhány év múlva - 
a termelők megerősödését követően - a 
növényvédő szerek és vetőmagok mel
lett egyre nagyobb arányban tudunk 
munkagépeket is értékesíteni, amely a je
lenlegi tőkeszegény gazdálkodói kör ese
tén nem jellemző.

Pünkösd M.

nem vehető el tőlük.
- Miként vélekedik az atlétikáról ál

talában?
- Azt tapasztalom, hogy nem csopor

tok tűnnek fel, mint kiválóságok, hanem 

egy-egy személy mindössze, amin ér
demes elgondolkodni. Igaz, egy-egy 
ember varázsára is szükség van, ezért 
teljes értékűen őt is támogatni kell.

- Van-e féltékenység a sportágon be

lül?
Jó a kérdés, ám egyszerű a válasz: a 

megszállottak között nincs. Tudom, más 
körökben dívik. Akik nem dolgoznak 
meg a sikerért, azok gyakran lebecsü
lik, mások eredményét, az elért értéke

ket. A sportok királynője ebben is más...
Hubay Sándor
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HOGYAN LÁTJÁK?
Bizottsági elnökök egy-egy témakörről?

A megyei közgyűlés tagjait és az ön
kormányzat bizottsági elnökeit bemu
tató sorozatunk következő szereplő
je Boros Bálint a közoktatási kulturá
lis és ifjúsági bizottság elnöke, immár 
második képviselői és bizottsági elnö
ki ciklusát tölti a képviselőtestületben. 
Ez alkalommal a bizottság munkájá
ról és az oktatási intézmények hely
zetéről kérdeztük.

- Milyen helyzetben van a bizott
ság és melyek a legfontosabb célkitű
zéseik?

- Az új ciklusban a bizottság össze
tétele szerencsésen alakult, hiszen 
olyan személyek kapcsolódtak be a 
munkánkba, akik az oktatás különbö
ző területein dolgozva több éves ta
pasztalattal rendelkeznek. Az eddigi
ekben a képviselő testületi előterjesz
tések tárgyalásával és a legfontosabb 
terveink, célkitűzéseink megfogalma
zásával foglalkoztunk. Az oktatásügy 
helyi és országos kérdései, mindjárt a 
ciklus elején komoly feladatokat ad
tak, amelyeket úgy gondolom sikerrel 
oldottunk meg. A munkánk során sze
retnénk egyre hatékonyabban részt 
vállalni a képviselő testület üléseinek 
szakmai előkészítésében, és úgy látom 
ennek a feltételei adottak is.

Az egyik legfontosabb célkitűzé
sünk, hogy valamennyi oktatási-mű
velődési intézménnyel szorosabb kap
csolatot alakítsunk ki, jobban megis
merve és segítve az ott folyó munkát. 
A képviselő testület döntése alapján a 
korábbi ciklushoz képest kibővült a bi
zottság feladatköre, új feladatként je
lentkeztek az ifjúság élethelyzetével, 
problémáival kapcsolatos kérdések, 
amelyekkel kiemelten kívánunk fog
lalkozni. Ennek a kérdéskörnek a fon
tosságát a város civil szervezetei és po
litikai pártjai egyaránt felismerték, és 
ebben a munkában szeretnénk kezde

ményező szerepet betölteni.
- A képviselőtestületi üléseken tár

gyalt napirendek közül milyen arány
ban vannak azok a kérdések, amelye
ket előzetesen az Ön által vezetett bi
zottság is tárgyal?

-Atestületi üléseken általában 25- 
30 napirendi pontot tárgyalunk, ebből 
3-4 érinti közvetlenül a bizottság szak
területét. Ezen felül 4-5-re tehető azok
nak a pontoknak a száma, amelyek át
tételesen érinti a bizottság munkáját, 
így összességében általában 8-9 na
pirendi pontot tárgyalunk és vélemé
nyezünk előzetesen.

-Az oktatási kulturális és ifjúsági bi
zottság elnökeként milyennek látja a 
város oktatási intézményeinek helyze
tét?

- A bizottság több ízben tárgyalta 
a nagyatádi intézmények, oktatási 
struktúra helyzetét és fejlesztési lehe
tőségeit. A távlati elképzeléseinket erő
sen beszűkíti az a tény, hogy 1999-től 

az oktatás központi finanszírozása je
lentősen csökkent. Az intézményhá
lózat működtetésének átgondolására, 
így elsősorban anyagi okok késztettek 
bennünket. Próbáltunk keresni olyan 
megoldásokat, amelyekkel takarékos
kodni lehetne. Az anyagi feltételrend
szer átgondolása mellett az alapfokú 
intézmények szakmai átvilágítására 
képviselőtestület külső szakértőnek 
adott megbízást. Ehhez a vizsgálathoz 
a bizottság is megpróbál a saját esz
közeivel, helyismeretével hozzájá
rulni. Ennek alapján elmondhatom, 
hogy óvodáinkban és az iskoláinkban 
folyó szakmai munka megyei szinten 
is jó színvonalú, s ezért nem éreznénk 
szerencsésnek az intézmények pusz
tán gazdasági megközelítésű átszerve
zését.

- Milyen stádiumban tart ez a szak
értői elemzés?

- A vizsgálat első szakasza lezárult 
és a szakértői összefoglalót az érintett 
intézményvezetők, és a fenntartó 
képviselői megkapták. Az elemzést ha
marosan az oktatási bizottság is tár
gyalja. A szakértői munkában megfo
galmazottak az eddigiekben azt tá
masztják alá, hogy kisebb hiányossá
gok tapasztalhatóak, de jelentős szak
mai problémák nincsenek a Nagyatá
don. Összességében elmondható, 
hogy valamennyi intézményről jó 
visszajelzést kaptunk. A vizsgálat má
sodik szakaszára ősszel kerül sor.

- Gyakorló iskolaigazgatóként mi
lyennek ítéli meg a nagyatádi peda
gógusok helyzetét?

- Részben hasonlónak és részben el
térőnek. A hasonlóság alapja az, 
hogy egyfajta bizonytalanság érzékel
hető a pedagógusok között. Az okta
tási törvény változásaiból, a különfé
le társadalmi hatásoktól, és az adott 
iskola helyzetéből adódóan ez más
más formában jelenik meg. A hason
lóság még abban is megnyilvánul, 
hogy ebben a szituációban senki 
sem ülhet nyugodtan a babérjain, a pe
dagógusoknak nap, mint nap bizonyí
tani kell és az eredményeket a gyere
kek és a szülők érzékelik csak igazán.

Az óvodákban a gazdasági össze
vonások zajlanak, az intézmények 
szakmai önállóságának megtartásával. 
Az általános iskolák, bár szakmailag 
hasonló szinten teljesítenek mégsem 
érezhetik magukat egyformán bizton
ságban egy esetleges átszervezés 
előtt.

- A Babay József Általános Iskolá
ról, amelynek Ön az igazgatója köz

tudott, hogy tavaly készült egy képvi
selőtestületi előterjesztés, amelynek 
egyik változata javasolta az intézmény 
megszüntetését. Hogyan élték ezt 
meg, hol tart ma ez a felvetés?

- A már korábban is említett vizs
gálat megerősítette, hogy nincs szé
gyenkezni valónk szakmai vonatko
zásban. Ez újabb lendületet és erőt 
adott a munkánkhoz. Természetesen 
az előző félév meglehetősen nehéz kö
rülményeket teremtett a pedagógusa
ink és a szülők számára, amelyet 
egyetlen intézménynek sem kívánok. 
Úgy gondolom, hogy mindhárom is

kola munkájára egyaránt szükség van 
és bízom benne, hogy ez találkozik a 
képviselőtársaim egyetértésével is. A 
konkrét kérdésre azt tudom elmonda
ni, hogy mivel a testület jelentős ré
sze nem értett egyet az iskola meg
szüntetését célzó előterjesztéssel - így 
ez a kérdés ekkor lekerült a napirend
ről. PM.
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Hármasugrásban nagyatádi ifjúsági magyar bajnok
Skultéti László a jövőt tervezi

Skultéti László neve, az atlétikával kap
csolatos sporthíradások között többek 
számára minden bizonnyal ismerősen 
cseng. Tíz társával Kaposvárról, a Nagy
atádi Atlétikai Klubhoz igazolt január 1- 
től, így a város színeiben versenyez. A 
Széchenyi István Kereskedelmi Szakkö
zépiskola tanulója. A cukrász szakmát vá
lasztotta szakmájának, bár továbbtanu
lási tervei vannak. És sportolni akar a most 
19 éves, atléta-termetű fiatalember. Kis
iskolás korában, sporttagozatos osz
tályba került. Ez a folyamat Békéscsabá
ra költözésükkel sem szakadt meg. A 
nyolcadikat már a somogyi megyeszék
helyen fejezi be, ám kacsintgat - igaz, in
kább a játék kedvéért -, a kosárlabda irá
nyába, ahol magassága mellett jól kama
toztatja fejlődő ruganyosságát. Aztán már 
az ifi NB l-ben dobja a kosarakat.

- Ruganyossága miatt az ugrószámo
kat választottat
- Igen. A magasugrással kezdtem, mi

közben a vágta számokat is próbálgat
tam. Távolugrásban 6,43-ig jutottam hi

Tört fényű szemünk a múltba révedez 
Az elsuhant idő emlékei jönnek.

Balogh Sarolta

A Nagyatádi I. Sz. Állami Általános Is
kola első kirajzott nyolcadikos leány ta
nulói nyáron félévszázad után találko
zóra jöttek össze a Baross utcai iskola 
falai közé. A diákélet feledhetetlen víg 
percei 4 év alatt egybekovácsolták a 29 
leányt.

Nagy örömmel és szeretettel üdvö
zölték egymást, hiszen az ország min
den tájáról érkeztek, megtekintették 
a számukra rendezett emlékkiállítást 
az aulában. Mint hagyományőrzők 
ünnepélyes aktusra is sor került: a ta
lálkozás emlékére szalagot helyeztek 
az iskola zászlajára. Majd a társaság 
dalolva elindult régi tantermébe, 
ahol helyet foglalva virágillat, halk be
szélgetés, könnyek, végül csen idéz
te a múltat. A gondolatok soha nem 
tűnő perceiben velük voltak négyen

BAJTÁRSI EGYESÜLET
A Bajtársi Egyesület a kaposvári Nos- 

zlopy Gáspár Nyugállományú Klub 
meghívására 1999. május 22-én egy fe
lejthetetlen, élményekben gazdag, szó
rakoztató kiránduláson vett részt. Az 
egész programot a kaposváriak szervez
ték meg, gondoskodva kísérőkről is.

Először Bányán voltunk. Megnéztük 
ezt az új, csodálatos üdülőparadicso
mot. Kaposváron két kiállítást látogat
tunk meg: az egyik a világ ásványanya
gainak bemutatója, a másik a vas meg
munkálásának dicsérete, hogyan sze
lídül használhatóvá, lakásdísszé - az 
ember keze által - ez a kemény anyag.

A Helyőrségi Klub udvarán a 150 

vatalos versenyen. Négy éve a hármas
ugrás lett a fő számom. A kezdetkor 
12,87-ig jutottam. Tavaly 13,99 volt a leg
jobb eredményem, amellyel az országos 
ifi bajnokság második helyezettje lettem. 
Az idén, még a télen, a fedett pályás or
szágos ifjúsági bajnokságot 14,24 m-rel 
sikerült megnyernem.

- És jöttek az eredmények.
-A diákolimpián, nagy küzdelemben 

14,71 -gyei győztem a hármasugrásban, 
amivel az ifjúsági válogatottba kerültem. 
14,86-ot ugrottam a válogatottban a Nép
stadionban, majd 14,80-at az országos 
felnőtt bajnokságon, ahol ötödik helye
zést értem el.

Mi tesszük hozzá: a július végi orszá
gos ifjúsági bajnokságon 14,56-ot ugrott 
Skultéti László, amellyel ifjúsági magyar 
bajnok lett.

- Lengyel Tibor atlétaedző szigorú pen
zumot ír élőt

- Az erő technikai elemek gyakorlá
sa mellett futás, gyorsulási próbák is sze
repelnek az edzéseken. És ha verseny is 

Ötven éves találkozó
azok is, akik ár az örök hazába köl
töztek: Erzsébet, Júlia, Erzsi, Magda 
- értük égtek a gyertyák is! A megnyi
tót Marosiné Molnár Mária tartotta. 
Ezután Fellegi Bálint igazgató köszön
tője hangzott el, értékes adatokat is 
közölve az egykori iskola oktató-ne
velőmunkájáról, megemlékezve a 
tisztelt és szeretett TANÁROKRÓL. Tá
jékoztatás is elhangzott a Bárdos is
kola múltjáról, jelenéről. Az osztály
főnöki órát az igazgató úr tartotta, 
minden volt diák beszámolt életútjá- 
ról. Sor került a távol lévő társak sze
retetteljes üzenetének tolmácsolásá
ra is. Felidézték azt, hogy a szeretet 
erős szálai fűzték egymáshoz, az is
kolához őket, ahol a munka megbe
csülésére és közösségi érzésre nevel
tek. Nem feledkeztek meg az egyko
ri iskoláról, áldozatos lelkű nevelőik
ről, igazgatójukról Hegedűs Imréről 

éves évforduló és a Honvédség Nap
ja alkalmából megkoszorúztuk a kop
jafát és néhány szóval megemlékeztünk 
48' felejthetetlen emlékéről.

A fővárosi művészek fellépése előtt 
Egyesületünk tagja - Vargáné (Anci) kö
szöntötte egy verssel az ünnef>et, majd 

társastánc kiscsoportunk mutatott be né
hány perces vérforraló latin amerikai 
blokkot.

A nekünk szánt szórakoztató műsort 
Aradszky László, Tahi Tóth László és 
Körmendi Vilmos tette emlékezetessé.

Búcsúzásig tánczene mellett folyt - 
kinek-kinek - vérmérséklete szerint a 
program. 

van, azt is teljesítem, hiszen ezeken le
het lemérni a teljesítményemet, a fejlő
dést. Edzőm régóta és nagyon jól ismer.

- Edzőjétől tudom: a végére is marad 
energiája.

-Valóban, nem egyszer az utolsó ug
rás hozza a legjobb eredményt, aminek 
természetesen nem örülnek az ellenfe
leim. Persze mindezeknek sok összete
vője van, sok függhet a rohamtól és sok 
minden mástól is.

- Van-e hobbiját
- Megfigyeltem: ha péntekre esett egy- 

egy verseny, minden alkalommal meg
javítottam az egyéni ugrás-eredménye
met.

- Milyen célokat tűzött maga elét
- A sportban kitartó, kemény edzés

munkával akarok fejlődni, s nem titkol
tan 2004-ben, 2008-ban szeretném el
nyeri az olimpiai küldetést. Magánéle
temben tanulni szeretnék még.

- Kívánjuk, teljesüljön kívánsága, le
gyenek mind fényesebbek az érmei.'

Hubay Sándor

és osztályfőnökükről Nádor Béláné 
Végh Johannáról.

Az iskolából távozva séta közben meg
tekintették a Városi Múzeumban az is
kolatörténeti kiállítást. Majd lelkűk bé
két lelt a templom falai közt, ahol elhang
zott Wolf: Ave Máriája Tóth Anita és Beke 
Emőke közreműködésével, és ekkor a 
szemek fénye érzés-áradatot tükrözött.

Az ünnepi ebéd a Fehér Galamb Ét
teremben lett elfogyasztva. Itt került sor 
kedves múltidéző csevegésre, emléklaja- 
ok, címek cseréjére. Kellett a találkozás 
és emlékezés, bár a hervadás aranykö
dében eltűnt már az ifjúság! Egymás sor
sa mindnyájukat érdekli, ezért az elvá
lás sem lehet végleges, - hangzott el az 
ígéret és a köszönet a rendezőknek: Ko
vács Ferencné Vránics Erzsébet, Maro
si Józsefné Molnár Mária, Tóth Ferenc
né Sípos Irén.

Győré Béláné

Május 26-án Budapesten képviseltem 
az Egyesületet egy központi értekezle
ten, amelyet a HVK Humán Főcsoport
főnökség, a HM Társadalmi Kapcsola
tok Kulturális Főosztálya, a BEOSZ, a 
MH Budapesti Nyugállományúak 
Klubja, a Honvédszakszervezet, a 
Honvédségi Dolgozók Szakszerveze
te rendezett. Előadást tartottak: Homo
ki János államtitkár úr, Lányi Zsolt úr, 
az Országgyűlés Honvédelmi Bizottsá
gának elnöke.

Az előadások témája a honvéd 
nyugállományúak és a honvédségi 
nyugdíjasok életkörülményeinek anya
gi rosszabbodása. ígéretet tettek ezek 
megváltoztatására.

Az előadások és hozzászólások után 
a Magyar Honvédség cigányzenekara 
szolgáltatott fergeteges műsort.

A Bajtársi Egyesület 1989-ben a 
Nyugállományú Klub jogutódjaként vált 
Egyesületté. Elnöke Kálmán Ferenc 
nyugállományú ezredes, titkára Fülep 
István nyugállományú százados. Száz 
taggal működűnk. Saját klubhelyisé
günk van, és önálló költségvetéssel ren
delkezünk.

Rendezvényeink között szerepel
nek nagysikerű kirándulások (pl.: 
Ópusztaszer, Budapest Hadtörténeti 
Múzeum, Pannonhalma), vidám han
gulatú családi estek. Klubhelyiségünk 
minden kedden és csütörtökön 1 5 órá
tól várja az érdeklődőket.

Célunk a jövőben is az, hogy tagsá
gunknak biztosítani tudjuk a gondtalan 
kikapcsolódás lehetőségeit.

Kálmán Ferenc

Első lakók a Garzonházban

A sokáig üresen álló egykori nőtlen tiszti szálló mára újra benépesült. Az év el
ső felében elkészült az épület teljes felújítása és az Idősek Otthonának átadásával 
egy najx>n a Garzonház avatására is sor került. Az épületben elsősorban a fiatalok 
első lakáshoz jutásának megkönnyítését szolgáló lakások és szakemberek letelepí
tését szolgáló lakások kerültek kialakításra.

Az épület átadását követően hamarosan lezárult az a pályázat, amelyen azok a 
fiatalok vehettek részt, akik 5 évre költöznek ide és ezalatt az idő alatt vállalják, 
hogy felnőttenként havi 10.000 Ft-ot elkülönítenek későbbi lakásvásárlási célra. Az 
első 14 beköltöző családnak Ormai István jxilgármester és Dr. Seffer Tibor a szo
ciális bizottság elnöke adta át a kiutaló határozatot.

FEHÉREGYHÁZA 1999.
"/érték ki hozzám, s ott kiáltsatok
Síromnál éljent a Respublicára."

(Petőfi S.)

A nemzet tudata mindörökre őrzi e 
szót: SEGESVÁR - úgy, mint Mohácsot, 
Világost, Aradot, Trianont, a 301 -es par
cellát. Nemzeti gyászhely, mert a hegyek, 
dombok által körülölelt, klasszikus szép
ségű város nevéről elhíresült csatában tűnt 
el 150 évvel ezelőtt 1849. július 31-én 
a magyar géniusz Petőfi Sándor. Mészá
ros Lázár hadügyminiszter maga is hoz
zájárult Petőfinek hadműveleti területre 
küldéséhez, azt tervezte, hogy mindegyik 
hadseregcsojjorthoz egy-egy költőt irányit, 
akiket a harctéri események nagy versek
re ihletnek, a költő húszat írt. (Ilyen volt 
Sárosi Gyula, Vajda János is.) A hadtör
ténészek szerint nem tekinthető végze
tesnek „az ütközet", hiszen Bem megaka
dályozta az ellenség előretörését a Szé
kelyföld felé. Pákh Altiért 1850-tien meg
jelent cikksorozatában írta, hogy Petőfi 
nem is járt a városban. Az egykori szem
tanuk állították össze az utolsó 24 óra „tra
gikumát". Petőfi 31-én hajnalban indult 
el Székelykeresztúrról. Tíz óra után Fe
héregyházán a Sár patak hídjáról szem
lélte a csatát, délután három óra körül a 
község kocsmájának udvarán látták, 
majd öt óra előtt megint a patak hídjá- 
nál állt. Itt hívta Gyalókay Lajos száza
dos, hogy meneküljenek együtt. A dacos, 
magára maradt költő könnyelműséggel 
vágyta a harctéri halált és a gyalogutat vá
lasztotta a fehéregyháza-héjjasfalvi or
szágúton. A menekülő Lengyel József se- 
bész még látta, hogy Nassau-ulánosok ül
dözték. Másnap reggel a csatatéren vé- 
giglovagló Heydte őrnagy az országúttól 
pár méterre lévő Ispánkútnál civil ruhás 
holttestet talált, kifosztva, mellette iratok
kal. Ruházata vitorlavászon zubJxinyból 
és fekete nadrágból állt. Orlai Petrics So
ma festménye is ebtien az öltözettien áb
rázolta a költőt. E tájon az emberek lel
kében - mindegy milyen nemzetiségű - 
mindig él a szeretet Petőfi iránt. A héj- 
jasfalvi 68 éves Gábos Dezső tanító, ap
jától tanulta gyermekkorában a költő irán

A DÉL-SOMOGYI LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG

LABDARÚGÓ JÁTÉKVEZETŐI TANFOLYAMOT HIRDET
KÖZÉPISKOLAI VÉGZETTSÉGGEL RENDELKEZŐK RÉSZÉRE

A sikeresen vizsgázó játékvezetők 
a dél-somogyi felnőtt, diák- és kispályás labdarúgó bajnokságokban 

jogosultak közreműködésre.
Jelentkezni szeptember 1-jéig az alábbi címen lehet: 

Polgármesteri Hivatal Sjxirtiroda 
7500 Nagyatád, Baross G. u. 9. • Telefon: 352-000

ti tiszteletet. Régen, amikor a csatamező 
mellett bivalyos szekérrel elhaladtak, édes
apja mindig levette szalmakalapját és vers
töredékeket monnolt, akár az imádságot.

1897-tien Fehéregyházán gróf Haller 
Lujza szorgalmazta az emlékoszlop fel
állítását turulmadárral a tetején. A birto
kából kiszakított kis ligetben, a falu dé
li oldalán emlékpark és múzeum őrzi em
lékét, mely 1898-ban létesült. Haller Fe
renc gróf segesvári honvéd ezredes Vi
lágos után kegyelmet kapott, ezt azért fo
gadta el, mert Kufsteinben raboskodott 
leánya Lujza. Hazatérve hátralévő éle
tűket a szabadságharc hősei segélyezé
sének és a történelmi emlékek összegyűj
tésének szentelték.

1949-ben kétnyelvű emléktáblát he
lyeztek el a parkban, rajta a cím alatti idé
zettel. Küllő Miklós (1861-1900) impo
záns bronz Petőfijét az első világhábo
rú után Kiskunfélegyháza mentette meg 
az utókornak. A segesvári megyeháza 
előtt 1958. óta áll Petőfi mellszobra, 
Romolus LacJea alkotása. Fehéregyházán 
a Sár patak hídját semmi sem jelzi ahol 
kétszer is megállt rajta a költő élete utol
só napján. Az ispánkuti emlékkőre Hu
nyadi László Petőfi - domborműve ke
rült, amelyet állandóan megrongálnak. 
(Ispánkút helység Haller gróf ispánjának 
kútja volt, innen kapta a nevét.)

Egyszer talán feltárásokat is kezdenek, 
hátha itt került az anyaföldbe az üstökös
ként feltűnő költő, vagy inkább szívünk
ben keressük Petőfit szeretettel és tisz
telettel, ne a föld alatt? Napjainkban Má
té István csongrádi szobrászművész 
közadakozásból készült munkáját ha
rangzúgás kísérte Nagylaktól Fehéregy
házig. Avatása 1999. július 31-én volt a 
múzeumkertben. A múzeum új, állan
dó kiállítása Erdély reformkorát és Pető
fi teljes életrajzát is bemutatja. Az Em
lékpark az erdélyi magyarság második 
legkedvesebb zarándokhelye, az első 
Csíksomlyó. Halála napján nem a halott 
Petőfire, hanem a ma is velünk élő köl
tőre emlékeztek mindenütt, aki nemze
ti megmaradásunk szimbóluma.

Győré Béláné
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SPORTHÍREK
TRIATLON

HA NYÁR, AKKOR TRIATLON
Kezdésnek mindjárt diákolimpia me

gyei döntő... 14 atádi versenyző ért cél
ba az első négy hely valamelyikén, ami 
a megyeválogatottba való bekerülést és 
az országos döntőn való részvételt jelen
tette. Ott aztán Balazsin Tamás sporttör
ténelmi győzelmének tapsolhattunk. Ta
más - a duatlonhoz hasonlóan - megőriz
te 3 éve tartó veretlenségét. De Kovács 
Diána és Pap Andrea 7. helyezéséről és 
a többiek helytállásáról sem szabad meg
feledkeznünk. Kecskemét adott otthont 
az Amatőr Országos Bajnokságnak is, 
ahol a senioroknál korcsoportjában 
Szú'ts Miklósné első, Szú'ts Miklós a 4. 
helyet szerezte meg.

Hatvan, Balassagyarmat, Baja - 3 rang
listaverseny helyszíne, ahol a Nagyatá
di Triatlon és Szabadidő SE sportolói szor
galmasan gyűjtögették ranglista pontja
ikat. Népes és nagyon erős mezőny gyű
lik össze ezeken a versenyeken. Ám a 
napi 2 edzés és az edzőtáborban vég
zett kemény munka meghozta gyümöl
csét, hiszen szinte minden versenyzőnk

FUJI IRONMAN NAGYATÁD '99
Egy héttel a IX. Hosszútávú Triatlon 

OB rajtja előtt egy rekord már egészen 
biztosan megdőlt: soha ennyien még 
nem neveztek az ország határain túl is 
ismert versenyre! E sorok írásának pil
lanatában 181 egyéni és 48 (váltó) csa
pat érkezése biztos... azaz több mint 
300 versenyző várható Nagyatádra. A 

nevezési lista adatait böngészve kide
rül, hogy a versenyzők nagy része már 
a törzsgárdához tartozik, azaz évről év
re ellátogat hozzánk, sokan már az ötö
dik-hatodik, hárman pedig mára kilen
cedik Országos Bajnokságukra ké
szülnek. Rajtuk kívül 61 „elsőbálos" 
Ironman próbálkozik meg az embert 
próbáló távok teljesítésével.

A verseny rendezői ez úton is kérik 
a lakosság türelmét és megértését a ver
seny balesetmentes lebonyolításának 
érdekében tett forgalomkorlátozó intéz
kedések miatt.

Augusztus 20-án reggel 8-21 óráig 
a Kápolna u-n és a Zrínyi u-nak az Al
kotmány u. sarkáig terjedő szakaszán 

a pontszerző helyek valamelyikén ért cél
ba. Az aranyjelvény elnyerésére legna
gyobb esélye Kovács Diánának és Pap 
Andreának van, akik rendre maguk mö
gé utasítják az indulók zömét.

A fonyódi középtávú viadalról sem hi
ányoztak a klub sportolói. Öröm volt hal
lani a nagy sztárok között ifj. dr. Herr 
Gyula és dr. Gál Károly nevét.

Ebben a szezonban eredményesség 
szempontjából kétségtelenül a Pannon 
Pan Triatlon megyebajnokság volt a leg
sikeresebbnek mondható. Igazolásként 
„csak" ennyi: Korcsoportjában első: 
Filó Violetta, Balazsin András, Pap And
rea, Szabadkai Gábor, Edesár Péter, BaI- 
azsin Tamás, Szú’ts Miklós. Második he
lyezést értek el: Kovács Diána, Hajgató 
Dénes, Orbán Zsolt (NVSE), Janota Zol
tán, ifj. dr. Herr Gyula, Szűts Miklósné. 
Harmadik helyen végeztek: Szabadkai 
Béla, Horváth Tímea, Menyhárt Csilla.

A Fadd-Domboriban megrendezendő 
Triatlon Országos Bajnokságon való 
minél eredményesebb szereplés vár 
még a triatlonistákra. Aztán mindjárt itt 
van az ősz, s vele együtt a duatlon sze
zon. (Szarnék Márta)

teljes forgalom lezárás lesz érvényben. 
A Városi Strand megközelítése az Al
kotmány u. felől javasolt.

Augusztus 21-én 10:30-10:50 között 
a Zrínyi utcán és a Kápolna utcán a 
Rózsafabot vendéglő és a Benzinkút kö
zé eső szakaszon lesz teljes forgalom 
lezárás.

A VERSENY PROGRAMJA 
Augusztus 20. Az úszás helyszíne a 

berzencei kavicsbánya tó
7.35 Fuji Ironman Nagyatád '99 rajt 
kb. 9.00 a versenyzők megérkezése (ke
rékpárral) a Versenyközpontba, a nagy
atádi Városi Strandra
11.00 „CET-rend" - 10 km-es úszógá

la rajtja - a Városi Strandon
1 3.OO-tól a futás megkezdése

16.20 -tói célbaérkezés
23:00 ünnepélyes eredményhirdetés 

a Művelődési Házban
Augusztus 21.
VIP Futam - vállalkozó kedvű újság

írók. szponzorok és honatyák részvé
telével

LABDARÚGÁS
Rendkívüli, tisztújító közgyűlést tartott 

a Nagyatádi Futball Klub. A leköszönő 
elnök, Iharosi István tisztét Nagy László 
rendőrkapitány vette át. Az elnökség 
további tagjai: Iván Zoltán, Mónos 
József, Gelencsér Dezső, Miklós József, 
Hujber Jenő és Recsek Zoltán.

Á labdarúgó csapat Miklós József 
irányításával július 8-án kezdte meg a 
felkészülést, s nyolc előkészületi 
mérkőzést vívott a bajnoki rajtig.

Az NFC vezetése a 6. hely megsz
erzését tűzte ki célul. A pillanatnyilag 
hatályos versenykiírás értelmében az első 
kilenc együttes a jövő ősszel az NB. II. 
osztályú bajnokságban indul.

Ennek eléréséhez kéri és várja a csap
at és az elnökség a szurkolók és a támo
gatók segítségét.

Az NB III. oszt, labdarúgó bajnokság 
őszi sorsolása:

I. forduló: augusztus 7. (szombat) 
Nagykanizsa - Nagyatád 16.30
II. forduló: augusztus 14. (szombat)
Nagyatád - Tapolca 16.30
III. forduló: augusztus 22. (vasárnap)
Baja - Nagyatád 16.30
IV. forduló: augusztus 29. (vasárnap)
Nagyatád - Balatonfüred 16.30
V. forduló: szeptember 5. (vasárnap)
Kaposfüred - Nagyatád 15.30
VI. forduló: szeptember 11. (szombat) 
Dunaszentgyörgy - Nagyatád 15.30
VII. forduló: szeptember 19. (vasárnap)
Nagyatád - Dombóvár 15.00

ÚSZÁS

BALATONÁTÚSZÁS '99
A Nagyatádi Úszó Sportegyesület 

szervezésében 37 bátor, mindenre el
szánt próbázó vágott neki július 31-én 
a Révfülöp - Balatonboglár 5,2 km-ének. 
Idén a hideg (23 °C), hullámokkal szab
dalt víz jelentette inkább a kihívást, sem 
mint a táv leküzdése. 11 -en először ug
rottak vízbe, Szakonyi László és Bakos 
József 19-szer, azaz eddig minden évben 
rajthoz állt. A NUSE két fiatal remény
sége: Horváth Gergő 9 évesen és Kon- 
cz Gábor 10 évesen 2 óra 44 perc alatt 
kisebb pihenőkkel ért célba. Az egyesü
let délután hagyományos flekkensütésen 
vendégül látta a nagyatádi sportbaráto
kat is. (Horváth Gyula)

SAKK

Szezon után - szezon előtt
A nyár szinte minden sportágban a két 

idény közötti számvetés időszaka. így van 
ez a sakkban is. Csapatunk 1998/99-ben 
újabb sikeres évadot hagyott maga mö
gött.

1998-ban négy kategóriában szerez
tük meg a „Somogy legjobbja" címet. 
Nagyatád volt a megye legjobb felnőtt 
és ifjúsági csapata, míg egyéniben a 
legjobb felnőtt versenyző Percze János,

TOVÁBB ÉPÜL A SPORTCSARNOK
A tavalyi év végéig elkészült a nagyatádi Sportcsarnok épí

tésének első üteme. A tavasszal a terveknek megfelelően meg
jelent a közbeszerzési pályázati felhívás az építés második sza
kaszára. A képviselőtestület a pályázati eljárás eredményeként 
a Varjas Építőipari Kft.-t bízta meg a munkák folytatásával, de 
azóta az építkezés nem kezdődött el. Ennek okairól Ormai Ist
ván polgármester elmondta, hogy a pályázat lezárását köve
tően nem kerülhetett sor szerződéskötésre, mert a pályázaton 
induló kaposvári székhelyű Investment Kft. - a képviselőtes
tület döntésével szemben kifogással élve - a Közbeszerzési Ta
nácsnál kezdeményezte a pályázat eredményének felülvizs
gálatát. Ebben az időszakban természetesen az építkezés nem 
folytatódhatott. A Közbeszerzési Tanács az ügy teljes doku
mentációját áttanulmányozta és valamennyi érintett felet meg
hallgatta. Ezt követően a Közbeszerzési Döntőbizottság néhány 
napja határozatban utasította el az Investment Kft. kifogását 
és jóváhagyta a képviselőtestület döntését.

Az építkezés folytatásának így nincs akadálya. Az önkor
mányzat eredeti terveinek megfelelően a jövő év során az új 
sportcsarnok átadásra kerül. A beruházás folytatásához ren

delkezünk a Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács 50 mil
lió forintos támogatásával és a testület korábbi döntésének meg
felelően módunk van arra, hogy az építkezés befejezéséhez

szükség szerint 150 millió forint fejlesztési hitelt vegyünk fel. 
Az önkormányzat saját forrásaként az 1999-es, és a 2000-es 
esztendőben azokat a pénzeszközöket jelölte meg, amelye
ket erre a célra igénybe vehetünk - mondta el lapunk számá
ra Ormai István polgármester. PM

Vili, forduló: szeptember 26. (vasárnap) 
Bonyhád - Nagyatád 15.00
IX. forduló: október 3. (vasárnap)
Nagyatád - Mohács 14.00
X. forduló: október 10. (vasárnap)
Pécsi Postás - Nagyatád 14,00
XI. forduló: október 17. (vasárnap)
Nagyatád - Tihany 1 3.30
XII. forduló: október 24. (vasárnap)
Nagyberki - Nagyatád 1 3.30
XIII. forduló: október 31. (vasárnap)
Nagyatád - Harkány 13.00
XIV. forduló: november 6. (szombat)
Szekszárd - Nagyatád 1 3.00
XV. forduló: november 14. (vasárnap)
Nagyatád - Paks 13,00

GÓLIÁT MOL-CHEM KUPA
Dél-somogyi
Utánpótlás Labdarúgó Bajnokság
A nyári szünetben sem tétlenkedtek 

Góliátos labdarúgóink. A 11-12 éves 
korosztályban, az idén már harmadik 
alkalommal sikerült kivívniuk az orszá
gos döntőbe jutást Szakály Gyula 
tanítványainak. Abudaftesti fináléban 6 
mérkőzésen mindössze egyetlen gólt 
kaptak, 2 győzelmet és 3 döntetlent értek 
el, amivel balszerencsésen a 1 5. helyen 
végeztek. A csapat legjobb játékosának 
Illés Attilát választották. Egy különdíj is 
Nagyatádra került, a torna legsportsz
erűbb csapatának felajánlott fair play dijat 
együttesünk hozhatta haza.

Szeptemberben ismét indul a Góliát 
Mol-chem Kupa Dél-somogyi Utánpótlás 
Labdarúgó Bajnokság. A 3-4. és az 5-6. 
osztályos csapatokba az általános iskolák 

a legjobb ifjúsági pedig Koppány Ta
más lett.

Az NB ll-ben a hatodik helyet szerez
tük meg ugyanannyi pontot gyűjtve mint 
az előző szezonban, és a mezőnyből 
csak mi dicsekedhettünk azzal a ténnyel, 
hogy megvertük a bajnokot. Az elmúlt 
évhez hasonlóan ismét csapatunk nyer
te a megyei felnőtt és ifjúsági bajnoksá
got is.

Az 1999-es év sem kezdődött rosszul, 
hiszen Somogy megye felnőtt egyéni baj
nokságán az első két helyet nagyatádi 
versenyző szerezte meg. A 48 fős me
zőnyben Percze János hódította el a baj
noki címet, míg a második helyen a még 
csak ifjúsági korú Koppány Tamás vég
zett.

Nyáron sincs pihenő, hiszen most fe
jeződött be Nagyatád város nyílt egyé
ni bajnoksága, melyen Horváth Attila 
nem tudta megvédeni tavalyi bajnoki cí
mét. Az első helyen Kóla István végzett 
Szentendréről, a második Horváth Atti
la (Nagyatád), míg a harmadik Zombori 
János (Ózd) lett.

Jelenleg három ifjúsági versenyzőnk 
vesz részt Budajaesten a korosztályos or
szágos bajnokságon, ahonnan egy hét pi
henő után Zamárdiba mennek a „Talen
tum Kupa" nemzetközi versenyre.

A szervezők már gőzerővel készülnek 
a hétvégén immár hetedik alkalommal 
megrendezendő „Bagoly Kupa" 24 órás 

testnevelőinél lehet jelentkezni!
Atádchem Kupa Városi Kispályás 
Labdarúgó Bajnokság
A nyári pihenő után augusztus 30-án 

folytatódik az Atádchem Kupa Városi 
Kispályás Labdarúgó Bajnokság. A 
tavaszi szezont az I. osztályban az Agro 
Hobby csapata zárta a legeredménye
sebben, 14 ponttal áll a tabella élén. Az 
üldöző 2. sz. Általános Iskola gárdájá
nak 11 pontja van.

AII. osztály állása az őszi rajt előtt: I. 
FIFA (14), 2. Kori Csapágy (12), 3. Totál 
Cshont (11).

Az első két forduló sorsolása 
08. 30. Varjas Építők - Totál Cshont 

Agro Hobby - 2. sz. Ált. Isk. 
08. 31. Industrie - Drink Maláta 

Sörpatika - Chardonnay 
09. 01. Kori Csapágy - Police

Varjas Renault - Drink Flamin
gó

09. 02. Juventus - FIFA
Konzervgyár - American 

09. 06. Kori Csapágy - FIFA
Sörpatika - Konzervgyár 

09. 07. Totál Cshont - Drink Maláta
Chardonnay - American 

09. 08. Varjas Építők - Police
Varjas Renault - 2. sz. Ált. Isk. 

09. 09. Juventus - Kodak Express
Drink Flamingó - Agro Hobby

A mérkőzéseket az Árpád Fejedelem 
Általános Iskola sportudvarán 1 7 és 18 
órai kezdéssel játsszák.

snell verseny re. Ilyen tornát az országban 
csak néhány helyen rendeznek és már 
szinte kialakult a verseny törzsgárdája.

Az NB ll-ben az új idény szeptember 
végén indul, a sorsolás és a csoportbe
osztás még nem ismert. A nyár azonban 
itt sem telt tétlenül, úgy tűnik sikerült a 
csapat számára további erősítéseket 
szerezni, így bizakodva nézünk a baj
nokság elé. (Kiss Attila)

TEKE

NB lll-as tekecsapatunk heti két edzés
sel megkezdte a felkészülést az 
1999-2000-es bajnoki idényre. A csa
pat gerince együtt maradt, mindössze 
Kovili József távozott a Kaposvári TK-hoz. 
A szakvezetés a csapatot a dobogóra vár
ja, de a cél a bajnokság megnyerése.

Csapatunk szeptember 12-én Siófokra 
utazik.

KARATE

A júliusi 2-17"kozott Pécsett megren
dezett Edzőtáborban a Nagyatádi 
Kyokushin Karate Klub újabb tanítványa 
vizsgázott sikerrel 1. danra a 7 dános 
japán mester Yukio Nishida élőt. Bognár 
Zoltán, Horváth Mihály és Horváth József 
után immáron Illés András is városunk 
fekete öves karatésa.

NŐI KÉZILABDA
NB. I/B. Nyugati Csoport őszi bajnoki fordulók

1. Nagyatád-MALÉV SC. IX. 19. 13.00 14,45 vasárnap
2. Cece KC - Nagyatád IX. 25. 16.00 17,45 szombat
3. Nagyatád-Lágymányos X. 03. 11.00 12,45 vasárnap
4. Szombathely-Nagyatád X. 08. 17,00 18,45 péntek
5. Nagyatád-Postás X. 17. 11,(X) 12,45 vasárnap
6. BEAC-Nagyatád X. 24. 14,45 vasárnap
7. Nagyatád-Pécs X. 29. 17,00 18.45 péntek
8. Tatabánya-Nagyatád XI. 06 15,00 16,45 szombat
9. Nagyatád-Goldberger XI. 14. 13,00 14,45 vasárnap
10. Tolna-Nagyatád XI. 20. 18,00 16,1X3 szombat
11. Nagyatád-Győrll. XI. 28. 11,30 13,15 vasárnap
12. Körmend-Nagyatád XII. 05. 11,00 12,45 vasárnap
13. Nagyatád-Esztergom XII. 12. 15,00 13,00 vasárnap
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Várj’a a vendégeket az új kemping

Július elején turisztikai szakembe
rek és a turizmus fejlesztésében érde
kelt vállalkozások, gazdasági társasá
gok képviselőinek jelenlétében ünne
pélyes körülmények között megnyitot
ták az új nagyatádi kempinget. Dr. Réti 
Antal a keszthelyi központú Castrum 
Kft. ügyvezetője elmondta, hogy az új 
kemping korszerű, európai színvona
lú szolgáltatásokkal várja a látogató
kat, és a létesítmény megfelel annak 
a szigorú minőségi követelmény rend
szernek is, amely jellemzi az általuk 
működtetett hálózat valamennyi kem
pingjét. Ebbe a rendszerbe bekerülve, 
lényegesen könnyebbé válik hatékony

marketingmunkát folytatni, és ezzel 
gazdaságosan üzemeltetni a létesít
ményt. Ormai István polgármester ki
emelte, hogy az új kemping létreho
zása szervesen illeszkedik az önkor
mányzat azon törekvésébe, amely a 
turizmus fejlesztésére irányul.

A városi strand mellett kialakított 
kemping 3 hektáros területén 1 50 ki
épített lakókocsi és sátorhely találha
tó. Központjában egy 200 négyzetmé
teres korszerű vizesblokk épült, 
amelyben WC, zuhanyzók és főző
helységek találhatóak. Az önkor
mányzat által finanszírozott beruhá
zás teljes értéke 45 millió forint.

amelyből 14,5 millió forintot tett ki a 
Megyei Területfejlesztési Társulás tá
mogatása. Az eredeti terveknek meg
felelően a kemping üzemeltetésére 
Nagyatádi Castrum Thermálkemping 
Kft. néven gazdasági társaság alakult. 
A céget az önkormányzat, a Castrum 
Idegenforgalmi Rt. és a Balatoni Re
gionális Fejlesztési Rt. alapította meg. 
A Castrum Rt. - elsősorban melegvi
zes fürdők mellett jelenleg, a nagyatá
dival együtt, 8 kempinget üzemeltet, 
16 éves szakmai tapasztalattal. Ezek 
közé tartozik a Harkányban, Hévizén 
és Lentiben lévő. Vendégei körét jól 
kialakított marketingmunkával elsősor
ban német nyelvterületről szervezi. A 
cég rendelkezik az ISO 9002 minősí
téssel és franchise rendszerben dolgo
zik. A Castrum Rt. elsősorban a szak
mai hátterét, a Balatoni Fejlesztési Rt. 
pedig jelentős tőkét biztosít az új tár
saság sikeres munkájához, amely a 
kemping üzemeltetésére és további fej
lesztésére alakult.

A megnyitó óta már az első vendé
gek fel is fedezték az új kempinget. Ez 
alatt a néhány hét alatt hazánkból 14 
egység 57 vendégéjszakát, külföldről 
16 egység 73 vendégéjszakát töltött itt. 
Természetesen ez még messze nem je
lent teltházas működést, de remélhe
tően az elkövetkezendő évadban már 
erről is beszámolhatunk.

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önt, kedves családját és barátait

1999. augusztus 21-én
a Gyöngyvirág (Árpád utcai) Óvoda előtti parkolóban 

megrendezésre kerülő

HUNYADI-NAP 
programjaira

DÉLELŐTT:
7-l 1 óráig: Horgászverseny a Jókai és Hunyadi lakótelep között
10.00 óra: Halászléfőzés a parkolóban

DÉLUTÁN:

14.00 óra: Hunyadi körfutás (apraja-nagyja)
14.30 óra: Aszfalt rajzverseny gyermekeknek
16.00. óra A Bárdos Lajos Általános Iskola Kicsinyek 

Néptánccsoportjának műsora
16.30 óra: Zenés torna
17.00 óra: Tréfás játékok - sportverseny

Szkander, kötélhúzás, LKT húzóverseny, 
"Ragyás" sörivó verseny (felnőtteknek).
Vizes málna vagy kiwi ivóverseny (gyerekeknek).

18.30 óra: Nyáresti dallamok - Nagyatádi Vegyeskar

ESTE:
19-23 óráig: Utcabál

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

RENDEZŐK:
Csanádi János, Vereb Ágnes vállalkozók; Dr. Bakács Tiborné képviselő

Lassan közeleg az idei strandidény 
vége. Bár egy-egy hosszabb esős időszak 
igazán nem hiányzott, mégis szép szám
mal látogattak el ebben az évben is a 
városi strandra - tudtuk meg Iharosi 
Istvántól a létesítmény vezetőjétől. Az idei 
rekordot július 18-a, majd és augusztus 
8-a hozta. Ekkor 2472-en, majd 2692 vál
tottak belépőt. Egyre erősebben nő az 
érdeklődés a horvátok részéről, a 
vendégek 30-40%-át ők teszik ki. 
Kaproncáról, Zágrábból, sőt még 
Viroviticáról is érkeznek ide fürdeni. A 
vendégek statisztikájában külön 
érdekességként jegyezték fel az augusz
tus 8-i napot. Ekkor a 81 7 vendégből 
509-en érkeztek külföldről. A szezon 
vége felé már csökken az érdeklődés, de 
egy-egy napsütötte hétvégén még mindig 
ezer körüli vendéget fogadnak. Az 
eddigiek alapján az idény végére városi 
strand látogatottsága eléri az ötvenezer 
főt.

- Miért sírsz Pistike?
- Apukám kalapáccsal ráütött az 

ujjára.
- De hát ezért neked nem kellene sírn

od.
- Először én is csak nevettem.

* * *

Meddig tart a napfogyatkozás ?
Látástól vakulásig.

Két horgász ül a vízparton. Az 
egyiknek fel van dagadva az arca.

- Fáj a foga?
- Nem. Csak nem szeretem, ha a kuka

cok szétmásznak.
* * *

Két barát találkozik :
- Hát te hol voltál?
- A temetőben. Az anyósomat temet

tem el.
- És miért vagy így összekarmolász- 

va?
- Mert védekezett.

A munkások felfigyelnek arra, hogy a 
főnökük sűrűn elmegy a munkaidő vége 
előtt, és már nem jón vissza. Elhatároz-

SZEZONVÉGI LELTÁR HAGYOMÁNY SZÜLETETT
JÓKAI NAP MÁSODSZOR

A tavalyi rendezvény sikerén felbuzdulva Boros Bálint képviselő az idén má
sodszor is nekifogott a lakótelep apraját-nagyját megmozgató rendezvény meg
szervezéséhez. A terveiről előzetesen annyit árult el, hogy augusztus 29-én a la
kótelep végén lévő téren ismét akad látnivaló a lakók számára. Kispályás mini 
foci bajnokságon rúghatják a labdát, vagy szurkolhatnak kedvenceiknek a részt
vevők, és akik még ettől nem fáradtak el benevezhetnek a Jókai futásba.

A s|>ort mellett, azoknak akik a gyomrukat részesítik előnyben Jókai bableves
főző versenyt hirdetnek. A gyerekeket közös játékkal és vetélkedőkkel, a színpa
don fjedig a délután folyamán műsorral fogadják az érkezőket. A részletes prog
ram remélhetően lapunk megjelenését követően már ismertté válik, s az időjá
rás a tavalyihoz hasonlóan segít a rendezőknek és a közönségnek.

zák, hogy ők sem várják ki a munkaidő 
végét, előbb hazamennek. Egyikük 
megy haza, és látja, hogy a főnök koc
sija parkol a házuk előtt. Belép a lakás
ba, és egyértelmű zajok hallatszanak a 
hálószoba felöl. Alig tud észrevétlenül 
visszavonulni.

Pár nap múlva ismét elmegy a főnök, 
a munkások szedelődzködnek.

- Mi az, te nem jössz haza?
- Nem, én a múltkor is majdnem 

lebuktam...

Levelet ír szüleinek a Magyarországon 
tanuló közel-keleti arab ország szülötte: 

„Drága szüleim! Tudatom veletek, 
hogy jól érzem magam és tanulmányaim 
rendben haladnak. Egyetlen dolog zavar, 
mégpedig az, hogy amíg én Audi A3- 
assal járok az egyetemre, addig 
évfolyamtársaim és tanáraim busszal 
közlekednek. Csókol fiatok..."

A szülők válasza:
„Drága fiunk! Tudod, hogy számunkra 

semmi sem fontosabb, mint a Te 
boldogságod, ezért küldjük a buszt..."

Két férfi ül a fodrásznál. Kérdi az egyik
től a dolog vége felé a fodrász:

- Hajszeszt parancsol?
- Köszönöm nem - mondja a vendég, 

- a feleségem a múltkor is azt mondta, 
hogy olyan a szagom mint a kupleráj
nak.

Kérdik a másik vendéget is:
Hajszeszt [parancsol?

- Igen kérek - mondja emez -, az én 
feleségem nem tudja, hogy milyen szag 
van a kuplerájban.

Az uraság befogat a hintóba a koc
sisával, hogy vasárnap lévén mennek a 
templomba misét hallgatni. Félúton az 
uraság odaszól a kocsisnak:

- Te János, nem megyünk a tem
plomba, vigyél a barátnémhoz!

- Miért, uram?
- Mert a templomtorony még holnap 

is állni fog.

A részeg autóst megállítja a rendőr. A 
sofőr letekeri az ablakot és megkérdezi:

- Mennyi?
- Ötezer - vágja oda a rendőr.
- Gumival, vagy gumi nélkül?

(Forrás: www.index.hu)
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AZ ÚJ ÉV ELŐTT
Néhány nap múlva véget ér az 1999-es esztendő, ami szinte elre

pült, de nem múlt el nyomtalanul a város életében. Folytatódott Na
gyatád lakóival a hagyományos véleménycsere, a tapasztalatok meg
beszélése; aminek eredménye benne van a májusban elfogadott négy 
éves városfejlesztési programban. Ez is tartalmazza azokat a fejleszté
seket, amelyeket ebben az évben megvalósítottunk. így nagy értékű be
ruházásként megépült az Idősek Otthona, a Fiatalok Garzonháza és a 
Kemping. Tizennégy intézménynél végeztünk felújítási munkákat. Fo
lyamatosan épúl a Városi Sportcsarnok, hogy a kétezredik év őszén már 
használhassák sportolóink, fiataljaink.

Azon dolgoztunk, hogy megőrizzük, gyarapítsuk városunk értékeit. 
Feladataink egy részét a 67 sikeres pályázatunkkal elnyert 239 millió 
forint támogatás felhasználásával tudtuk megvalósítani. Ehhez az ön
kormányzat és az intézményeinkben dolgozók eredményes munkája 
kellett. Nagyatád életében változást, fejlődést hozott az a sok-sok kez
deményezés, tevékenység, amelyet a város lakói a különböző közös
ségekben, egyesületekben végeztek. Büszkék lehetünk a diákok, a spor
tolók, a művészeti csoportok sikereire is.

Az 1999-es év fordulatot hozott a város gazdasági életében. Több 
üzem és gyár nagy értékű, a termelékenységet és a foglalkoztatást ja
vító beruházást valósított meg. Jelentős mértékben nőtt a város gazda
sági teljesítménye, ami javította az önkormányzat pénzügyi lehetősé
geit is. Az önkormányzati beruházások mellett további építkezések va
lósultak meg, amik kedvezően alakították a városképet, de még inkább 
jelzik a gazdasági szféra erősödését.

Fontosnak tartom, hogy kihasználjuk városunk lehetőségeit és az itt 
élő emberek életkörülményeit javító munkát végezzünk. A jövő évben 
lakások építésének megkezdését tartom az egyik legfontosabb feladat
nak. Ahhoz keresünk partnereket, hogy fürdőinket és a Széchenyi téri 
ingatlanainkat befektetők részvételével tovább fejlesszük. Körvonala
zódik a termelő üzemek letelepítésének, az Ipari Park kiépítésének meg
valósítása.

Büszkék vagyunk lakóhelyünk szépségére, rendezettségére. Az ón
kormányzat azonban soha nem lehet elégedett, ezért a következő esz
tendőben a közterületek, parkok, járdák felújítására kiemelt figyelmet 
fordítunk.

Intézményeink rendszerét korszerűsítenünk kell úgy, hogy hatékonyab
ban dolgozva, még jobb feltételek között végezhessék munkájukat.

A kétezredik évben több évfordulót is ünnepel az ország, amelyek
ről Nagyatádon is méltóképpen emlékezünk meg. Van azonban egy kü
lönleges saját évfordulónk is: településünk 1475-ben vásártartási jogot, 
városi címet kapott Mátyás királytól. Akkor is, az eltelt 525 év alatt is, 
és napjainkban is szorgalmas, tehetséges emberek éltek itt.

Az 1999-es év végén megköszönöm a nagyatádiaknak, hogy mun
kájukkal, kezdeményezéseikkel és támogatásukkal részt vettek városunk 
fejlesztésében. Minden eredmény, előrelépés és jó irányú változás ezen 
alapul. Intézményeink dolgozóinak, partnereinknek, valamennyi váro
si szervezetnek köszönöm eredményes tevékenységét és együttműkö
dését. A gazdasági társaságok, vállalkozások vezetőinek gratulálok ered
ményeikhez és köszönöm, hogy hozzájárultak városi céljaink megva
lósulásához és segítették munkánkat.

Az ezredfordulón biztos megélhetést, komfortosabb életteret és új le
hetőségeket akarunk biztosítani a nagyatádiaknak. Városunk fejleszté
sét, gazdagítását tovább kívánjuk folytatni. Mindehhez kérem a lakos
ság együttműködését, közös gondolkodását.

Kedves Nagyatádiak!
Mindannyiuknak szép és örömteli karácsonyi ünnepeket kívánok csa

ládjuk körében. A 2000-es év hasznos és eredményes munkát, jó erőt, 
egészséget hozzon Önöknek. Békés, boldog, sikeres új évet kívánok 
valamennyiüknek! .

Ormai István 
polgármester

Közhasznú Társaság a térség fejlődéséért
A városfejlesztési program fontos ele

mét képezi, hogy azok a tevékenységi 
fonnák, amelyek szorosan kapcsolódnak 
az önkormányzat működéséhez, de 
hatékonyabban működtethetők gazda
sági társaság formájában, folyamatosan 
átalakításra kerülnek. Térségfejlesztési fel
adatok ellátására, a városi televízió és a 
Nagyatádi Hírlap működtetésére, a vá
rosi Internet-szolgáltatás üzemeltetésére, 
és a turisztikai információs feladatok el
látására jön létre 2000. január 1-tÖI a 
Rinyamenti Térségfejlesztési és Informá
ciós Közhasznú Társaság. Atársaság ala
pító tagjai: a városi és a megyei önkor
mányzat, a Rinyamenti Önkormányza
ti Területfejlesztési Társulás és a Somogy 
Megyei Vállalkozói Központ Közalapít
vány. Az ügyvezetői feladatok ellátásá
val a társaság tulajdonosai Pünkösd Már
tont bízták meg.

A közhasznú társaság előkészítő mun
káján közel egy éve dolgozik az ónkor
mányzat. Ez alatt az idő alatt a képvise
lőtestület több változatot megtárgyalt és 
kiválasztásra kerültek azok a tevékeny
ségi körök, amelyek egy közös munka
szervezetben hatékonyabban és gazda
ságosabban végezhetőek. A közhasznú 
társaság az elhelyezési feltételek kialakí
tását követően a Hild sétányon a jelen
legi Tourinform Irodába és az korábbi 
könyvesbolt ingatlanába kerül. A társa
ság részét képezi a jelenlegi vállalkozói 
központ irodája és tevékenységi köre, a 
Tourinform Iroda, és a kistérségi társulás 
munkaszervezete. Ez a szervezet fog a to
vábbiakban foglalkozni a Nagyatádi Te
levízió műsorainak szerkesztésével és a 
Nagyatádi Hírlap kiadásával, valamint a 
városi Internet-hálózat üzemeltetésével.

A térségfejlesztés területén a legna
gyobb jelentőséggel az Európai Uniós 
előcsatlakozás kapcsán jelentkező felada
tok bírnak. Az Uniós csatlakozás előké
szítésére jelentős pályázati forrásokat biz
tosítanak a tagállamok a jelentkező or
szágok számára, a gazdasági és terme
lési szerkezet átalakítására. Ezeknek a

Idősek csereüdülésen
„Élménybeszámoló" töredékek

Aki látta már a Gondozási Központot 
és az Idősek Otthonát mostani, végleges 
helyén, meggyőződhetett róla: korukhoz 
méltó helyen tudhatja a város az idősö
dő, az idős polgárait. - Az alkalmat, hogy 
az itt lakókkal elbeszélgessünk, a szekszár
diak idelátogatása és a nagyatádiak vi
szont látogatása adta. Merthogy egy 
szép hagyomány van kibontakozóban, 
ugyanis nem először kerül sor a hétfőtől 
péntekig tartó ún. csereudülésre. Élmé
nyekben gazdag napok után az elutazás 
napja kora délelőttjén, igen jó hangulat
ban beszélgettünk a Szekszárdiakkal, Dr. 
Sudár Gézáné mentális csoportvezető és 
Halász Sándomé főnővér vendégkísérők 
társaságában. Az útra önként jelentkezők 
közül először Éva néni, a 83 éves Bese 
Józsefné kér szót mindjárt, jelezvén, hogy 
itt már másodszor vendégeskedik, ami ön
magáért beszél. Most arra is alkalom van, 
hogy a régi elhelyezést a mostanival össze
hasonlítsa. Tágas, világos, szellős és ké
nyelmes az otthon, majd mindjárt hoz
záteszi: jó példával akkor szolgálhatunk.

forrásoknak a megszerzése a város és a 
térség alapvető érdeke.

A Nagyatádi Televízió stúdiójának mű
ködtetését és a városi kábeltelevíziós 
rendszer kiépítését és üzemeltetését 4 éve 
a LÁT-SAT Kft. végzi. A stúdió üzemel
tetésére vonatkozó szerződés az év vé
gén lejár és ezt a feladatot január 1 -tői 
a kht. veszi át. A kábeltelevíziós rend
szer üzemeltetése továbbra a LÁT-SAT kft. 
feladata lesz, a helyi televíziós műsor ké
szítését végzi az új szervezet.

A városi Internet-szolgáltatás jelenleg 
az önkormányzat keretein belül műkö
dik. A műszaki-technikai feltételek meg
teremtését követően ezt is a Rinyamen

NAGYATÁDI SZILVESZTER
Töltsük együtt a Szilvesztert, köszöntsük együtt az új évet!

Nagyatád Város Önkormányzata december 31-én 23 órától hajnali fél 
kettőig, hagyományteremtő szándékkal, közös ünneplésre hívja a város 
lakosságát. Az ezredforduló éjszakáján az Aradi utcában az egykori 
helyőrségi klub épülete előtt, szórakoztató zene, 2000 pohár forralt bor 
és pogácsa fogadja az érkezőket. Az éjszakai játék szerencsés 
résztvevői néhány üveg pezsgőt is nyerhetnek. Az ünnepi köszöntőt 
követően 1 órától tűzijátékkal zárul a szilveszteri program.

ha az itteni értékeket megbecsüljük és mint 
otthon tettünk, a vízzel, a villanyárammal 
stb. takarékoskodunk. Az új helyen a több 
új lakónak össze kell csiszolódnia. Itt is, 
mint nálunk Szekszárdon, jó hatással van

ti Térségfejlesztési és Információs kht. ve
szi át. A jelenlegi ügyfelek erről, és a szol
gáltatás igénybevételének feltételeiről ja
nuár végéig értesítést kapnak.

A Tourinform Iroda és a Vállalkozói 
Központ fenntartói is egyre inkább törek
szenek a feladatkörük térségi kiterjesz
tésére. Ily módon mindkét tevékenysé
gi kör jól illeszthető a társaság működé
sébe. A gazdaságfejlesztési és a térségi 
marketing feladatok hatékonyabb ellá
tása a város és vonzáskörzetének gazda
sági pozícióját erősíti. Valamennyi fel
adatkör, amelyet a társaság tulajdonosai 
meghatároztak egyaránt szolgálja a vá
ros és a térség fejlődését.

nak a látogatások - mondta.
A virágos város berendezése, szel

leme városi sétákra invitál, éreztük az ízét 
mondja a 80 éves Varga István, majd 

így folytatja: nagyon tetszik a megmen
tett és pótolt zöld, és kiváló a pezsgőfür
dő, s jó szolgálatot tesz majd a lépcső
járó lift.

(Folytatás a 2. oldalon)
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„Mindaz, amit tudunk, a múlthoz tartozik."
(J. M. Wasik.)
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Az állami elemi iskola

Az 1774-es egyházlátogatási jegyző
könyv szerint már működött Atádon is
kola. A tanítót Kajdocsi Jánosnak hívták. 
Egy későbbi feljegyzés 1778-ból Szorber 
Józsefet nevezi meg iskolamesternek. Az 
1815-ből származó jegyzőkönyv kántor
tanítóként Novák Lászlót említi. A régi 
iskolaépület szegényes és rozoga volt, két 
szobából állt: egyik a mesteré, másik a 
tanterem. Ez a ház az iskola utca, illet
ve a Szent Imre Utcában áll. A régi kán
toriak, ma a Mártírok utcája 1/A szám.

A múlt század végén elkezdődött a 
modernizációs folyamat, amely nemcsak 
a gazdasági életre, hanem a kulturális, 
szellemi tevékenységre, az oktatásra, a 
társadalmi, emberi kapcsolatok egészé
re is kiterjedt. 1867-ben báró Eötvös Jó
zsef író (1813-1871) másodszor vette át 
a közoktatásügyi tárcát, mint miniszter

Eross Sándor (1832—1910)

Az ősök ezen ága a Pozsony megyei 
csallóközi Dercsika községből szárma
zik. A hagyomány szerint Györgynek le
hetett valami kapcsolata Mátyás ki
rállyal, a történészek szerint a mondák
nak mindig van valami alapja. 1609-ben 
nemességük elismertetett, majd 1682. 
március 25-én I. Lipót Erőss Jakab és csa
ládja nemességét megerősítette. A „der- 
csikai címer" ismert: kétmezejű pajzs, 
azon terjedelmes sas, piros csőrében 
tölgylevelet tartva. A címer felső része 
vitézi sisak. Az előnév használata a csa
lád szerint csak arra volt jó, hogy ne kell
jen adót fizetni, a liberális korszak kez
detén pedig nemigen volt szó a nemes
ségről. Erőss Sándor édesapja (1796- 
1858) Csurgón végezte a gimnáziumot 
és 6 évig tanult a debreceni reformá
tus kollégiumban, ahol 16 magántanít
ványa volt. 1817-ben id. gr. Teleki Lász

nek nevéhez fűződik a legfontosabb: a 
népiskolai törvény megalkotása. Fia Ló- 
ránd (1848-1919) a nagy magyar fizikus 
1894-től szintén közoktatási miniszter, 
aki újjászervezte az édesapjáról elneve
zett Eötvös-kollégiumot.

A régi források szerint az elemi isko
lában 1872-ben Müller Ferenc, Márkus 
Sándor, 1880-ban Sipos György volt az 
osztálytanító. A községi jellegű iskola 
1900-ban állami jellegűvé vált. 128 év 
eltelte után neves személyiségek szorgal
mazására, mint Tallián Andor főszolga
bíró, dr. Noszlopy Gáspár ügyvéd, 
Knapp László bíró 1902-ben felépült a 
Széchenyi tér 25. sz. alatt a "hatalmas" 
elemi iskola. Az épület stílusa a korai ek
lektika egyik sikerült alkotásának mond
ható, mely a régi történeti stílusok kivá
logatását egyesítette. A kiugró díszes te- 

ló fia mellé szerződtette nevelőnek, 
majd 3 évre külföldre küldte. így került 
Göttingenbe, ahol diáktársa volt Körösi 
Csorna Sándornak. Később Yverdonba 
ment Pestalozzi intézetébe, négy nyel
ven beszélt. Hazatérve 3 1/4 évet töl
tött nevelőként ifj. gr. Teleki László mel
lett. Ezután felmentését kérte, mert a lel- 
készi pályát választotta. Csököly, Lábod, 
Darány voltak állomáshelyei. Első fele
sége Kis Zsófia korai halála után 1829- 
ben feleségül vette a svájci Vulliemin 
Mária Lujzát. Hatalmas szellemi mun
kásságot fejtett ki: egyházi, pedagógi
ai, irodalmi vonalon. Megszámlálhatat
lan írásos kötetei kincsek. Könyvtára, le
véltára, naplója a csurgói gimnázium 
könyvtárában található. 1845-ben So
mogy megye tanácsbírónak választot
ta. Feleségével nyolc gyermeket nevelt 
fel. Az elsőszülött fiú Sándor a 6 gim
náziumot az atyai házban végezte, az 
édesapa módszere szerint. Vizsgáit 
Csurgón tette le kiváló eredménnyel. Az 
1848-49-es hadjáratban mint önkéntes 
honvéd vett részt 1 7 évesen. Őrmester
ként lett igazolva Budáról, érdemmel el
látva Komáromból Klapka György tá
borából 1849. október 4-én, 1850 őszén 
Pápára ment a 7. gimnáziumba. Itt vé
gezte el az akkoriban alapított tanító
képzőt is. Két évig segédtanítóként mű
ködött, majd Kiskorpádon, Kastélyos- 
dombón tanított. Görgetegen 42 1/2 
évig működött, összes tanítói szolgála
ta 47 1/2 év volt. 1854-ben nősült meg, 
feleségül vette a nemesdédi pap Torma 
Dávid árváját, Máriát. Életük hasonló 
volt a többi egyházi tanító életéhez. A 
tanítói ház egybeépített volt az egy- 

tőablak, középütt a csipkézett főpárkány 
a kovácsoltvas korláttal, épített konzo
los erkély, a boltíves főbejárat faszerke
zete elegánssá tette az épületet. (Hozzá 
hasonló a Széchenyi tér 18. sz. alatti 
Rozmann-Radovits ház is, mely jobb sor
sot érdemelne.) Atanítás 1902-ben már 
ebben az épületben kezdődött meg 
Szondy Pál (1851-1927) igazgató-taní
tó vezetésével Müller Ferenc és Kutor An
tal közreműködésével. 1903-ban ebben 
az intézményben nyert ideiglenes elhe
lyezést egy tanévre a polgári fiúiskola I. 
osztálya.

Az 1886-ban megnyílt első iparosta- 
nonc iskolai képzésnek is helyet bizto
sítottak e falak. Tnanon után a 20-as évek
ben gr. Klebersberg Kunó (1875-1932). 
A Bethlen kabinet közoktatási miniszte
re az egyetemek létrehozása mellet a ta
nyai népiskolák tömegét állította fel.

1933-ban elemi iskolánk könyvtára 
3000 db-ot számlált. Ahogy nőtt a tanu
lók száma, úgy egyre több tanítóra volt 
szükség. Név szerint: Bartha József, Bog
nár József, Heves Dezsőné, Kaiser Lajos- 
né, Kovácsné Cságoly Anna, Marton Gi
zella, Sándor János, Szekeres Lajos, 
Szondy Vilma oktattak.

A tanítás hat tanteremben folyt, a ta
nulók létszáma (leány, fiú) 400 fővel jegy
zett. Az egykori statisztikai kimutatás sze
rint 375 fő volt akkoriban a 6 évnél idő
sebb analfabéta. Ezt a beköltözött alkal
mazottak számának növekedésével in
dokolták, de megszüntetésére alig történt 
valami. Az elemi iskola 1945-ben mint 
I. sz. Állami Általános fiúiskola, 1974- 
től Kisegítő Iskola, majd 1987-től 4. sz. 
Általános Iskola működött.

Napjainkban Éltes Mátyásról nevez
ték el és régen várt felújítása is megtör
tént. Ma is a növendékek meghatott sze- 
retete és hálás emlékezete kíséri hivatá
sukat hűséggel betöltő egykori NEVELŐ
KET, akik a jövendő formálói voltak.

Győré Béláné Sipos Ilona 

tantermes iskolával. A ház 3 szobája fe
hérre volt meszelve. A segédtanító szo
bájának ajtaja olyan alacsony volt, hogy 
a fejét meghajtva lehetett bemenni. 
Mondása szerint a segédtanító „az alá
zatosságot" itt tanulta meg. Az akkor 
Erőssék kb. 12 holdon gazdálkodtak, 
ami sok fizikai munkával járt. Gazda
ságukban 3 tehén is volt, a feleség fejt 
az istállóban, és még a mezőn is dol
gozott. Eredményesen gazdálkodtak, ta
karékos emberek voltak. Ezt az is bizo
nyítja, hogy gyermekeiket taníttatták, 
akiknek ellátására 10 éves koruktól fi
zetni kellett, ami nagy gond volt. Erőss 
tanító úr pedagógiai működése, hosszú 
pályafutása alatt meglátszott a falun. Ta
nítási módszere szemléltető volt, sok se
gédeszközzel az iskolában. A kézzel ké
szített számológép, fából faragott föld
gömb tintával rajzolt világtájakkal igen 
népszerű volt a tanulók körében. 1898- 
ban legkisebb fiához Józsefhez költöz
tek Igarosberénybe egy bérelt egysze
rű kis lakásba, mely a dombtetőn állt. 
Itt 6 évig élt a házaspár puritán egysze
rűségben. Gyermekeik: Dr. Erőss Gyu
la (1855-1925.) Somogy és az ország 
nagyjai között van említve. Gyermek
orvos egyetemi tanár, a poliklinika igaz
gatója, európahírű tudós. Műveit a Szé
chenyi könyvtár őrzi, Nagyatádon em
léktábla jelzi nevét. Erőss Ilona (1857- 
1929) polgári iskolai tanárnő, az Erzsé
bet Nőiskolában is működött, volt a 
„család krónikása". Erőss Sándor (1859- 
1 867) 8 évesen halt meg. Dr. Erőss Jó
zsef (1 863-1950) tekintélyes körorvos, 
kiváló ember, a család és a környék tisz
telt példaképe.

Gyermekeimmel megáldotta jó Isten, 
engem méltatlan

szolgáját, úgyszintén munkabíró 
egészséggel, erővel.

Legyen érte örök hála!"
Erőss Sándor: Életrajz 1899. jún. 29.

Gvöre Béláni Sipos Ilona

HÍREK
A Vöröskereszt Nagyatádi Szerveze

te a munkanélküliek számára "szociá
lis gondozó, ápoló" szakképesítést 
nyújtó tanfolyamot szervez. Az 1700 
órás tanfolyam megszervezéséhez az 
önkormányzat pályázati eljárás mellő
zésével, kedvező bérleti feltételekkel 
biztosítja a Kiszely u. 7. sz. alatt lévő 
helyiséget.

* • *

A képviselőtestület decemberi ülésén 
3 évre szóló munkaprogramot fogadott 
el, amely az önkormányzat tulajdonában 
lévő épületekben lehetővé teszi a moz
gáskorlátozottak akadálymentes közle
kedését. Először a szükséges tervezési 
munkákat végzik el, majd sor kerül a pol
gármesteri hivatal, a művelődési ház, a

NAGYATÁD IFJÚ POLGÁRAI
Püspök Krisztián, Töreki Zalán, Tonna Dalma, Kulcsár Regina Kata, 

Gazda Bettina, Tratnyek Dániel, Horváth Martin Dániel, 
Szabó Csongor, Fodor Zsuzsanna Dorottya, Borsos Rebeka, 

Ivók Tamás, Beregszászi Norbert, Farkas Vivien, Melles Krisztián, 
Szép Marcell Patrik, Kis Laura Eszter
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A 2000. január 1 -jén hatályba lepő törvényi változások miatt a Polgármesteri Hivatal Adóhatóságánál 

nyilvántartott adók szómlaszámai megváltoznak, számos új számlát kell nyitnunk. 

Kérjük Önöket, hogy 2000 január 1 -töl az Önöknél lévő régi csekkeken ne teljesítsenek befizetést. 

Befizetési szándékuk esetén ügyfélfogadási időben keressék fel az adócsoport dolgozóit. 

Valamennyi adófizetőt az új számlaszámokról és o 2000. március 15-g fizetendő adókról 

2000 január hónaptól tájékoztatni fogjuk.

Idősek csereüdülésen
„ ÉIménybeszámoló " töredékek

(Folytatás az 1. oldalról)
És mint a többiek, nem mulasztotta el 

a szekszárdi otthont dicsérni, ahol van 
hely elvonulni rövid időre a magányba, 
amely mint mondta „az az én ottho
nom!!" - Katica néni a 83 éves Jakab 
Józsefné meghatódva, a könnyeivel bir
kózva mondja: magas nálunk az életko
ri átlag, ám mindenkit türelemmel meg
hallgatnak. Sokunk ezt a törődést otthon 
nem kapná, nem kaphatná meg. - Jakab 
József - mint Kazinczy László és Mészá
ros György az előttük szólók mondan
dójával egyetértve - azt azért fontosnak 
tartotta megemlíteni, hogy' nagyszerű volt 
a szalonnasütés, már csak a népi zene
kar hiányzott. És a gyógyfürdő! Itt az or
vos megértett, a kívánt kezelést írta föl. 
Kísérőik - mint mondták, szakmailag is 
nagyon jónak, fontosnak tartják e prog
ramokat. Rengeteg infonnációt, ötletet 
cserélhetnek így, ami a jogszabály ren
getegében nagy on fontos. Az időseknek 
élményt, kikapcsolódást és alkalmat ad 
betekintésre mások életébe, éppen ezért 
cserélődnek is az elutazók. A nagyatádi
ak Kovács Jánosné gondozónő kíséreté
ben voltak ugyanakkor, a szekszárdiak 
vendégei: többen három éve már jártak 
ott.

Éppen a pünkösdi király és-királyné vá
lasztás ceremóniájába csöppentek bele 
- mondja Gáspár Benjaminné Margitka. 
Igazán csak jót tudok mondani. Változa- 

MOZGALMAS KLUBÉLET
Az Őszi Napfény Nyugdíjas Klub tartalmas hónapokról adhat számot. Tag

jai fontos eseményeken vettek részt, szakkörei különböző rendezvényeken 
szerepeltek. Július 7-én a marcali „Szivárvány" nyugdíjas egyesület 
meghívására a város 10 éves évfordulójának zászlóavatásán adtak műsort 
klubunk szereplői. Augusztus 20-án városunk ünnepi rendezvényén mutatko
zott be tánccsoportunk. Szeptember 13-án a millenniumi bizottság elnöke, 
Gara István látogatta meg a klub gyűlését. Ismertette az ezredfordulón kezdődő 
év tervezett programját, kérve a hagyományőrző tagok támogatását. Szeptem
ber 19-én a templom búcsúja alkalmával a dalkör és a tánccsoport műsorát 
hallhatták, láthatták az atádiak. Szeptember 29-én a kaposvári Ki Mit Tud? 
gálán szerepelt megérdemelt sikerrel a klub.

A mozgalmas nyár után friss erővel, új tervekkel készülnek az őszi-téli 
hónapokra és 2000. év feladatainak méltó, színvonalas megvalósítására.

Mészáros Ágnes

könyvtár, a múzeum, az okmányiroda, 
a 2. sz. irodaépület, a kórház és az egész
ségügyi központ építészeti átalakítására.

* ♦ *

Az önkormányzat és a DRV Rt. között 
1994-ben megkötött koncessziós szer
ződés értelmében az önkormányzat, mint 
árhatóság minden évben felülvizsgálja és 
megállapítja az ivóvíz- és a csatornahasz
nálati dijat. Az üzemelési költségek és 
az infláció figyelembevételével a jövő év
ben a lakossági ivóvíz szolgáltatás 113 
Ft/m‘ +ÁFA, a csatornaszolgáltatás 88 
Ft/m' +ÁFA lesz, így összességében az 
ivóvíz és csatornadíj címén 201 Ft/m' 
+ÁFA összeget kell fizetni. A köziiletek 
az együttes szolgáltatásért 435 Ft/m' 
+ÁFA összeget fizetnek.

tos programok részesei lehettünk. Bejár
hattuk a Gemenc! erdőt, és nagyszerű kul
turális programok színesítették az ottlé
tünket. Jók ezek a kirándulások, változa
tosabbá teszik a mindennapjainkat. Szi
geti Istvánné Annuska: hasonlóképpen vé
lem én is. Új barátságok szövődnek, s 
újabb látnivalókkal gazdagodva térhetünk 
haza. Kedvesek a nővérek, s egyelőre ta
lán a koszt is jobb, sőt olcsóbb is - mond
ja Horn Lajos. Igaz viszont, hogy ott töb
ben vagyonukat, személyes tárgyaikat is 
bevitték. Itthon is hasznosítható több prak
tikus megoldással találkoztunk. A többi
ek: Horváth Imre, Fridrich Lajosné, Hor
váth Sándorné mellett Ronga Lajosnéél
ménybeszámolóba kezd, megköszönve 
a lehetőséget, hogy elutazhatott. Mert az 
biztos, saját pénzen sokan nem járhattunk 
valaha oda, ahova vendéglátóink elvit
tek minket - mondja. Csodálattal beszélt 
a zsinagógából lett hangverseny-terem
ről, a Decsi Falumúzeumban és a Babics 
Múzeumban látottakról és a késleltetett 
kenyérszentelésről. Útjaikra az otthon la
kói is elkísérték őket. És megjegyezte még: 
az egymás közötti hangulat ott is jó!

Az életképes gondolat alapján létrejött 
viszontlátogatás élményétől szeretnénk 
ezzel, morzsányi emléket felidézve köz
readni, amelynek aktualitást az Idősek 
Nemzetközi Éve és az új intézmény lét
rejötte kölcsönöz. Jó volt velük lenni.

Hubay Sándor
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NAGYATÁDI MILLENNIUM Összefogás
a Városi Sportcsarnok befejezéséértA Nagyatádi Mil

lenniumi Bizottság 
tagjai 1999-ben 5 
alkalommal ülésez
tek. Megtárgyalták 
és megvitatták a 
Magyar Millennium 
helyi megünneplé
sére, a megemléke
zések, projektek 
megvalósítására ka
pott elképzeléseket, 
javaslatokat. A bi
zottság és az önkor
mányzat közösen 
készítette elő millen
niumhoz kapcsoló
dóan benyújtott pá
lyázatokat. Elkészült 
a 2000. évi városi
millenniumi program-tervezet, amelynek összeállításánál 
építettek a már meglévő hagyományainkra. A bizottság arra 
törekszik, hogy az intézmények, a civil szervezetek és a vál
lalkozói szféra minél szélesebb rétegét vonják be a programok 
lebonyolításába. További fontos törekvés, hogy a programok 
jellegétől függően minél több rendezvényen meg kell terem
teni annak lehetőségét, hogy a Kárpát-medencében élő ma
gyarság is képviseltethesse magát.

A Nagyatádi Millenniumi Bizottság javaslatát a képviselő
testület decemberi ülésén elfogadta. A jövő évben várható leg
fontosabb városi rendezvények az alábbiak:

KIEMELT VÁROSI RENDEZVÉNYEK

1. 1999. december 31. - 2000-es évek köszöntése
A hagyományteremtés szándékával a művelődési ház szer

vezésében 1999. december 31-én éjszaka rövid, zenés, szó
rakoztató, szabadtéri programra kerül sor. Ezt a programot 23 
órától 01,30-ig terjedő időszakban a volt HEMO előtti terü
leten és az Aradi utcában rendezik. A lezárt utcában játékok
kal, játékos vetélkedőkkel, forralt borral és pogácsával várjuk 
az érdeklődőket. E program részeként, az ünnepi köszöntő után 
tűzijátékban gyönyörködhetnek a résztvevők.

2. Január 22. - a Magyar Kultúra Napja
E napon - a hagyományos kulturális programok mellett - 

a városháza dísztermében megrendezendő díszünnepségen 
kerül sor a magyar millennium helyi programsorozatának ün
nepélyes megnyitására. A rendezvény ünnepi szónoka Dr. Bali- 
pap Ferenc a Magyar Millennium Kormánybiztos Hivatala kor
mánybiztosi megbízottja, díszvendégei: Dr. Gyenesei István 
Somogy Megye Közgyűlése elnöke és Dr. Újkéri Csaba a So
mogy Megyei Millenniumi Emlékbizottság elnöke.

2000. március 15. - nemzeti ünnep
A városi ünnepség az idei évben sikeresen bevált program

rend szerint és helyszíneken történik:
A késő délutáni órákban térzenével fogadjuk a vendégeket 

a Városi Múzeumnál, majd Somogyi Győző: „Huszárok" cí
mű kiállításának megnyitójára kerül sor. Az ünnepi köszön
tőt és a múzeum falán elhelyezett emléktábla megkoszorúzá
sát követően fáklyákkal vonulnak fel a résztvevők a Kossuth 
szoborhoz, ahol az Ady Endre Gimnázium diákjainak előadá
sában, az általános iskolák egyesített énekkarának közremű
ködésével ünnepi műsort tekinthetnek meg az érdeklődők. E 
napon a Városi Múzeumban történész közreműködésével a 
város diákjai részére lesz előadás.

3. 2000. április 29. - május 1. 
A Város Napja rendezvénysorozat

2000-ben a Város Napja hétköznapra esik, ezért az önkor
mányzat ide vonatkozó rendelete értelmében az ünnepséget 
a következő hétvégén, a jelzett napokon rendezi, kapcsolva 
ezt az első vásártartási jog odaítélésének 525. évfordulójával 
és a hagyományos majálissal.

Április 29. - Város Napi ünnepség
Az elmúlt évek hagyományát ápolva a városházánál törté

nő ünnepélyes zászlófelvonás után a rendezvényen résztve
vők átvonulnak a Művelődési Ház színháztermébe, ahol az 
ünnepi beszédet, a kitüntetések átadását követően a Bárdos 
Lajos Általános Iskola ünnepi műsorára kerül sor. Befejezésül 
a Szakképző Iskola aulájában állófogadáson várjuk vendége
inket. E napon a Művelődési Házban várostörténeti kiállítást 
tekinthetnek meg az érdeklődők. A nap zárásaként a kora es
ti órákban az Éltes Mátyás Általános Iskola előtti területen tör
ténne meg a korszerűsített közvilágítás ünnepélyes átadása.

Április 30. - 525 éve, 1475-ben adott vásártartási jogot 
Atádnak Mátyás király

Ezt a nevezetes évfordulót a Városi Strand parkolójában szer
vezett korabeli vásárral ünnepeljük meg. A városi program
ban reneszánsz zenekar, bajvívók, íjászok, zászlóvivők be
mutatóját, fellépését, kézművesek kirakodó vásárát tervezzük.

A Babay József Ál
talános Iskola diák
jai „Éljen a magyar" 
címmel korabeli 
tánc egyveleget ad
nak elő, az Ady 
Endre Gimnázium 
tanulói vásári ko
médiával mutatják 
be a vásártartási ok
levél átadását. A ve
zető óvónők mun
kaközössége vállal
ta, hogy a gyerme
kek részére kézmű
ves bemutatót szer
vez. A nap prog
ramját utcabál zár
ja.

Május 1.-10 éves a Városi Strand
Majális a strand területén és parkolójában. Egész napos szó

rakoztató programok, ügyességi játékok, versenyek.
E napokra tervezzük a vásártartási oklevél másolatának meg

jelenítését és a „Múltidéző" vásártartási jog odaítéléséről szó
ló számának kiadását is.

4. Július 1-2. - „Határtalan játék"
A 2000-ben 5. alkalommal megrendezésre kerülő nemzet

közi szabadidősport fesztivál megrendezésével egyik célunk, 
hogy az államalapítást játékos formában felidézzük. A koráb
bi évek hagyományaira épülő rendezvényre csapatokat várunk 
Erdélyből, Horvátországból, Szlovákiából, Németországból és 
Olaszországból is. Számítunk a már meglévő szponzorok köz
reműködésére és segítésére, és keressük új források bevoná
sát is.

5. Július 17. - augusztus 20. - Jubileumi Szimpozion
A Nagyatádi Nemzetközi Faszobrász Alkotótelep fennállá

sának 25. évfordulóján 2000-ben a környező országok ma
gyar lakta területén élő és alkotó magyar kortárs művészeket 
hívunk meg az alkotóidényre. Ez időszak alatt a résztvevő mű
vészek közreműködésével művészettörténeti előadást szerve
zünk.

6. Augusztus 18-20. - Állami ünnep 
Augusztus 18. - Városi Sportcsarnok avató ünnepsége 
Az avató ünnepség fő attrakciója a város iskolái diákjainak 

és a sportegyesületek tagjainak közreműködésével szervezett 
látványos sportbemutató. Az ünnepségre neves közéleti sze
mélyiségek meghívását is tervezzük.

Augusztus 19.
Női kézilabda torna és a triatlon verseny eredményhirde

tése a Sportcsarnokban. A Művelődési Ház szervezésében 
„Fény-hangjáték" a művésztelepen.

Augusztus 20. - Állami ünnep
Augusztus 20. Kupa Labdarúgó Bajnokság, a környező or

szágok magyar lakta területeiről érkező csapatok részvételé
vel. Este helyi művészeti csoportok közreműködésével ünne
pi gálaműsor a Városi Sportcsarnokban. E napon a korábbi 
évek hagyományos programjaira is sor kerül a Szent István park
ban.

7. Szeptember 16-17.
Szeptember 16. - Elszármazott nagyatádiak találkozója

A találkozó szervezésével szándékunk az, hogy meg tud
juk a volt nagyatádiak most hol élnek, mit csinálnak. Az együtt 
eltöltött idő alatt bemutassuk számukra városunk jelenét, jö
vőbeni terveinket, elképzeléseinket, erősítve ezzel kötődésü
ket szülővárosukhoz. A találkozó szervezése, előkészítése fo
lyamatban van, jelenleg a nevek, címek, adatok összegyűjté
se, regisztrálása történik.

Szeptember 17. - Nagyatád Millenniumi Emléknapja
A 2000. év legkimagaslóbb eseménye. E napon lesz a Szent 

István szobor - Nagyatád millenniumi emlékműve - avatása, 
melyre dr. Nemeskürty Istvánt, a Magyar Millennium Kormány
biztosát kértük fel. Az ünnepségre egy egész napos, színvo
nalas búcsúi program keretében kerül sor. Ez alkalommal ad
ják át városunknak a Magyar Millennium Emlékzászlót is. Ven
dégeket várunk Erdélyből és Szlovákiából.

8. Október 23. - Nemzeti Ünnep
A városi ünnepséget az ez évi rendezvény mintájára szer

vezzük. A program helyszíne 2000-ben a javaslat szerint a Nagy 
Imre tér.

9. 2000 Karácsonya - Szent István megkoronázásának 
1000. évfordulója

E jeles évfordulóhoz kapcsolódóan a Nagyatádi Művelő
dési Ház „Szent István emlékezete" címmel kiállítást szervez.

Nagyatád természeti környezetének 
értékeiről, parkjainak, fürdőinek szép
ségéről, sportéletének eredményességé
ről mindig elismeréssel szóltak az ide 
látogatók. Örömünk még sem lehetett 
teljes, egy valami nagyon-nagyon hiány
zott. "Ha még egy sportcsarnokunk is 
volna!" ... sóhajtoztak éveken át az itt 
lakók. Az álmok azonban egyszer va
lóra válnak. A mai kor igényeit minden 
szempontból kielégítő, a nemzetközi pa
ramétereknek is megfelelő fedett sport
létesítmény elkészültére már nem is kell 
olyan sokat várni.

Éppen két esztendeje annak, hogy a 
képviselő-testület közalapítványt létesí
tett a városi sportcsarnok oly sokak ál
tal várt felépítésének támogatásáért. A 
jogelőd alapítvány 894.426 Ft-os meg
lévő vagyonához az önkormányzat ek
kor további 500.000 Ft törzstőkét ren
delt, s a közalapítvány irányítását tizen
egy tagú kuratóriumra bízta. A grémi
um a közelmúltban számolt be az ala
pítónak eddigi tevékenységéről.

A Sport Közalapítvány vagyona 1998. 
december 31-én 3,662.372 Ft volt, ez év 
decemberében pedig már meghaladta az 
5,000.000 Ft-ot! A legjelentősebb bevé
tel az 1 %-os személyi jövedelemadó fel
ajánlásokból származott, amelynek 
összege 1,056.727 Ft-ot tett ki. A Sport 
Közalapítvány vagyonát számos vállal
kozás adománya és téglajegyet vásáro
ló magánszemély befizetése növelte.

A Sport Közalapítványt a Somogy Me
gyei Bíróság kiemelten közhasznú szer
vezetté minősítette így a kuratórium tit
kársága a felajánlásokról jogosult az 
adójóváíráshoz szükséges igazolásokat 
kiállítani.

Dr. Matarits István a kuratórium el
nöke elmondta, hogy 2000-ben szeret
nék a Sport Közalapítvány vagyonát 
megduplázni. Bízik abban, hogy az egy
re szélesedő és erősödő összefogás ered
ményeként sikerül célkitűzésüket meg
valósítani, a sportcsarnok befejezésének 
időszakára a berendezéshez, a sportesz
közök és sportfelszerelések beszerzésé
hez szükséges fedezetet összegyűjteni.

Horváth Lajos

Nagyatád Város Sport Közalapítványa 
köszönetét fejezi ki támogatóinak a Vá
rosi Sportcsarnok felépítésére tett felaján
lásaikért. A kuratórium nevében vala
mennyiüknek Békés Karácsonyt és si
kerekben gazdag Boldog Új Évet kívá
nok!

Dr. Matarits István elnök

Tisztelettel kérjük, 
hogy az 1999. év 

személyi jövedelemadó 1 %-át 
a Városi Sportcsarnok befejezésének 

céljára szíveskedjenek felajánlani!
Adószám: 19195805-1-14

Számlaszám: 11743033-20027052

Több mint 600 ezer forint értékű sportfelszereléssel ajándékozta meg a „Cóliát- 
Mikulás" a Dél-Somogyban működő tagszervezeteket. Az iskolák és a gyerekek 
az évadzáró Virgács Kupán vehették át a jól megérdemelt jutalmukat.

Tatán jártunk!

A 69. Harckocsi Ezred Baráti Köre 1999. november 19. és 20-án jól sikerült busz
kirándulást szervezett Tatára és Tapolcára.

Tatán tájékoztatást kaptunk az új követelményekről, az átszervezésről és az át
fegyverzésiül. Majd technikai bemutatón vettünk részt. Nagy élmény volt a régi ba
rátokkal történő találkozás is, mivel sokan ott kezdték a katonai pályájukat.

A délutáni órákban, az időjárással dacolva indultunk Tapolcára, ahová a késő 
esti órákban érkeztünk meg. Radics ezredes az alakulat parancsnoka munkatársa
ival fogadott Bennünket. A kellemes meleg és a kiadós vacsora után éjszakába nyú
ló baráti beszélgetésre és poharazgatásra került sor. Az éjszakát a tapolcai Nőtlen 
Tiszti Szállón töltöttük. Másnap pihenten, egy kiadós reggeli után indultunk Nagya
tádra, és azzal búcsúztunk tapolcai barátainktól, hogy találkozunk 2000. április 8- 
án Nagyatádon a hagyományos páncélos bálon. Vezetőség
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Dr. Erííss Klára a tudós nemzedékért KÖZÉRDEKŰ TUDNIVALÓK
Boldogan tér vissza gyermekévei városába lakcímváltozás- és okmányiroda-ügyben

Az alkalommal 
élve, hogy Nagyatá
don nyaral dr. Érőss 
Klára, egyetemi ta
nár kérésemre kész
séggel vállalkozott 
egy beszélgetésre. 
A nyárutó napos 
délutánján még 
fény-árnyék teszi 
különösen hangu
latossá, a Beregszá
szi utcai családi ház 
míves vakolatdí
szes, melegsárga 
homlokzatát. For
galmas lett az utca, 
csengetésre kerülök 
beljebb, ahol a most 
is összetartó négy 
generáció legki
sebbjei fogadnak a vendéglátó nagyma
ma társaságában. Egy ideje az év na
gyobb hányadában lehúzott redőnyök 
jelzik, már nincs állandó lakója a ház
nak. Most, mint minden nyáron bené
pesedik a szépemlékű gyerekkor színte
re. Az előszobában mindjárt gőzölgő po
gácsával kínálnak. A szeretett Ilonka né
nit, édesanyját idézve. A főállatorvos Dr. 
Erőss István családi háza őrzi és idézi egy
kori hangulatát. Itt nevelkedett két éves 
korától Dr. Kiss Józsefné Dr. Erőss Klára 
és testvérei, Dr. Erőss József körzeti ál
latorvos, valamint Dr. Erőss István bio
lógus. 1950-től nyolcán is laktak ebben 
a házban, később, mint most is, az uno
kák is itt nőttek föl. - A hajszás minden
napok után itt nyugalom vár rájuk, ahol 
mint egykoron, együtt lehetnek a testvé
rek és családjaik, a barátok. Emlékeze
tesek a nagyatádi nyarak.
- Boldog gyermekkorunk volt, pedig 

a háború minket sem kímélt. Nagy fe
gyelemmel, de nem félelemmel nevel
tek minket, már óvodás korunktól. Az
tán a lecke, a tanulás volt az első, amit 
édesapánk nevelt belénk, s ez megma
radt az egyetemi évekre is, - mondja Dr. 
Erőss Klára, majd így folytatja: az álta
lános iskolában apácák is tanítottak, ahol 
alapos követelmény - rendszerrel kérték 
számon az anyagot. Ám kitűnő alapok
kal, nagyszerű pedagógus gárda irányí
tott bennünket a középiskolába, ahova 
úgymond klerikális beállítottságom mi
att nem vettek fel az ország középisko
láiba - helyhiány okán. Mégis, a Deb
recenben induló katolikus gimnázium
ba aztán fölvételt nyertem, ami csak két 
hétig tartott, mert Csurgón folytathattam.

- Honnan a kémia iránti vonzalom?

- kérdeztem az egyetemi docenstől.
- Hetedik-nyolcadikban a nagy tudá

sú dr. Gochler Lajosné irányította rá a fi
gyelmemet. Ebben az időben - még ma 
is láthatóan, a padláson kémia labora
tóriumot rendeztem be. Kísérleteim 
eredményei aztán újabb inspirációt ad
tak. Csurgón Ács Etele fizika, 
Matyasovszky tanár úr matematika, Var
ga Ödön kémia óráin, kísérletein csodá
latos élmény mellett, óriási ismeretekre 
tehettünk szert. Mégis úgy alakultak a dol
gaim, hogy Kaposváron érettségiztem. El
sőre vettek föl a Budapesti Műszaki Egye
temre, ahol az analitika tanszéken kü
lön munkát kaptam. Az egyetem befe
jezése után egy, másfél évig kutatóinté
zetben dolgoztam, majd '62-ben vissza
hívtak, ahol 1991-ig, nyugdíjazásomig 
tanítottam. Igaz, ugyanott a nappalin, 
meg az esti levelezőn ma is dolgozom, 

TÁJÉKOZTATÓ
1999. október 01-jótól hot oly bo lépett a telepengedély alapján gyakoroltató 

iparí és szolgáltató tevékenységekről szóló 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet.
A rendelet hatálya kiterjed valamennyi |ogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági tar 

sasogra és egyeni vállalkozóra A rendelet értelmében egyes általában a környezetvédelmet érintő - a ren

delet meöekleteben felsorolt - ipari és szolgáltató tevékenységek csak az Önkormányzói jegyzője által kiadott 

lelepengedely birtokában gyakorolhatok

Ennek beszerzésére - mar kukádé telep esetén - legkésőbb 2000. máráus 31-ig van lehetőség.

Fehvjuk az emtettek figyelmet arra, hogy az engedeJyezesi e^áras hosszabb időt vesz igénybe, ezért kérelmüket 

lehetőség szerint már ez evben nyújtsák be hivatalunknál (fsz 7. sz ).

Fentiekkel kapcsolatoson ugyanitt részletes tájékoztatást odúnk

Nagyatád Város Jegyzője

heti egy napot, a 
szakmérnöki okta
tásban. Az igazság
hoz tartozik: a két 
unokám egyre in
kább kitölti az élete
met; az évközi sza
badság már a gyere
keké, amit mindig 
Nagyatádon töltöt
tek.

- Kérem, térjünk 
még vissza szép ívű 
pályájára...

- Az egyetemre 
visszakerülve, kuta
tó analitikai kémiá
val foglalkozhattam, 
külön tanszéken, s 
ezen beül speciali
zálódtam műszeres 

elemzésre. Az infravörös spektroszkópia 
lett a kutatási, oktatási területem. És a vé
letlen hozta: addigi segítőm, főnököm 
külföldre, Angliába emigrált, ami azzal 
járt, hogy azután már nem volt főnököm, 
így ezt a területet egyedül műveltem, ter
mészetesen nemzetközi megmérettetés, 
- kontroll mellett, konferenciák, publiká
ciók formájában. Talán éppen ide kíván
kozik: a 64 publikációm egyharmada 
magyar, a nagyobbik hányada német, an
gol nyelven jelent meg.

- Könyve angolul is megjelent...
- Sok-sok szabadidőmet föláldozva, 

nagy mennyiségű irodalmat feldolgoz
va 1976-ban K. Kiss Erőss: Analytical 
infrared spectroskopy címmel, 555 ol
dalon angolul is megjelent azután, 
hogy 1974-ben magyarul már napvi
lágot látott, de a fordítás saját munkaként, 
sok időt, energiát vett igénybe. És szíve
sen említem meg, hogy itthon és külföld
ön 66 előadást tarthattam. Az európai or
szágok zömét bejárhattam. Persze volt 
úgy is, mint a firenzei vagy az oxfordi 
utazásom, ahova saját valutakeretem ter
hére jutottam el.

- Voltak-e nagyatádi diákjai az egye
temen?

- Igen voltak, méghozzá remek diák
jaim, elég ha - a teljesség igénye nélkül- 
, Perényi Miklóst, Nagy Tibort, vagy Kri- 
varics Julikát említem.

- Mi volt mindig is fontos az életé
ben?

A becsület, a szorgalom, a megbíz
hatóság. Ennek szellemében tanítottam 
is.

- És milyennek látja a mai Nagyatá
dot?
- A közvetlen környékünkön ma is sok 

a régi ismerős, akik nagyon érdeklődő
ek és nyíltak-, ami nagyon jólesik. Ma 
már csak azért is, mert a korosztályom
ból valók közvetlenebbek, barátságosab
bak itt, mint a nagyvárosban. Családias 
így, bár nem sokáig, mert eladó a ház, 
ilyen messziről rendszeresen nem gon
dozható, nem tartható fenn. Sajátos, ked
ves hangulata van a rendezett, tiszta vá
rosnak, igaz még néhány régi épületet 
szívesen látnék most is. A fürdőkultúra 
kiteljesítése igazán jó irány, nagy értéke 
és lehetősége ez a városnak.

Kora estére megszaporodik a ház né
pe. A testvérek békés otthonaikból „ha
zajönnek", itt is otthon vannak. - És je
lenlétükkel tán erőt, bíztatást adnak ne
künk is, itt élőknek, s e vidéknek, ame
ly befogadott bennünket. Hiszem, hogy 
e beszélgetéssel is.

Hubay Sándor

személyigazolvány-,
2000. január 1 -tői megszűnik a rendőrkapitány 

ságon a személyi igazolványok és a határátlépési iga 

zolványok, közismert nevükön a kishatárátlépők ki

állítása.

Az okmánykorszerüsifési kormányprogramban 

meghatározottak szerint a személyikkel és a 

krshatarotlepókkel kapcsolatos feladatokat állami, 

közigazgatási feladatként a Város Jegyzője a Pol

gármesteri Hivatalon belül e feladatra kialakított bel 

ső szervezed egységben dolgozó köztisztviselők se

gítségével és munkájával látja el.

Az okmányirodát nem a városháza épületében, 

hanem a Nagyatád, Baross Gábor u. 5/a szám alat

ti ingatlan (volt nőtlen tiszti szálló ) földszintjének 

nyugati, a városházához eső részén, alakítottuk ki. 

2000. január 1 -tői itt lehet valamennyi anyaköny

vezéssel kapcsolatos ügyet is intézni. (Születés, há

zasság, haláleset anyakönyvezése, kivonatok kéré

se, névváltoztatással, családi jogállás változásával 

kapcsolatos ügyek.) Itt intézzük az állampolgárság

gal kapcsolatos ügyeket is. Minden lakcímváltozást 

is itt kell bejelenteni.

Az okmányiroda feladata január 1 -tői: a személy

azonosító igazolvánnyal való ellátás, a személyi azo-, 

nositát és a lakúmét igazoló hatósági igazolványok 

kiadása

Tudnivalók a személyi igazolványról

Fontos tudni, hogy új személyi igazolványt csak 

annak állítanak ki, akinek első ellátására kerül sor, 

tehát a 14 éveseknek, továbbá akinek a személyi 

igazolványa érvényességi ideje lejárt, vagy adatai

ban változás következett be. Az okmányirodánál 

kell bejelenteni a személyazonosító igazolvány elvesz

tését is. Az okmányiroda a személyi igazolványok

kal kapcsolatos feladatai végzésé során személyazo

nosítást, és adatfelvételt végez, digitális úton fény

képfelvételt készít, de az ideiglenes igazolványok ki

vételével személyi igazolványt nem állít ki. Az ada

tok felvétele és a központi nyilvántartóba történt 

számitógépes küldése utón, a személyi igazolványt 

postai úton a központi nyilvántartó hivatal küldi meg 

az érintettnek. Az új állandó személyi igazolvány 

magyar állampolgár esetében kék, bevándorolt kül

földi és a menekült igazolványa sárga színű műanyag 

biztonsági kártya lesz. Az igazolvány a tulajdonosa 

arcképét és természetes azonosító adatait ( nevét, 

anyja nevét, születési adatait, nemét és állampolgár

ságát) és aláírását fogja tartalmazni. Az új igazol

vány a lakcím adatot nem tartalmazza. A régi típu

sú személyi igazolványok mindaddig érvényesek ómig 

érvényességi idejük le nem jár abban az esetben ha 

az adataikban nincs változás. Akiknek a személyi 

igazolványa érvényességi ideje lejár, vogy adataik

ban változás következett be azoknak, az új típusú 

személyi igazolványt ki kell váltaniuk, akkor ha nincs 

útlevelük, vagy nem az útlevelet akarják belföld

Ünneplés megható szeretettel

1999. az Idősek Nemzetközi Éve, ezért 
különös figyelem irányul rájuk, problé
máikra, érzéseikre.

A Naplemente Idősek Otthona és Gon

ön személyazonosság igazolására használni., A ré

gi nevén személyigazolvány csere ügyben a szeme 

lyi igazolvány érvényességi ideje lejárta előtti 60 na

pon belül kell az okmányirodát felkeresni.

A leírtakból is kitűnik, hogy a jogszabályváltozás 

leglényegesebb eleme az, hogy nem kell személyi 

igazolvánnyal rendelkeznie mindenkinek, mert az út

levéllel rendelkező állampolgár személyazonossága 

igazolására útlevelét is használhatja. Természetesen 

ebben az esetben azt mindig magánál kell tartania

Milyen iratok kellenek a személyi igazol

vány kiváltásához?

Ha a személyi igazolványt kérőnek érvényes sze

mélyi igazolványa von, akkor csak a személyazono

sító igazolványát kell az okmányirodába hoznia, és 

más iratra nincs szükség. Természetes ez csak akkor 

igaz, ha a régi igazolványában minden adata he

lyes, és azokban semmilyen változás nincs. Nem kell 

fényképészhez menni, és nem kell a postára menni 

személyi igazolvány lapért.

Ha a kérelmezőnek nincs érvényes állandó sze

mélyi igazolványa úgy a következő eredeti irato

kat kell bemutatnia:

- három hónapnál nem régebbi születési, és a név

viselés megollapitosora alkalmas házassági onyaköny 

vi kivonatát,

- doktori cím viselésére jogosító iratot,

- külföldről hazatért állampolgár eseten a ma

gyar állampolgárságot igazoló érvényes állampol 

garsági bizonyítványt, továbbá a bevándorolt személy 

nél o bevándorlási engedélyt, és a menekültnél a 

menekültként! elismerést bizonyító iratot, továbbá a 

lokáhely bejelentéséről szóló igazolványt.

Ki kérheti az igazolvány kiállítását?

Az igazolvány kiállítását személyes megjelenés

sel maga az érintett kérheti. Cselekvőképtelen, te

hát cselekvőképességet kizáró gondnokság alá he

lyezett személy eseteben a cselekvőképtelen személy 

jelenlétében a kérelmet a törvényes képviselője tér 

jeszti elő.

Tudnivalók a lakcímváltozás bejelentésről 

és a lakcimigazolványokról

A lakcím igazolására szolgál a személyazonosí 

tó és lakcím igazolvány. Az okmányiroda azoknak 

a személyeknek akiknek a személyi igazolványa ér

vényességi ideje lejárt, személyazonosifó és lakcím 

igazolványt is ki fog állítani. A régi típusú de még 

érvényes személyi igazolványok mindaddig érvényé 

sek a lakcímadatok tekintetében is amíg az érvé

nyességi idejük le nem járt, és lakcímváltozás nem 

következett be. Ha lakcímváltozás von, akkor a sze

mélyi igazolványból a lakcím adatot érvénytelení

teni fogjuk, és illetékmentesen személyazonosító és 

lakcimigazolványt állítunk ki. Nagyon fontos, hogy 

minden lakcímet változtatónak és új típusú igazol

vánnyal rendelkezőnek legyen személyazonosító és

dozóházában is hagyomány, hogy az 
Idősek Világnapja alkalmától - amely ok
tóber 1 -jén van - köszöntjük az otthon
ban élőket. Az alkalom fényét emelte, 

lakcím igazolványa. Pénzintézeteknél bankszámla és 

más ügyletek végzéséhez csak a teljes körű igazo

lások lesznek a megfelelők A lakcímváltozás beje 

lentése szándéka esetén keresse fel mindenki az ok 

mányirodát. Itt meg fogják mondani, hogy kell e 

nyomtatvány a bejelentéshez, és mit kell még ma

gával hoznia.

Mennyibe kerülnek az új igazolványok ?

Nem kell illetéket bélyegben fizetnie annak az 

első igazolvány kiállításáért a 14 éveseknek akkor 

ha nincs útlevelük és az igazolvány kiállítását annak 

a naptári évnek a végéig kérik amelyben a fiatal a 

14. évét betölti. Illetékmentes a 70 éven felüli pol

gár személyi igazolvány cseréje is.

Minden más esetben az állandó személyazonosí 

tó igazolvány kiállításáért 1500 Ft. illetéket kell bé

lyegben megfizetni.

Ha nem adható ki állandó személyi igazolvány és 

ezért ideiglenes igazolványt is ki kell állítani ( elvesz

tés, megrongálódás) úgy 3000 Ft. ot kell illeték 

bélyegben leróni.

A személyazonosító és lakcimigozolvány kiállítá

sa illetékmentes akkor, ha a kiállításra lakcímválto

zás, vagy a személyi igazolvány kiállítása miatt ke

rül sor. Minden más esetben az illetéke 500 Ft, de 

ha azért kell újat kiállítani mert a régói igazolvány 

elveszett, vagy megsemmisült úgy lOOOFt. illeték- 

bélyeget kell vásárolni

Speciális szabályok vonatkoznak azokra, akiknek 

a családjában az egy főre jutó jövedelem nagyon 

alacsony és ezért az illetek megfizetése a létfenn

tartásukat veszélyeztetné. Minden ilyen polgárnak 

a szükséges igazolásokról és eljárásról részletes tá

jékoztatást adnak az iroda dolgozói.

A határátlépési engedélyért 1500 Ft-ot kell ille

tékbélyegben megfizetni.

Milyen időben intézhetők az ügyek?

A Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztálya Nyilván 

tartási csoportjának ügyfélfogadási ideje azonos a hi

vatal ügyfélfogadási idejével amely a következő: 

Hétfő: 13 órátái-16 óráig

Kedd: nincs ügyfélfogadás

Szerda. 8 órától- 16 áráig

Csütörtök. 13 órától-16 óráig

Péntek: 8 órától -12 óráig

Az okmányiroda a munkáját 48 település lakos

ságára kiterjedően, Nagyatád városkörnyékre és a 

városra, valamint Csurgó városra és környékére, ré

gi nevükön a nagyatádi és a csurgói járás területé 

re végzi. Mindezek miatt kérek tisztelettel minden 

nagyatádi polgárt, hogy a munka és a nagy töme

gű feladat zökkenőmentes végzését segítse elő az 

zal hogy az irodát ügyfélfogadási időben keresi fel. 

Segítségüket munkatársaim nevében is előre köszö

nöm.

Haffmanné dr. Németh Ildikó

hogy új környezetben és nagyobb lét
számmal ünnepelhettünk, mint eddig.

Vendégeink voltak a Rozsnyói utcai 
óvodások, akik versekkel, énekkel és ál
taluk készített ajándékkal kedveskedtek 
az időseknek. Megható volt, ahogy a 
gyerekek műsorát fogadták és szeretetét 
viszonozták.

A nap másik jelentős eseménye volt, a 
tűzijátékkal fényesített óriási torta begör- 
ditése, amelyet a FiIipovics Cukrászda ké
szített ajándékba erre az alkalomra.

Az októberi programsorozatot folytat
va a Fehér Galamb Étteremben szüreti 
mulatságra került sor, ahol a bőséges va
csora elfogyasztása előtt az idősek, az ál
taluk összegyűjtött tombolatárgyakat 
sorsolták ki, s ezt követően Ignác János 
zenéjére mulattunk.

Az elkövetkezendőkben további prog
ramok szervezésére és lebonyolítására is 
sor kerül, amelyektől hasonlóan jó han
gulatot várunk. Az eddigi támogatásért 
pedig, amellyel teljesebbé válhatott az 
ünneplés, hálásan mondunk köszöne
tét. Nagy Katalin

A nagyatádi Városi Önkormányzat Kórház-Rendelőintézet „PARACELSUS" Népegészségügyi Alapítványa 
tájékoztatja a nyilvánosságot, hogy a részére felajánlott személyi jövedelemadó 1998. évi 1 %-át - 263.992 Ft összeget - 

a céltámogatási pályázatban elnyert orvosi gép-műszer beszerzésre fordítjuk. 
Ezúton köszönjük a felajánlásokat és kérjük további támogatásukat.

Tisztelettel: az Alapítvány Kuratóriuma
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Emlékezés egy labdarúgóra

A múltról és a jelenről

A közelmúltban meghalt Bicsáki Sán
dor, a 40-50-es évek egyik legjobb lab
darúgója. Kiváló technikai tudású, jól fe
jelő, kitűnő labdakezelésű játékos volt. 
A csapatszellem kialakulásában, barát
ságban példamutató volt. Több alkalom
mal volt megyeválogatott, nevét az 
egész Dél-Dunántúlon jól ismerték. Já
tékával nagyon sok örömet szerzett nem
csak Nagyatád, hanem az akkori még já
rási labdarúgást szerető közönségének, 
szurkolóinak.

Abban az időben a mérkőzések láto
gatottsága 1 (XX)-1800 között volt, szem
ben a mai 400-800 nézővel. Ez a szám 
akkor látszik óriásinak, ha az akkori és 
a mostani Nagyatád lélekszámát össze
hasonlítjuk.

Igaz, hogy az óriási technikai fejlődés 
(TV) csökkentette a mérkőzések látoga
tottságát, azonban nem ilyen mértékben. 
Egy-egy mérkőzés alkalmával megmoz
dultak nemcsak az atádi, hanem a kör
nyező községek szurkolói is. Jöttek ke
rékpáron, motorkerékpáron, sőt még gya
log is. Nagyatád laJxJarúgó nagyhatalom 
volt Kajaosvár után a megyében nemcsak 
eredményei, hanem nézőszám tekinte
tében is. A szurkolók jó iramú, magas 
színvonalú játékot láthattak, hiszen az el
lenfelek kitűnő játékerőt képviseltek 
(Simontomya, Nagykanizsa, Baja, Kom
ló, Szekszárd, Pécsbányatelep, Mec- 
sekszabolcs, Szászvár, Pécs, Kaposvár stb 
különféle csapatai).

A nézettségnek egyetlenegy magyará
zata volt, régen és most is: a lelkiisme
retes, lelkes, eredményes játék. Szép szín
foltja volt az akkori időszaknak is a jó 
csapatszellem erősítését szolgálták a mér
kőzések utáni összejövetelek a fehér asz
talnál. Ezeken részt vettek a játékosok, 
feleségek, menyasszonyok, leendő 
menyasszonyok, vezetők, szurkolók. 
Ezek jó alkalmat szolgáltattak kitárgyal
ni a mérkőzések főbb mozzanatait.

A játékosok fizetése akkor a taps, a tisz
telet és az elismerés volt. Nem akarom 
ezzel azt mondani, hogy nem vagyok hí
ve a játékosok fizetségeinek, pénzkere
setének, de ugyanakkor híve vagyok an
nak is, hogy a megkeresett pénz, legyen 
akármilyen nagy is, párosuljon az ered
ményekkel. Sajnos ma ez nálunk hiány

Szakmai Napon
Az energia-hatékonyság növelése, 

ezzel a környezetterhelés csökkentése, 
valamint a források ésszerűbb felhaszná
lásának lehetőségei volt a témája a kö
zelmúltban Nagyatádon megrendezett 
biomassza szakmai tanácskozásnak.

A környezetvédelem ma még elmara
dott Magyarországon, ezért is kell hat
hatósabban foglalkozni a megújuló 
energiaforrásokkal - hallhatták a gazda
sági minisztérium szakfőtanácsosától, 
Bohoczky Ferenctől, aki a kormányprog
ramban szereplő támogatás lehetősége
ire is felhívta a figyelmet.

Dr. Marosvölgyi Béla, professzor az er
dő, a fa energetikai hasznosításáról, kör
nyezetvédelmi előnyeiről tartott előadá- 
sáten, az EU-csatlakozással összefüggő
en csökkenő termőterületeken telepíthe
tő erdő hasznosságáról is Ereszéit. Példá
nak a skandináv államokat hozta fel, ahol 
tavai atomerőműveket váltottak ki. De 

zik. Kialakult egy szemlélet: a teljesít
ménytől függetlenül, így is - úgy is meg
van a pénzem, minek törjem magamat. 
Ezen feltétlenül változtatni kell, mert kü- 
lönten olyan lesz a magyar foci, ami
lyen jelenleg. Meggyőződésem, hogy a 
válogatott, vagy a kupákért játszó csa
patok, akkor sem értek volna el jobb 
eredményt, akármennyi pénzt kaptak is 
volna. Jelenlegi tudásuk csak ennyire fu
totta. Sokat lehet hallani arról az írott saj
tóban, a TV-t>en, hogy az egyesületek 
nagy összeggel tartoznak a játékosoknak. 
Arról már kevesebbet, hogy a játékosok 
mennyivel tartoznak az egyesületeknek, 
a szurkolóknak, az országnak.

Ahhoz, hogy eredmény legyen, sok 
minden földi jóról kell lemondani. Az 
eredmény nem jön magától, azért meg 
kell küzdeni. Erről talán Puskás tudna be- 
szélne igazából, hogy milyen sokat kel
lett változtatni életfelfogásán, hogy a Re
álba bekerülhessen.

A magyar játékosok is tel tudnának zár
kózni a nyugat játékosainak színvona- 
lához, ha más lenne a játékhoz való hoz
záállásuk, életmódjuk, felfogásuk.

A rátermettségen kívül az akaraterő, 

a lelkiismeretes edzésmunka, a sportsze
rű életmód, szorgalom voltak és az ma 
is az eredményes szereplés feltételei.

Az eredmények vonzzák a közönsé
get, a támogatókat, és megoldódnának 
az anyagi gondok.

E kegyeleti megemlékezéssel célom 
volt, a Nagyatádra, a 60-as évek után 
ideköltözőkkel, máskülönben a fiatalok
kal megismertetni, milyen is volt a vá
ros labdarúgása egykoron.

A maiak példát meríthetnek a múltból. 
Bízunk bennük, hogy felemelik a város 
labdarúgását arra a szintre, amelyet en
nek a városnak a polgárai elvárnak és 
megérdemelnek.

Évtizedeken át rúgtam a lafxiát, játszot
tam a bajnokság valamennyi osztályá
ban, voltam a háterú előtti profilig, pro
fi játékosa. Ez a múlt.

Mint a labdarúgás örökös szerelmesét, 
77 év múltán az eltelt évek arra kötelez
nek, hogy véleményt mondjak a jelen
legi latearúgásról - a joteítás szándé
kával.

Kanizsai Gyula

a biomasszáról
terjedőben van a látványtüzelés, pl. a 
kandallók üzemeltetése, amelyek akár 
távirányítóval is működtethetők.

Szemléletes előadásban mutatták te 
az előadók, az üzemanyag-alkohol elő
állításának lehetőségét, minthogy az EU- 
döntések is motiválnak az alternatív le
hetőségek felkutatására.

Az alkohol 66 %-a, már mint üzem
anyag hasznosul világban. - Előadás 
hangzott el a biogáz gázmotorban tör
ténő hasznosításáról is.

Kiss László nagyatádi agrármérnök sze
mélyében helyi előadója is volt a szak
mai napnak. Témájáról "A környezetgaz
dálkodás és az energiatermelés kapcso
latának helyi lehetőségei a Rinya men
tén" címmel és más közérdeklődésre szá- 
mottartó kérdésekről kérjük majd beszél
getésre, amelyről következő lapszá
munkban számolunk te olvasóinknak.

Hubay Sándor

KATONA-BARATSAG
Afflgas tisztségekben az egykori nagyatádi katonák

A közös megemlékezésre, emlékállí
tásra, itt élők és most az alkalomra vissza
térők között, nekünk civilek számára is 
sok az ismerős arc.

Mindenki örül a találkozásnak.
Nagyatádi múltja miatt, a barátok in

vitálására, ha teheti s ideje engedi, el
jön a városba Dr. Höflinger József ez
redes, műveleti igazgató, a Honvédel
mi Minisztérium Védelmi Hivatala fő
igazgató-helyettese, c. egyetemi docens 
is. És Somogyba szintén Koncsek Antal 
ezredes úrhoz, a Somogy Megyei Vé
delmi Bizottsága titkárához - hivatalból 
is, hiszen figyelemmel kíséri a megye fej
lődését - az egykori tisztiklubban beszél
gettünk.

- Katonamúltja miként kapcsolódik 
Nagyatádhoz ezredes úr ? Igazi katonai 
karrier az Öné, úgy gondolom.

-Tulajdonképpen itt, a 69. Harckocsi 
Ezrednél indult el katonai pályafutásom. 
Szakaszparancsnoki beosztásban kezd
ve szolgáltam itt, s ahogy ezt mondani 
szokás, bejárva a szamárlétra minden fo
kát. Sokat köszönhetek egykori kollégá
imnak, hogy idáig jutottam. És mit mond
jak, - itt született a most érettségiző fi
am és a nagylányom is. Hét évig szol
gáltam a helyőrségten.

- És ezután ?
- 1983-ban mentem el az Akadémi

ára, s mert tanítani ott maradtam, Nagya
tádra már nem kerültem vissza.

- Sikeres évek voltak azok is ...
- Valóban, hiszen ott jutottam el a dok

tori címhez és a tudományos fokozatot 
is mint oktató, majd tanulmányi osztály-

Életveszélyben...
Az élet csodálatos szépség;
Az élet megvalósítandó álom:
Az élet játék, amit játszani kell;
Az élet fájdalom, amelyet le kell győzni; 
Az élet dal, hogy daloljunk;
Az élet ka land, mellyel szembeszállunk... 
\z élet élet, amelyet meg kell menteni.

Életünk olyan pillanataiban, amikor 
torkunk elszorul, szemünk könnyben 
úszik, nehezebben vesszük a levegőt... 
amikor a megszokott mindennapi élet rit
musát szirénázó mentőautó villogása 
váltja fel, tennünk van az aggódás; va
jon mi történt? időben odaérnek-e? kit 
szállíthatnak?

Mentők... egy önkéntes, szép hivatás, 
szerény és áldozatkész, szakmailag jól 
felkészült ember-közösségre, mely ott se
gít a bajban, ahova a kötelesség szólít, 
ahonnan a segélykiáltás érkezik ... ahol 
néha az élet lángja kihunyni látszik, de 
még fel-fellobban, mert „az élet él és él
ni akar".

A nagyatádi mentőállomás egyszerű 
épülete évek hosszú sora alatt jelentő
sete változtatások nélkül ugyan, de a ma
ga szerény módján meg-megújult, nem 
mintha ne szorulna iá még ma is, a hi- 
vatást-tisztelő emterek jó szándékára,

Az ötlet tavaly született. 1998. decem
berében elszórtan, a város egy-egy fáján 
szerényen megjelentek az apró fényfü
zérek. A Városgondnokság dolgozói lel
kesen szereltek, gyönyörködtek a mun
kájukban. Januárban aztán raktárba ke
rültek a kis égősorok. Fogadkoztak, majd 
a 2000. év köszöntésekor jobban fog si
kerülni.

Az elhatározás komoly volt, idén no- 
vemterben már kezdődtek az előkészü
letek. Külön öröm, hogy nagyon sok em
bert sikerült az ügy mellé állítani. Három 
önkormányzati testületi tag (Iharosi István, 
Fehér Miklósné, Dr. Bóta László) ajánlot
ta fel képviselői keretét, hogy a városköz
pont, a nagy karácsonyfa, a város északi 
bejárata ünneplőbe öltözhessen. Önzet
lenül járult hozzá a Manufaktúra Kft. is.

A Solar Szálló a tavalyi közös díszítés 
után úgy döntött, hogy idén egyedül vál
lalja, s valami nagyon szépet csinál. Iga
zuk lett, gyönyörű az erkélyről lefutó 
fényzuhatag. 

vezető szereztem meg. Igazán szép évek 
voltak.

- Mikor került a Védelmi Hivatalhoz 
és ott milyen feladatok vártak Önre?

- 1995-ben kerültem az új munka
helyemre, ahol tavaly decemJ>erétől va
gyok főigazgató-helyettes. Feladatunk 
az ország komplex, elsősorban a civil 
szféra védelmével foglalkozni. Minősí
tett, „nem normális" helyzetten a gaz
daság felkészítése, a lakosság minősí
tett időszaki ellátása (élelmezési, egész
ségügyi, szállítási, hírközlési, stb.) a fel
adatunk, a Honvédelmi Minisztérium 
közvetlen irányítása alatt, a törvényijén 
meghatározottak szerint - önálló hiva
talként.

- Itt, Nagyatádon mit érezhetünk 
mindebből?

- A város polgármesterének vezetésé
vel nagyon jól működő Védelmi Bizott
ság végzi a dolgát, a Somogy Megyei Vé
delmi Bizottság irányítása mellett.

- Különösen a dél-szláv háború ide
jén merült fel sokunkban a kérdés: itt, 
a határ közelében helyes volt-e a hon
véd-alakulatok felszámolása? Mi erről ez
redes úr véleménye?

-A déli határaink mentén kialakult há- 
borús helyzetet voltaképpen a Kor
mány, a Megyei Védelmi Bizottságok és 
az erre hivatott szervek megfelelően ke
zelték. Nyíltan ismertették a kialakult 
helyzetet és mindent megtettek a lakos
ság védelme érdekében. Egyébként a ka
tonapolitikai, gazdasági és gazdaságos
sági tényezők együttes megfontolásával 
született döntés a megszüntetéséről.

együttérző segítségére. Nemcsak a mun
kakörülmények, de a mentő gépkocsik 
felszereltsége, a kiemelt felszereltségű 
esetkocsi műszereinek korszerűsítése. A 
közelmúlt egyik megrázó eseménye is 

rávilágított, hogy emterek életét csak 
megfelelően biztosított korszerű techni
kai terendezések meglétével lehetséges 
elsősorban biztosítani, amihez feltétlen 
társul a magas szintű szakmai tudásuk. 
Ennek érdekében érzik szükségét annak, 
hogy felnőttként továtetanulás tonnájá
ban képezzék magukat, hogy a kor szín
vonalán feladataikban példásan helytáll
janak a gyakorlati tennivalók során.

Munkahelyi körülmények javítása - 
korszerű műszerek biztosítása - szakmai 
tudás gyarapítása.

Ezen meggondolás vezetett azon el
határozáshoz, hogy a Mentőállomás dol
gozói, felismerve mindezeket a nemes 
célokat, három évvel ezelőtt létrehozták 
a „Betegszállításért és mentésért Nagya
tád" Alapítványt, amely ez év márciusá
tól közhasznú szervezetként működik.

Támogatásra felajánlásként az eddigi
ek során töbten bizonyították jó szán
dékukat, és az el következendő idők so
rán is szívesen fogadnak további együt
térző segítséget embertársaiktól azért,

Szentjánosbogarak a fákon
A Kossuth L. utca keleti oldalán szin

te spontánul indult meg az összefogás. 
A megkeresésre a vállalkozók, kereske
dők szinte mindannyian hozzájárultak 
a költségekhez, s az utca teljes hosszá
ba, minden fára sikerült egy-egy 120 égős 
fényfűzért elhelyezni. Az áramforrást is 
nekik kellett vállalni.

S talán az a legfontosabb, hogy itt kö
zös összefogással valósult meg a kedves, 
ünnepi hangulat. Hogy egyesek elutasí
tották a hozzájárulást?... Jövőre ők is biz
tos, majd másképp látják. Idén a többi
ek kipótolták az ő részüket is.

Novemter közepén a Somogyi Béla 
utcában thujákat vágott ki a KÖGÁZ. A 
Városgondnokságnál újabb ötlet szüle
tett - valahol egy utcasort ki kellene dí
szíteni a zöld ágakkal. A választás a pi
achoz vezető sétányra esett, a kandelá- 
bersor épp alkalmas rá. Folyt a zöldto-

- És ma milyen a kötődése a városhoz?
- Máig erős a kötődésem. Fodor La

jos vezérezredes, Preininger Ambrus al
tábornagy személyétien nagyszerű utó
dokat láttam előttem. Példaképeim 
voltak, s azok ma is a számomra. A fe
leségem pedig most is tartja egykori it
teni barátnőjével a kapcsolatot, én a ré
gi kollégákkal.

- Miként ítéli meg az egykori, Nagya
tádon élő katonatársak baráti körbe-, 
egyesületbe szerveződését?

- Példás ez az összetartozás, amely 
önszerveződés eredménye. Az pedig 
külön is érdem, hogy a lövészek és a 
harckocsizok így „összetalálkoztak". Ez 
akár további sikereik záloga lehet. Sok 
sikert kívánok nekik.
- Köszönöm, hogy rendelkezésünkre 

állt.
Hubay Sándor

hogy „segíts, hogy segíthessenek!". 
Helyszínre történő érkezések alkalmával 
előfordult olyan eset, amikor az újraélesz
téskor sok szövődmény keletkezett, ha
bár létezik már egy olyan eszköz, 
amelynek használatakor mindez kiküszö
bölhető. Ezen létfontosságú műszer ér
tékét tekintve jelentős és rendkívül fon

tos lenne számukra, s amelynek megvá
sárlása bizony összefogás hiányában nem 
nagyon megvalósítható, ezért városi pol
gárok részéről jótékonysági rendezvény 
gondolata vetődött fel. így vált valóság
gá a megyében első alkalommal: a men
tős bál megszervezése. Humanitárius 
megnyilvánulás az adakozás a támoga
tók részéről a tomtela tárgyak hozzájá
rulása is.

Igazi meglepetés valamennyi mentős 
számára a rendezvényen az volt, hogy 
két „betegük" megható szavakkal kö
szönte meg azt az áldozatos tevékeny
séget, amit értük tettek a MENTŐK.

Bepillantást nyervén felelősségteljes, 
lelkiismeretes hivatásukba, érzelmileg 
olyan hatás alakul ki az emberben, hogy 
ÓK azok, akik elsőként találkoznak, em
beri sors-tragédiákkal és meg kell tenni
ük mindent, ami még menthető, mert

az élet egyszeri és megismételhetetlen, 
amelyet meg kell menteni.

Mészáros Ágnes

nat készítés, díszítés, égőszerelés, újabb 
füzérek szerelése a város különböző 
pontjain - fehérek és színesek is. Segít
ségül hívták a DÉDÁSZ-t, a tűzoltóságot. 
Nem mondtak nemet, a lelkesedés át
ragadt rájuk is. Érződött a közös feszült
ség, a közös ünnepvárás. Decemter 6- 
ra elkészült a díszítés. Persze azóta jó pár 
színes égő eltűnt, majd karácsonyra pó
toljuk - mondja a gondnokság.

A rendőrség is vállalta, hogy járőrözés
kor külön figyeli az ünnep apró jeleit.

Azóta újabb telefonhívások érkeznek 
a Városgondnoksághoz.

Vállalkozók, kereskedők érdeklődnek, 
hogy juthatnának kis füzérl<anl<ák az előt
tük levő fákra is? Hát így a munka továte 
folytatódik.

Mi pedig egyre teldogan sétálunk 
gyermekeinkkel a millió szentjánosbo
gársor alatt, mellett, között.
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Kopjafa a bajtársakért

1999. október 29-én 10 órakor került 
sor a temetőben arra a kopjafa avatás
ra, amelyet Bajtársi Egyesület és a 69. EIK 
ezred Baráti Köre állított elhunyt bajtár
sai emlékének. Ezzel a gesztussal kívánt 
méltó emléket állítani a volt kollégáknak, 
barátoknak, kifejezni a gondoskodást, a 
gondolkodást, a tiszteletet a halottaknak.

Az avatáson az érdeklődőkön, hozzá
tartozókon, az ország minden részéből 
összegyűlt volt kollégákon kívül megje-

Szt. József-szobor a henészi kápolna előtt

A múlt örökségének megbecsülése 
minden civilizáció továbbélésének egyik 
alappillére. Minden kultúra a megelőző 
korszak eredményeire épít, és nagyon 
gyakran merít a távolabbi múlt tudomá
nyos és művészeti hagyatékától is. Ha 
a múlt emlékeit veszni hagyjuk, úgy min
den utánunk jövő nemzedéket megfosz
tunk ezek megismerésének és tanulmá
nyozásának lehetőségétől.

A XX. század második felének robba
násszerű urbanizációja és a modernizmus 
túlzott térhódítása óriási károkat okoztak 
a történetileg növekedett városaink épü
letállományában, településszerkezeté
ben. Mindez azért történt, hogy az elavult
nak és korszerűtlennek mondott házak 
helyére nagyobb épületeket, lakótelepe
ket, szélesebb utcákat, nagy parkolókat 
építhessenek. Ma már a közvélemény 
igen megosztott ezek eredményességét 
illetően, mind többen gondolna vissza 
nosztalgiával a régi kis utcákra-terekre, 
a régi házak, tornácok, udvarok, kertek, 
kerítések, kapuk hangulatára.

Egyre több könyv, film és írás foglal
kozik a még megmaradt értékekkel, sőt 
egyre gyakrabban tűnnek fel hagyomány
őrző módon épített új házak, épületré
szek, vagy régi mintákra készített padok, 
lámpák, kutak, szobrok.

Az önkormányzatok szinte versenge
nek megmaradt értékeik felújításában és 
reklámozásában. Komoly idegenforgal
mi szerepkort csak a történelmi hangu
latú városok, városrészek remélhetnek, 
ugyanis az emberek beleuntak a modem 
városok, felhőkarcolók és lakótelepek si
várságába, és utazásaik során mindenütt 
a helyi gyökerű, emberi léptékű és ter
mészetes anyagoktól készült környeze
tet keresik.

Nagyatád jelentős eredményeket tud 
felmutatni a régi értékek megőrzése te
rén, ami elsősorban annak köszönhető, 
hogy itt az átlagosnál több lelkes híve 
akadt a hagyományok őrzésének; vagy 

lentek a honvédség prominens képvise
lői: a II Gépesített Lövész Hadosztály Pa
rancsnoka Sütő Tamás vezérőrnagy, a Ki
képző Központ Parancsnoka, Radics Sán
dor ezredes, a Somogy megyei Hadki
egészítő Parancsnoka Payer Tamás ez
redes. Nagyatád Város képviseletében 
Ormai István polgármester úr, a rendvé
delmi szervek vezetői. Nagy László rend
őr alezredes, Csendes József alezredes, 
a Polgári Védelem parancsnoka, Szabó 
Vilmos őrnagy, a Tűzoltóság parancsno
ka.

Az ünnepség fényét a Honvédzene
kar közreműködése is emelte. A Himnusz 
eljátszásával kezdetét vette a megemlé
kezés. Sütő Tamás vezérőrnagy - a volt 
katonatárs - méltatta az elődök küzdel
mes munkáját. Tiszteletet és érzelmet kel
tő szavai utat találtak a jelenlévők szí
vétón.

Azután Ormai István polgármestere 
közösen leleplezték a kopjafát.

A katona várossá válásról az utódok 
nevében Ormai István polgánnester 
szólt elismerő szavakkal. Méltatta a hon
védség jelentőségét Nagyatád várossá vá
lásában, az elévülhetetlen érdemeket, 

Nagyatád helyi értékeinek védelme
másként itt talán több lokálpatrióta, vá
rosát szenvedélyesen szerető polgár él. 
Kevés kisváros büszkélkedhet az atádi- 
hoz hasonló városközponttal és főtérrel, 
ahol a térfalak döntően még ma is a múlt 
század végén kiépült utcaképeket mutat
ják.

Talán kevesen tudják, hogy a Városi 
Önkormányzat hat évvel ezelőtt, - me
gyénkben az elsők között-, már 1993- 
ban megalkotta a városban található he
lyi építészeti és természeti értékek védel
méről szóló rendeletét. A rendelet értel
mében a helyi védelem alatt álló léte
sítmények tulajdonosait határozattal kell 
értesíteni a védettség lényéről. A Képvi
selő-testület ez év novemberében e ha
tározatot is meghozta, melynek értelmé- 
tón a városban 38 épület, 22 szobor (il
letve emlékmű vagy kereszt) és 11 érté
kes növény-együttes áll helyi védelem 
alatt.

Jelen írás nem teszi lehetővé ezek tel
jes körű felsorolását, azonban néhányról 
mégis szükséges szót ejteni.

A legtöbb védett épület a Széchenyi tér 
korúi csoportosul, ahol a térfalakat alko
tó minden régi épület figyelemreméltó, 
és felújításuk is folyamatosan történik. Épí
tészeti szemponttól különösen érdekes 
a neogótikus temetőkápolna, a szecesszi
ós bíróság, vagy a magyaros stílusban ter
vezett református templom.

Nagyatád szobrai közül kimagalsó ér
téket képvisel a Kossuth-szobor, a henészi 

Baross G. u. 15.

TÁJÉKOZTATÓ
A Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság 

és a Megyei Egészségbiztosítási Pénztár 2000.1. félévében 
Nagyatádon (Baross G. u. 5. II. em. tanácskozó terem) 
az alábbi időpontokban tart kihelyezett ügyfélszolgálatot.

I. 05., II. 02., III. 01., IV. 05., V. 03., VI. 07., 8 órától 16 óráig.

amelyek dacolnak a múló idővel. A vá
ros polgárai nevében fejet hajtott az elő
dök munkája előtt.

Berta Tibor tábori lelkész közvetlen, 
emberi szavai meghitté tették az ünnep
séget. A kopjafa felszentelésével az egy
ház is főhajtással tisztelgett az elhuny
tak előtt.

Ezután a jelenlévők elhelyezték a ke
gyelet koszorúit, virágait a talapzaton.

A Bajtársi Egyesület nevében Kovács 
Rudolf nyugállományú alezredes, a 69. 
Harckocsi Ezred Baráti Köre nevében 
Bődi Ferenc nyugállományú alezredes 
olvasta fel annak a 76 bajtársnak, pol
gári alkalmazottnak a nevét, akiknek em
lékére állíttatott a kopjafa, akik a város
ban becsülettel szolgáltak és helytálltak 
életükben, függetlenül attól, hogy hol he
lyezték őket örök nyugalomra.

A zenekar Szózatával és a mécsesek 
meggyújtásával, amelyet a Bajtársi Egye
sület nevében Kálmán Ferenc nyugállo
mányú ezredes, elnök a 69. Harckocsi 
ezred Baráti Koré nevében Bődi Ferenc 
nyugállományú alezredes, elnök gyújtot
ta meg - véget ért az ünnepség.

Szent József szobor, illetve a kivadári 
Mária-szotór.

Helyi védelem alatt álló érték gazdá
jának lenni előnyökkel és hátrányokkal 
is jár egyaránt. Az előnyöket az objek
tum felújítására és karbantartására elnyer
hető országos, megyei és helyi támoga
tások képviselik; de várható, hogy a he
lyi védelem alatt álló értékek társadalmi 
megbecsülése is növekszik, és így ezen 
ingatlanok felértékelődnek. Ugyanakkor 
kötelezettségekkel és kötöttségekkel is jár 
e cím: ezen létesítményeket (általában az 
utcaképi megjelenésüket) eredeti formá
ban kell megőrizni. Természetesen a tól- 
ső felújítás, korszerűsítés, tetőtértóépítés, 
udvari tó'vilés ilyen esetekben is megen
gedettek. Az önkormányzathoz beérke
zett lakossági visszajelzések meglehető
sen vegyesek, sokan félnek az ingatlan
jukat érintő kötöttségektől, azonban van
nak a helyi védelemnek lelkes támoga
tói is. Sajnos néhány védelme erdemes 
nagyatádi épület a végpusztulás küszö
bére került, mint a barapusztai kúria vagy 
a simongáti Mándy-kastély, melyek be
szakadt tetejükkel, omladozó falaikkal és 
felhátórítóan elhanyagolt környezetük
kel azonnali cselekvést, társadalmi össze
fogást sürgetnek. Vajon az új évezred haj
nala hoz-e annyi elszántságot és jó szán
dékot, hogy ezen - még romjaikban is im
pozáns - épületekre a nagyatádiak még 
egyszer büszkék lehessenek?

Deák Varga Dénes

A MÁSODIK

Nagyatádi fiatalok 1999. december 15-én már másodízben ültek össze a Műve
lődési Ház kamara termében, hogy az ifjúság helyzetről, a város adta lehetőségek
ről, a felmerülő problémákról beszélgessenek. A találkozón meghívott vendégként 
Ormai István polgánnester, Pünkösd Márton és Ivelics János a polgármesteri hivatal 
munkatársai vettek részt, akik szívesen válaszoltak a hozzájuk intézett kérdésekre.

Az összejövetel során a fiatalok azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy egy olyan if
júsági klubot hoznak létre, ahol a város fiataljai kellemes környezetben találkozhat
nak, beszélgethetnek egymással. Az induló klub számára a Művelődési Ház bizto
sít majd helyet, ahova minden érdeklődőt szeretettel várnak. Nagy Katalin

Vf'_6
Londoni élményeit meséli a skót a 

barátainak:
- Ezek az angolok mind őrültek. 

Képzeljétek, hajnali háromkor tóront egy 
angol a szállodai szobámba, üvöltözik 
és csapkod a papucsával...

- Szörnyű! És te mit szóltál?
- Semmit. Nyugodtan fújtam tovább 

a dudámat.

Joe lelkesen újságolja a barátjának, 
hogy borotváló automatát szereltek fel 
a sarki áruházban.
- Tényleg, és hogy működik?
- Egyszerű. Bedobsz egy dollárt, 

bedugod a fejed a lyukba, és a gép meg
borotvál.

- Ragyogó! De azért nem egészen 
értem. Hiszen mindenkinek más mére
tű és formájú feje van.

- Persze. De csak az első alkalommal.

Két barátnő ül az eszpresszóban. 
Egyikük épp egy divatos fiatal színésztől 
érkezett, akivel együtt töltötte az éjsza
kát.

- Na mesélj, milyen volt? - kérdezi 
izgatottan a barátnője.

- Hát, tudod, kezdem már érteni, miért 
csak egyfelvonásosokban szerepel...

* * •

Balázska nagyapjával sétálgat a kert
ben. A nagyapa meglát egy gilisztát, és 
mondja az unokának:

- Ha vissza tudod dugni a gilisztát 
ismét a földbe fiam, akkor kapsz tőlem 
egy százast!

Balázska gondol egyet, beszalad a ház
ba és pillanatok alatt megjelenik a 
nagyanyja hajlakkjával. Befújja a

A Nagyatáddi Zeneoktatás Támogatásáért 
Alapítvány megköszönve mindenkinek a 
támogatását - aki az 1997. évi személyi 
jövedelemadójának I százalékát az 
alapítvány részére ajánlotta fel - egyben 
tájékoztat arról, hogy az 1998. október 28- 
án átutalt 97 eFt-ot az elmúlt tanév 
folyamán hangszer és tartozékainak 
beszerzésére fordította. 
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Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza!

Kedves olvasóinknak kellemes karácsonyi ünnepeket 
és békés, boldog új esztendőt kívánunk!

gilisztát, megfogja és a nagyapa 
csodálatára simán vissza dugja a lyuk
ba. Nagyapa megdícsén és oda adja neki 
a százast.

Másnap, ragyogó szemekkel hívja 
unokáját a nagyapa:

- Nesze fiam itt van még egy százas! 
Ezt a nagyanyád küldi.

• • •

Két ifjú pár találkozik az erdőszélen.Az 
egyik lány vidáman köszönti az erdőből 
kifelé jövő barátnőjét:

- Szia Juliska! Hogy vagy?
- Köszönöm, megvagyok! - feleli a 

barátnő - És Te?
- Én pedig meg leszek! - hangzik a 

válasz boldogan.
• * *

Egy hullarészeg ember megy hazafelé 
az éjszakában. Szembe jön vele egy apá
ca. A férfi tóleüt egy nagyot az apáca 
hasába, erre az apáca összecsuklik. 
Megszólal a részeg:

Többet vártam tőled, Batman!
* * •

Kamionos telefonál a központjába:
- Halló, főnök? Egy kis baj történt. 

Eltörött a baloldali visszapillantó tükröm.
- Már ez is probléma? Hát cseréld ki!
- Nem lehet, főnök! Rajta fekszik az 

egesz kamion!
• • •

Vonaton utazik egy katona, vele 
szemben egy fiatal lány ül és nézi ahogy 
a katona jóízűen falatozik a hazai 
ételekből. Majd odaszól:

- Elnézést! Csinálna nekem is egy 
kicsike katonát?

-Várjon, mindjárt, csak befejezem az 
evést!

A PRO FAMÍLIA NAGYATÁD 
Alapítvány 

képviseletében tájékoztatjuk a nyilvánosságot, 

hogy az 1998 évi személyi jövedelemadó 

1 %-os felajánlásából 58.902 Ft támogatást 

kapott alapítványunk.

Ezt az összeget 1999. évben 

a szociálisan rászorult gyermekek tanévkezdési 

támogatására fordítottuk. 

Segítségüket tisztelettel köszönjük!
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