
Tisztelt Nagyatádiak!
Ismét, ahogy évről-évre mindig. 

Nemzeti ünnepünkön megemlékezünk 
és tisztelgünk az 1848. március 15-i ma
gyar polgári forradalom és cselekvő ré
szesei előtt. A tavaszi szélben lobognak 
a nemzeti színű zászlók, felvesszük az 
ünnepi ruhánkat, s kitűzzük a piros, fe
hér. zöld kokárdát. Nemzeti ünnepünk
re készülünk, nemzeti ünnepünket tart
juk. Mostanra, a millennium évére ez az 
ünnep kiteljesedett, letisztult megint, hor
dozhatja a nemzeti összefogás ügyét.

De maradjunk itt közel, nézzünk rá 
Kossuth Lajos nagyatádi szobrára. Néz
zünk rá és idézzük fel az avatásán. 1903- 
ban elhangozott beszéd egy részletét: 
..Hozzátok ide a gyermekeiteket, hadd 
tanuljanak hazafiságot. hazaszeretetet.” 
Március 15-e jelkép a magyar nép. jel
kép a magyar ifjúság számára. Jelképe
zi az önzetlen hazaszeretetet. a bátor 
helytállást, a kor kihívásának felismeré
sét.

Miért emlékezik, ünnepel, állít új em
lékhelyeket a magyar nép másfél évszá
zada ezen a napon? Miért mennek el a 
nagyatádiak Kossuth Lajos szobrához 
immár száz éve? Mert a pesü forrada
lom eldöntötte a 
magyarság sorsát, 
fejlődési lehetősé
geit. máig hatóan. 
Mert nem csak tud
juk. ismerjük a for
radalom eseménye
it. szereplőit, ha
nem értjük tetteik 
célját, értelmét és 
eredményét. Mert 
azon túl, hogy 
mindezt átlátjuk, ez 
a forradalom benne 
él sziszünkben, lel
kűnkben Hozzátar
tozik nemzeti köz- 
gondolkodásunk
hoz.

Büszkék va
gyunk arra, hogy honfitársaink az euró

pai forradalmakkal egyidőben döntöttek 
és cselekedtek. Büszkék vagyunk arra, 
hogy 1848. március 15-én voltak olya
nok. akik felismerték a cselekvés lehe
tőségét és szükségszerűségét.

Igen, ez a forradalom a miénk! A tör
ténelmi folyamatok miatt és az azono
sulás lehetősége miatt is. Az elmúlt más
fél évszázad bebizonyította, hogy akkor, 
abban az időszakban dőlt el Magyaror
szág fejlődési lehetősége. Ekkor mond
ta Kossuth Lajos az országgyűlésben má
ig érvényesen: Emeljük fel politikánkat 
a pillanat színvonalára. A reformkorban 
elkezdődtek azok a folyamatok, amiket 
aztán a forradalom ereje és lendülete fel
gyorsított. A Haza és Haladás gondolat
köre felölelte nemzeti azonosságunk 
megőrzését, erősítését, a gazdasági, tár
sadalmi és politikai fejlődés elősegíté
sét Ezekből lett a forradalom megfogal
mazásában nemzeti függetlenség és 
polgári átalakulás, jobbágyfelszabadítás 
és közteherviselés. A legfontosabb kér
dés dőlt el a forradalomban: Magyaror
szág az európai polgári társadalmakhoz 
felzárkózva, nemzeti függetlenségét 
megerősítve fejlődik tovább. Ehhez kel
lett a legnagyobb magyar, Széchenyi 
István hatalmas életműve, a reformkor 
nemzedékének munkája. Kossuth Lajos 

karizmatikus politikusi munkássága, és 
a márciusi ifjak bátor és okos fellépése. 
A forradalom vívmányait az áprilisi tör
vények szentesítették. Megtartásukért 
fegyveres szabadságharcot kellett vívni 
honfitársainknak. Az áldozat nem volt 
hiábavaló, hiszen ez adott lehetőséget ar
ra. hogy később kibontakozhasson 
Magyarországon egy soha nem látott 
gazdasági, társadalmi fejlődés a század 
második felében.

Látnunk kell jól. hogy e korszakban 
elődeink megváltoztatták mindazt, ami 
a fejlődést akadályozta, s megőrizték azt. 
ami értéket, folytonosságot képviselt. 
Vállalták a változtatás felelősségét és 
kockázatát, az érdekütközéseket, a ne
hézségeket. Mindezt azért tehették, 
mert voltak megfogalmazott céljaik, 
megteremtették a megvalósítás eszköze
it. s elegendően hitték, tudták, hogy a cé
lok elérhetők, hogy az úton végig lehet 
menni Hosszú évek kellettek, hogy szán
dékaik helyessége bebizonyosodjon

Március 15-e másfél évszázada 
mentsvára, hivatkozási helye, példaké
pe. politikai kezdőpontja a magyar tár
sadalomnak. Természetesen a forrada
lom győzelmének időszakában is voltak 

érdekkülönbségek, 
konfliktusok. Meg 
kellett küzdeni a 
szóbűvészekkel, a 
hatalomra törő ál 
népbarátokkal is. 
Az érdekek egyez
tetése. a társadalom
ban az azonossá
gok megtalálása 
volt a feladat. A tár
sadalom, a lakosság 
érdeke és vélemé
nye mentén lehet 
csak előre haladni, a 
feladatokat megfo
galmazni. Ezt váro
sunkban megvalósí
tani a mi kötelessé
günk. Az a felada

tunk, hogy minden lehetséges módon ér

vényesítsük az itt élő emberek érdeke
it. A mai helyzetet végiggondolva ezt a 
gazdasági élet fejlesztése, városunk el
tartó-képességének javítása szolgálhat
ja leginkább. Ahogy tették elődeink, cél
tudatosan, felkészülten, a társadalomra, 
a polgárokra támaszkodva tudunk ered
ményesen dolgozni. Van tennivaló bő
ven! Az új és új kihívásokra, feladatok
ra. versenyhelyzetekre kell helyesen re
agálnunk. s felismerve a lehetőségeket 
cselekedni. Mindezek szolgálhatják azt. 
hogy fejlődjön, erősödjön, gazdagodjon 
lakóhelyünk: Nagyatád.

Kerestem a választ arra, hogy miért 
vált március 15-e ilyen nagyszerű ünnep
pé? Az előzőekben említetteken túl még 
biztosan azért, mert e Nemzeti ünnepünk 
minden magyar ember számára a haza
szeretet, a nemzeti függetlenség, az em
beri szabadság és a polgári fejlődés jel
képe.

Kedves Nagy atádiak!
A pesti forradalom évfordulóján, 

megértve máig ható jelentőségét, őszin
tén és büszkén vállaljuk 1848. öröksé
gét Viseljük méltón és öntudatosan nem
zeti színű kokárdánkat!

Ormai István 
polgármester

- A képviselő-testület februári testüle
ti ülésén hosszú előkészítő munkát kö
vetően elfogadta a város 2000. évi költ
ségvetését. A költségvetés tartalmáról 
Ormai István polgármestert kérdeztük.
- Az egész éves önkormányzati mun

ka egyik leglényegesebb feltétele, hogy 
legyen elfogadott költségvetése a város
nak. Ez határozza meg azokat a felada
tokat, amelyeknek a finanszírozását a vá
ros önkormányzata fontosnak tartja. Az 
idei költségvetés úgy készült, hogy biz
tosítsa azokat a feltételeket, amelyek ah
hoz szükségesek, hogy az önkormány
zat ebben az évben is el tudja látni az 
alapfeladatait, eleget tudjon tenni vala
mennyi kötelezettségének. Arra töreked
tünk, hogy tudjuk segíteni azokat a kez
deményezéseket is, amelyek támogatá
sa ugyan nem írja elő semmi, de ame
lyek nélkülözhetetlenek egy város éle
tében. Itt elsősorban a kulturális és a sport 
tevékenységre gondolok, hiszen ezen te
rületek támogatására is jelentős összege
ket biztosítunk.

A másik nagyon lényeges dolog, 
hogy ez a dokumentum megfogalmaz
za és rögzíti, hogy ebben az évben mi

lyen konkrét fejlesztéseket, célokat kívá
nunk megvalósítani. Ehhez hozzárende
li a szükséges forrásokat. Ez az az össze
függés, ami a költségvetés és az egész 
éves munka között van.

- Lefordítva a számok nyelvére, ho
gyan áll össze az idei költségvetési

- A város három milliárd 251 millió 
forinttal gazdálkodik ebben az évben. Eb
ből a működésre 2 milliárd 724 millió 
forintot, fejlesztési célra pedig 527 mil
lió forintot fogunk fordítani. Nagyon lé
nyeges, hogy ebből a teljes költségveté
si összegből az egészségügy finanszíro
zása 1 milliárd 233 millió forint, ame
lyet az Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár biztosit. Ez gyakorlatilag azt je
lenti, hogy ezt az összeget kötötten le
het felhasználni a kórház és az egész
ségügyi alapellátás céljaira. A költségve
tésünkben a működési oldalon a szemé
lyi jellegű, bérekre fordított juttatásokra 
a kiadások 70 %-át, dologi kiadásokra 
pedig 30 %-át fordítjuk. Itt szeretném el
mondani azt, hogy 2000-ben a pedagó
gus munkakörben dolgozóknál éves szin
ten 11,8 %-os béremelést valósítunk meg, 
a többi közalkalmazott és köztisztvise
lő esetében pedig 5 %-os béremelés lesz. 
A költségvetés működési előirányzatai 
biztosítják az intézményeink munkájá
nak és a város fenntartásának pénzügyi 
feltételeit, azonban látni kell azt, hogy

MEGHÍVÓ
Nagyatád Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt az 

1848—49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 
emlékére rendezett 2000. március 14-én 18 órakor kezdődő 

VÁROSI ÜNNEPSÉGRE
Program:

VÁROSI MÚZEUM
Ünnepi köszöntő - Ormai István. Nagyatád város polgármestere 

Fáklyás felvonulás a Kossuth-szoborlioz

KOSSUTH-SZOBOR
Ünnepi beszéd

Dr. Szakács Imre - politikai államtitkár. Ifjúsági és Sportminisztérium 
Ünnepi műsor 

Koszorúzás

KÖLTSÉGVETÉS 2000
Nagyatád forrásait, a város bevételeit a 
kiadások meghaladják, így működési hi
ánnyal terveztük a költségvetésünket. An
nak ellenére így van ez, hogy takarékos, 
költségkímélő gazdálkodásra törekszünk. 
Most 205 millió forint működési hiányt 
tartalmaz költségvetésünk, ez tavaly is kö
zel ekkora összeg volt.

- Csökkenthető ennek mértékei
- Ez gyakorlatilag egy tervezett hiány, 

hiszen év végére látszik az, hogy az éves 
gazdálkodás során mennyi pénzt tudunk 
megtakarítani, illetve milyen többletbe
vételre tudunk szert tenni. Én úgy látom, 
hogy lesznek megtakarításaink, hiszen 
hoztunk olyan intézkedéseket, amelyek 
ésszerűsítik a feladatellátásnak a feltétel
rendszerét, alacsonyabb költséggel tud
juk ellátni munkánkat. Ugyanakkor 
mindenképpen számítok arra, hogy ál
lami többlettámogatást fogunk kapni eb
ben az évben is. Ez 1999-ben 82 millió 
forint volt. Megállapítható az is, - és ezt 
tartom a költségvetési tervezési időszak 
egyik legfontosabb tapasztalatának - hogy 
megállt a költségvetési hiány növekedé

se. 1992. óta van működési hiány a vá
ros gazdálkodásában. Ennek a növeke
dését megállítottuk ebben az esztendő
ben és ezt kell, hogy tartsuk, így év vé
gére ez csökkenthetővé válhat. Nagyon 
fegyelmezett, körültekintő, takarékos 
gazdálkodás szükséges mindehhez.

- Milyen fejlesztések várhatóak az 
idéni

-Afejlesztési céljaink között a legfon
tosabb a sportcsarnok építésének a be
fejezése. Ezt ebben az évben meg kíván
juk valósítani. A források rendelkezésre 
állnak, hiszen a 220 millió forintos be
ruházás szerepel az 527 millió forintos 
fejlesztési forrás és a célok között, ezek 
fedezete rendelkezésünkre áll. A másik 
nagyon fontos fejlesztés a közvilágítás 
korszerűsítése, amelynek során a város 
teljes területén elvégezzük ezt a munkát. 
Éves szinten 15 millió forint közvilágí
tási áramdíj megtakarítás származik en
nek a beruházásnak a megvalósításából, 
azzal együtt, hogy javulni fog a közvi
lágítás minősége Nagyatádon. A mun
ka költségeit PHARE-kamattámogatással 
felvett hitellel biztosítjuk, amit kedvező 
pénzügyi feltételekkel tudunk igénybe 
venni. Lényeges eleme a beruházási fel
adatainknak, hogy folytatjuk a kórház 
gép-műszer beszerzésének a program
ját, ugyanakkor megkezdődik a fürdő to

vábbfejlesztése is. Itt a víz-kezelés új, kor
szerű rendszerét alakítjuk ki és új gyógy
ászati eszközök beszerzésére kerül sor, 
valamint a gyógyfürdő bővítésének a ter
vezése is folyamatban van.

Jelentős összeget fordítunk a közterü
letek fejlesztésére, ami azt jelenti, hogy 
járdákat, utakat fogunk építeni, csinosí
tani szeretnénk a várost. Ez egyik nagyon 
fontos célunk, hogy ebben az évben is 
javítsuk, szépítsük lakóhelyünket. Foly

tatjuk az Árpád Fejedelem Általános Is
kola felújítását, de szinte valamennyi in
tézményünkben végzünk kisebb-na- 
gyobb ilyen jellegű munkát.

A fejlesztési bevételeink egyik legna
gyobb tételét pályázatokon elnyert támo
gatások teszik ki. Jelenleg 115 millió fo
rint elnyert pályázati támogatás áll ren
delkezésünkre erre az évre. A fejleszté
si célokban szereplő pénzügyi előirány
zatok lehetővé teszik azt, hogy még to
vábbi pályázati forrást szerezzünk a meg
valósításra tervezett feladatokhoz.

A város költségvetése jó alapot ad az 
egész éves munkához. Megteremti a fel
tételeket városunk működéséhez, tovább
fejlesztéséhez. Ez a költségvetés lehető
vé teszi, hogy új forrásokat biztosítsunk 
állami és megyei pályázati alapok elnye
résével. Arra is módot ad, hogy az elmúlt 
évhez hasonlóan pénzügyi, szakmai be
fektetőket vonjunk be fejlesztési felada
taink megvalósításába. Az eddigi gyakor
latunkat folytatva, a város eltartó
képességét, komfortját, az ellátás színvo
nalát erősítve, javítva, pénzügyi egyen
súlyunkat megőrizve, körültekintően 
gazdálkodunk 2000-ben. PM
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„Mindaz, amit tudunk, a múlthoz tartozik."
(J. M. Wasik.)

MESÉLŐ KÉPEK
A kispusztai kastély és kápolna

A Somssich család elődei 200 éve 
települtek át Horvátországból me
gyénkbe. A kastély Somssich Adolf 
halála után épült fel 1920-ban. 
Somssich Adolfnak négy gyermeke 
volt. (1839-1919) Egyetlen leánya 
Eszter lakta haláláig, aki a nagyatá
di temetőben nyugszik. (1867- 
1951.)

A kastély emeletén volt a hálószo
ba, nappali, fogadószoba és a ven
dégszobák. A nappaliból egy nagy 
terasz nyílott. A földszinten a főbe
járatnál pedig tágas veranda, beljebb 
a hall, abból nyílt az ebédlő, tála
ló, a másik oldalon pedig a szalon. 
A hátsó bejáratnál volt a konyha, az 
éléskamrák, a személyzeti szobák. 
Itt volt a feljárat a padlásra, lejárat 

a pincébe. Kastélyát ízléssel, de nem 
hivalkodóan rendezte be. Zajos fo
gadásokat nem tartott, társasági éle
tét a karitatív tevékenység töltötte ki. 

Egyetlen tisztséget vállalt el, ő volt 
a Keresztény Nőegylet díszelnöke.

A kápolna és a kis sekrestye, mint 
a kép is mutatja egybe volt építve a 
házzal, de volt kintről is egy bejá
rata. Az oltárt gyertyatartók és virág
gal teli vázák díszítették. A beren
dezéshez tartozó fából készült bú
torok, a padok és kegytárgyak ma a 
kivadári templomban vannak elhe
lyezve. Az utód Somssich László na
gyon szépen rendbe hozatta a temp
lomot és környékét. Kivadáron a 
papiakban mindig volt egy nyugal
mazott pap, aki kéthetenként Kis- 
pusztán is misét mondott. Kivadáron 
sok évig az ország legöregebb pap
ja Novák Domonkos pápai kamarás 
volt, aki 96 éves korában halt meg 

1944-ben. Nyughelye a nagyatádi 
temetőben van. Halála előtt két hét
tel még misézett. Igen gyakran vol
tak a kastélynak pap vendégei: I’. 

Horváth Kálmán Domonkos, Sik 
Sándor, Dr. Horváth Sándor és so
kan mások, általában a magányos 
emberek. Somssich Eszter baráti 
kapcsolatai elsősorban vallási és kul
turális jellegűek voltak.

Két atádi tanárnő Sinkovits Mária és 
Winter Józsa az iskolai szünidők zö
mét ugyancsak Kispusztán töltötték, 
mint szellemi társak és a nagyszerű 
könyvtár olvasói. A kastélyt övező töl
gyek, hársak, ezüst és lucfenyők ár
nyai alatt pihentek. Somssich Eszter 
fiatal korában tanult, sokat utazott és 
sportolt. Egy olasz művésztől megta
nult festeni, egy-két megmaradt alko
tása bizonyítja: tájkép és a család ál
tal - a millennium alkalmával 1898- 
ban állíttatott márvány emlékoszlop, 
melyen a Szent Erzsébetet ábrázoló 
majolika festményt ő készítette. 1998- 
ban a Magyar Nemzeti Galériában a 
Rippl-Rónai életmű kiállításán látha
tó volt a 20 éves Somssich Eszterről 
festett leheletfinom portré is. Köteles-* 
ség és felelősségtudata révén birtokát 
mintagazdasággá fejlesztette. A me
zőgazdasági kiállításokon több első 
díjat nyert.

Nagyatád jótevője volt, nevéhez 
fűződik a Baross utcai, jelenleg 
Bárdos iskola megalapítása és a szer
zetes nővérek támogatása. Birtoká
nak jó tanuló, szegény gyermekeit 
ingyen taníttatta. Ezek a hálás gyer
mekek "Eszter néni" haláláig tartot
ták a kapcsolatot. A hozzá fordulók
nak tanácsot és segítséget, szerete- 
tet nyújtott mindenkor. A képviselő
testület 1993. február 23-án utcát ne
vezett el róla.

Nagy türelemmel viselte öt évig 
tartó súlyos betegségét, rövid fohá
szokkal oldotta testi fájdalmát.

„E világból a csillagok és virágok 
szépsége volt az övé, szívének jó
sága mindenkié." (Sírfelirat)

Győré Béláné Sípos Ilona

HÍREK
A Nagyatádi Polgárőrség 2000. 

január 30-án megtartotta az éves beszá
moló közgyűlését, amelyből megtudtuk, 
hogy városunk polgárőrei az elmúlt 
évben 400 órát töltöttek járőrszolgálat
ban az éjszakai órákban, városunk 
utcáin és közterületein. Ezzel járultak 
hozzá a város rendjének, közbizton
ságának fenntartásához. Továbbra is 
várják azokat a nagyatádi férfiakat és 
nőket, akik tenni kívánnak a városért.

A NAGYATÁDI VÁROSI KÖZMŰVELŐDÉSI 

Konyatar pályázatot ír ki a Város Nap
ja tiszteletére általános és középiskolás 
diákoknak „Szivárvány a város fölött" - 
az én városom, Nagyatád címmel: rajz, 
vers és próza kategóriákban. A jeligés 
pályázatok benyújtásának határideje 
2000. március 31.

Az alkotásokat szakmai zsűri fogja 
elbírálni

A helyezettek értékes díjban részesül
nek.

A Nagyatádi Tavaszi Fesztivál 
keretében a nagyatádi Városi Könyvtár 
2000. március 23-án, csütörtökön 14 
órakor vendégül látja dr. Csáky Imre PhD 
honvéd őrnagyot, címertörténészt.

Előadásának címe: A magyar királyság 
vármegyéinek, kiváltságos kerületeinek 
és szabad királyi városainak címerei a 
XVIII-XIX. században.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
* * *

Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a 
Nagyatádi Hírlap Szerkesztősége meg
bízásából a lap terjesztését a Posta végzi.

* ♦ *

A NAGYATÁDI VÁROSI KÖZMŰVELŐDÉSI 

Könyvtár könyvtárismertető kalauzt 
szerkesztett. A kiadvány célja, hogy 

beiratkozott és leendő olvasóink megis
merjék könyvtárunk gyűjteményét és 
szolgáltatásait, továbbá fiókkönyvtáraink 
nyitvatartását. Reméljük, kiadványunk 
elnyeri az érdeklődők tetszését és 
hasznos információkkal szolgál.

A művelődési ház és a Nagyatádi 
Atlétikai Club több alkalommal rendezett 
közös klubestet, míg 2000, elején létre
hozták a Muciin Imre Klubot. A névadó 
nagyatádon volt tanár, atléta, s 1912-ben 
a stockholmi olimpián 6. helyezést ért 
el súlylökésben. 1918. október 23-án halt 
hősi halált az első világháború olasz fron
tján. A Mudin Imre Klub célkitűzése a 
közösségi, hazafiúi feladatokat vállaló, 
versenyképes személyiségű nevelői pél
da felmutatása. Az új klub első estjét a 
Magyar Kultúra Napján rendezte meg, 
a vendégelőadó Murai János pécsi atlé
taedző volt (ma ifj. Németh Kornél 
motorkerékpáros élsportoló edzéseit is 
ő irányítja).

* * *

Nyomdakész állapotban várja kia
datását Horváth Ferenc bodvicai 
helytörténeti kutató kézirata, ami az 
egykori verselgető orvos, Dr. Beleznai 
József és családja történetét mutatja be. 
A kiadvány a Városi Múzeum 
„Múltidéző" sorozatában jelenik meg a 
Nagyatádról Elszármazottak Találkozó
ja alkalmával. A Találkozó program
szervezőjénél már elő lehet fizetni a kiad
ványra (200 Ft), a művelődési ház 
irodájában (telefon és fax: 82/351-497)

A Nagyatádi Szoborpark vendége volt 
a Magyar Művelődési Intézet 
porgramozója, akine segítségével kerül
nek fel a világhírű műegyüttes monu
mentális szobrainak fotói (zömmel 
Durgó Tibor nagyatádi és Balogh József 
kaposvári fotódokumentátorok munkái) 
az Internet „mami" www.mmi.hu hon
lapjára.

« « *

A Dunaholdjng Alapítvány támogat

ja a Nagyatádi Atlétikai Klubot abban, 
hogy Mudin Imre tiszteletére emléktáblát 
készíttessen a Sporttelep falára, valamint 
egy olyan díjplasztikát, amelyet a Gyer
mekatléták Országos Találkozóján ván
dordíjként használnak a sportolók.

Dr. Horváth Sándor (1884-1956)

Filozófus, egyetemi tanár, teológus. 
Gazdálkodó család gyermekeként 
született Nagyatádon. Eredeti kereszt
neve Imre volt. Édesapja Horváth Já
nos (1836-1918.), édesanyja Vránits 
Teréz (1 842-1 91 9.). A Zrínyi u. 401. 
sz. házban laktak. Ma ez az épület 
a 22. szám alatt található. A házas
pár 8 gyermeket nevelt fel, akik kö
zül hatan fiatal korban haltak meg a 
szülők nagy bánatára. A nővér Erzsé
bet Roznik Józsefhez ment feleségül 
1873-1936.). Öccsét a kisiskolás, te
hetséges Imrét tanítói felkarolták, ké

sőbb már lángésznek tartották. Elő
ször a cisztercita rendbe jelentkezett, 
ahonnan gyenge egészsége miatt el 
kellett távoznia. 1903-ban belépett 
a domonkos rendbe, itt kapta a Sán
dor nevet. A rendet egy nemesi spa
nyol család sarja. Szent Domonkos 
alapította a XIII században. Bologná
ban halt meg 1220-ban, 1234-ben 
avatták szentté. A domonkosok kez
detben kolduló, prédikáló, térítő 
szerzetesek voltak. A rend viselete: 
fehér talár skapuláréval, fekete csuk
lyás köpeny. Ismeretes Juliánus ba
rát a domonkos szerzetes, aki a ma
gyar őshaza felkutatója volt. Horváth 
Sándor tanulmányait Svájcban a 
freiburgi domonkosok vezette egye
tem teológiai karán fejezte be. 1909- 
ben szentelték pappá, majd 1913- 
ban avatták bölcsészdoktorrá. 1918- 
ig a grázi domonkos rendi főiskolán 
tanított filozófiát, (bölcseletet) és te
ológiát (hittudományt). 1918-tól 
1922-ig az akkori osztrák-magyar 
rendtartomány főnöke volt. 1925-től 
1928-ig a budapesti Szent Domon
kos Rendház tagja, majd 1928-tól 
1930-ig a római Collegium 
Angelicum tanáraként működött. 
1930-ban a svájci Freiburgba nevez
ték ki egyetemi tanárnak, ahol a 
Divus Thomas című filozófiai és te

ológiai folyóiratot szerkesztette. 
1938-ban a budapesti domonkosrend 
filozófiai és teológiai főiskola taná
ra és igazgatója lett. 1942-től 1948- 
ig a kar megszüntetéséig a Pázmány 
Péter Tudományegyetem teológiai ka
rán az alapvető dogmatika tanára. 
Munkái az emberi megismerés egye
temes problémáival foglalkoztak vi
lágos, mély áttekintéssel a valóság és 
igazság összefüggéseit kutatva. Meg
írta Aquinói Szent Tamás tudomá
nyos tanát, - írói egyéniségét - világ
nézetét (1924). E művében hangsú
lyozta, hogy a tulajdonjog nem ab
szolút, csak "használati érték" és el
sősorban az emberiséget, a különbö
ző közösségeket illeti meg a belőle 
fakadó haszon. Szólt a nemzetek ön
rendelkezési jogáról is.

További művei: A Szentlélek hárfá
ja (1927). Katolikus közélet (1928). A 
vallásos erényről (1929. Róma). Az 
emberi akaratról (1^30. Róma). Az er
kölcsről. Nagy magyar Szent Tamás 
követő, a század 20-as éveinek Euró- 
pa-hírű alakja, akinek jelentősége a 
mai időkben is elismert.

A szerzetesrendek feloszlatása után 
1950-ben Budán lakott albérletben, 
étkezni a közeli ferences rendházba 
járt, 1954. októberében Székesfehér
várra költözött a Papi Otthonba. Itt fe
jezte be földi pályafutását 1956. 
március 4-én. Március 7-én Aquinói 
Szent Tamás akkori ünnepén temet
ték el a cisztercita rend temetkezési 
helyén. Földi maradványait később a 
temetőből bevitték a cisztercita temp
lom kriptájába.

Győré Béláné Sípos Ilona

KORSZERŰ KÖZVILÁGÍTÁS
Jobb látási viszonyok kisebb ráfordítással

Hamarosan megkezdődik a közvilá
gítás korszerűsítési programja Nagyatá
don. A részletekről Svégel Gábort, a pol
gármesteri hivatal illetékes irodavezető
jét kérdeztük.

- A program lényege, hogy a város tel
jes területén a lámpatesteket korszerűbb
re cseréljük, amellyel jelentős megtaka
rítás érhető el, és egyidejűleg a megvi
lágítási viszonyok is javulnak.

Az egyes útkategóriáknak megfelelő 
megvilágítási szint eléréséhez a tervezés 
folyamán kiválasztottuk a megfelelő 
lámpatesteket, amelyek a műszaki elő
írásokon túl az esztétikai szempontok
nak is megfelelnek.

- Mikor kezdődik el ez a munkát

- Amennyiben az elkövetkező hetek
ben aláírjuk a kivitelezési szerződést, úgy 
az év második felében már az új közvi
lágítással számolhatunk. A szerződés kö
tést követően egy-két hónap alatt elvé
gezhető ez a munka. Reményeink sze
rint ez még március végén elkezdődik.

- Mennyibe kerül ez a fejlesztés, és 
mekkora megtakarítást hoz?

- A teljes beruházás 57 millió forint, 
ebből 40,5 millió forintot tesz ki a ked
vezményes Phare támogatású hitel. Az 
új lámpatestek felszerelésével a közvi
lágításért fizetendő díj 58 %-al csökken, 
amely éves szinten 15 millió forint meg
takarítást eredményez.

PM
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NAGYATÁDI TAVASZI FESZTIVÁL
A KERESZTÉNYSÉG 2000. ÉS A MAGYAR ÁLLAMISÁG 1000. ÉVÉBEN

Közel egy évtizede már. hogy a március egyben a kultúra ünnepi időszaka is a fővárosban, a somogyi városokban. így 
Nagyatádon is. A művelődési ház jogi és gazdasági vezetői olyan programra kötöttek szerződéseket ebben a jubileu
mi évben, amelynek minden eleme egyaránt jeleníti meg a korszerűséget és a hazánkban elérhető magas színvonalat. 
Az első estén a fiataloknak szól a zene, nekik táncolnak az ifjú budapesti művészek. A közismert színművész. 
Gór Nagy Mária igazgatja azt a társulat, amely a ROCK-MUSICAL-OPERA világából varázsol finom csemegekosarat 
a művelődési ház színpadára: HAIR, GREASE, EV1TA, KATONADOLOG. A világhírű slágerekhez most azok is 
megláthatják a színpadra álmodott rock táncot, akiknek soha nem tellett színházi kirándulásra, vagy nem látták a tévében 
a rockoperákat, a monstre filmeket.

14-én. kedden 20 órakor a Művelődési Házban

ROCKMIX
Kis és nagy diákok ezen a délutánon már tanáraikkal együtt részt vehetnek egy nagyon látványos történelmi előadá
son. A nagyszerű grafikusművész, a Balaton fölötti dombok oldalára települt Salfold faluban, mesebeli portáján, lovait 
nevelő Somogyi Győző metszeteit és Fábián Dénes képzőművész plasztikáit látva, bizonyára megelevenednek a régi 
korok hős magyar huszárainak mesékből és történelemórákból. Petőfiből és Jókaiból megismert világa

14-én. kedden 16,30-kor a Múzeumban

MAGYAR HUSZÁROK
kiállítás-megnyitó

A tavaszi fesztiválokon a Nagyatádi Kertbarátkor is részt vesz az utóbbi években Tavaly Pécsett és Csurgón is nagy 
sikerrel mutatta be borospalack-kiállítását. amelyet idén a Művelődési Ház borospincévé átalakított alagsorában lehet 
megtekinteni, persze borkóstolóval, s egy igazán időszerű lépéssel:

„PALACKPOSTA”
17. csütörtöktől 31-ig a Művelődési Házban

„ÜZENET A JÖVŐBE”
minden hétköznap 14 órától 16 óráig.

A vendég leírja az utódainak szánt üzenetét, azt borospalackba zárva hazaviheti, s az alkalmi címkével ellátott palack
ot. ha felbontják majd a dédunokák, ükunokák, megtudhatják, hogy mire is gondolt 2000-ben. a Nagyatádi Tavaszi 
Fesztiválon kertbarátokkal poharazgató ősük.

Kiállítás a Művelődési Ház kisgalériájában is lesz a fesztivál keretében A barcsi nyári, nemzetközi képzőművészeti 
alkotótáborok egyik állandó szekcióvezetője a festményeit, a nagyatádi diákokat sok éven át nevelő, a kaposvári tanítóképző 
főiskola oktatója pedig fotóit és grafikáit mutatja be.

17-én, csütörtökön 16.30 órakor nyílik meg a Művelődési Házban

ORSZÁG LÁSZLÓ-VÖRÖS ANDRÁS KIÁLLÍTÁSA
Már a hetekkel a bemutató kiállítás előtt elküldte a gyerekek egy része A VÍZ VILÁGNAPJA alkalmából rendezendő 
ünnepségre a rajzait. Most, amikor a Tisza élővilágának újjászületéséért fog össze a fél világ felelősen gondolkodó 
része, különös jelentőséget kap a GYÓGYFÜRDŐ együttműködése az önkormányzattal, az iskolák tanáraival, diák
jaival. a turizmus és a kultúra szervezőivel.

22-én. szerdán a GYÓGYFÜRDŐBEN

„A víz világnapja”
gyermekrajzok kiállítása és konferencia

A Millenniumi Kormánybiztos Hivatala nemzeti olvasókönyvet készíttetett a Kárpát-medencében élő. minden magyar 
elsőosztályos számára. Aki ezeket a sorokat olvassa, talán nem is gondol arra, hogy a minden nagyatádi postaládába 
betett újság közül mennyi lehet, amelynek betűit nem olvassa senki, mert nincs a lakásban, házban olyan ember, akinek 
szokásává lett volna az olvasás. És hányán vannak a könyvolvasók, sőt szép számú írók közül azok, akik ma is meg 
tudják mondani, hogy 50-60 évvel ezelőtt melyik volt az első könyv, amit édesapjuk a kezükbe adott? Különösen fontos 
lehet a kisgyermekek számára, hogy most, a Magyar Millennium alkalmával, ünnepélyes keretek közt veheti át ugyanazt 
a könyvet a nemzet minden kisdiákja!

23-án,  csütörtökön 13,30 a Művelődési Házban

MILLENNIUMI KÖNYVOSZTÁS
Nemzetünk történelme sok író. költő, operaszerző és politikus számára jelentett feldolgozandó témát, így a világ élvon
alába tartozó magyar filmgyártás is létrehozott közkedvelt filmeket a törökök, németek elleni harcokról éppúgy, mint 
a békeidők tanulságos kalandjairól. A MILLENNIUMI MAGYAR FILMKLUB keretében júniusig 10 ilyen filmet 
nézhetnek meg az érdeklődők. A vetítést bevezető előadás előzi meg. A vetítést filmvita követi

23-án, csütörtökön 15 órakor a Moziban:

„Honfoglalás”
magyar történelmi film

A Városi Könyvtárnak sikerült meghívni Dr. Csáky Imre PhD honvédőrnagyot, aki a Magyar Kultúra Napja alkalmával 
rendezett, első nagyatádi millenniumi program, a megyecímer-festményeket bemutató kiállítás anyagát készítette. A 
címertörténész a Magyar Királyság vármegyéinek, kiváltságos területeinek és szabad királyi városainak címereiről tart 
előadást, tehát a 18-19. század Magyarországa elevenedik meg a hallgatóság előtt.

23-án. csütörtökön 14 órakor a Városi Könyvtárban

CÍMERTÖRTÉNETI ELŐADÁS
Minden tiszteletet megérdemelnek azok a szülők, akik közel engedik a gy ermekeiket a kulturális élményekhez! Különösen 
akkor nagyszerű tett ez. amikor tudható az is. hogy egyre nehezebb előteremteni egyre több családnak az egészséges 
táplálékhoz és ruházathoz szükséges pénzt. Az óvodai és iskolai nevelők közreműködésével és figyelmességével szerenc
sére idén is sok kisgyermek nézheti végig a nagyatádi gyermekszínház-bérletakció előadásait. A tavaszi fesztivál ide
je alatt éppen ezen a vidéken turnézik a budapesti K1NCSESSZÍNHÁZ. Rébay Imjos miniszteri biztost várja vendégségbe 
Nagyatád város a Fesztivál ideje alatt rendezendő szociálpolitikai konferenciára.

30-án, csütörtökön egész nap

CSALÁDPOLITIKA az EZREDEORDULÓN szakmai konferencia

Régen volt bizony már az a Nagyatádi Tavaszi Fesztivál, amelynek egyik vendégszereplője az angliai BATH város 
jazz-zenekara volt. Az emlékezetes estén a CAL1GARI LÁDÁJA című némafilmhez muzsikáltak a nyurga britek. Az 
ő világuknak megfelelő kocsmai hangulat emlékét őrzi egy. bizony már több tucat alkalommal megrendezett, sajá
tosan nagyatádi jazz-blues program.

31-én, pénteken 20 óra: a Művelődési Házban

Sounds Of The Shannon a Caligari Kocsmája pódiumán

A kelta eredetű énekes és hangszeres zene több évtizede, világszerte népszerűségnek örvend. A Shannon a három
száz éves amerikai tengerészindulótól kezdve. Róbert fíurns által megverselt, régi skót dallamokon át. a néhány évtizedes 
ír. sőt dublini kocsmanótákig tart repertoáron mindent, ami kedves a fülnek, lelki korcsolya a sörnek. Hangszereik: 

harmonika, gitár, bendzsó, buzuki

Kedves Olvasó! A Nagyatádi Tavaszi Fesztivál szervezői szeretettel várják Önt és Családját, minden barátját és ismerősét, 
munkatársait és üzletfeleit az előzőekben ismertetett programokra. Természetesen a rendezvények zöme a mi tavaszi 
időjárásunk miatt főként a művelődési házban és a múzeumban zajlik, de ha szép kirándulóidő lesz, ajánljuk, hogy 
tegyenek egy sétát a világon egyedülálló, s a képzőművészek és esztéták körében ma már valóban világhírű Nagyatádi 
Szoborparkban is! A somogyi tavaszi fesztivál keretében a Csurgói Múzeumban is bemutatkozik a Nagyatádi Szobor
park. mégpedig egy olyan kiállításon, amelyen együtt szerepel valamennyi somogyi művészeti alkotótelep. A nagy
atádi nemzetközi faszobrász nyári szimpozionokat 25 éve rendezik meg. az első alkotóidény szervezője Rumi Attila 
volt. Ő a közelmúltban a nagyatádi művelődési ház szervezőjének átadta az 1975-ös évadról őrzött dokumentumokat, 
amelyek láthatóak lesznek a csurgói kiállításon. Durgó Tibor művészi fotói és a szimpoozionokon készült kisplasztikák 
mellett. Az idei Nagyatádi Tavaszi Fesztiválnak jelentős támogatója a Somogy Megyei Önkormányzat, s fő szponzor 
Nagyatád Város Önkormányzata. A legfontosabb támogató azonban a nagyatádi közönség és a fellépő művészek, műked
velők sokasága.
Balatinecz Márta éppúgy nagyatádi volt sokáig, mint Ország tanár úr. Az énekes művésznő most Pécsett él. s nagy 
szeretettel készül arra, hogy művésztársával, valamint a nagyatádi énekesek és versmondók közreműködésével bemu
tassa művészetét A szervezők nagyon bíznak abban, hogy az egykori játszótársak, a művésznő és családja ismerői 
éppúgy, mint a városi zenei élet alakítói és élvezői mind eljönnek a végre operaáriákat is műsorra tűző „színházunk
ba"'

17- án. pénteken 18 órakor a Művelődési Házban

„TESTVÉRMÚZSÁK”
DAL, ÁRIA. OPERETT HANGVERSENY

Tíz éves a Nagyatádi Vegyeskar. s ezt - természetes módon - baráti körben, énekszóval kívánja megünnepelni. Tavaly 
az erdélyi Torda-szentlászlón voltak szerepelni, s az akkori meghívásnak most tesznek eleget az erdélyiek.

18- án, szombaton 19 órakor a Művelődési Házban

A NAGYATÁDI VEGYESKAR
ÜNNEPI KONCERTJE

a KŐSZEGI CONCORDIA és a TORDASZENT-LÁSZLÓI \ EGYESKÓRUS vendégszereplésével

Bor nélkül hogyan is lehetne igazi ünnep a Fesztivál? Idén házi borversenyt rendez a Nagyatádi Kertbarátkor, ami 

persze elsősorban olyan szakmai fórum, amelyen a kiváló pécsi szőlész-borász szakértők ízlelik meg a Rinya menti 
tájon termelt szőlők előbb Szent Márton napján mustként megszentelt, majd Szent János áldással igazi borrá avatott, 
szakszerűen érlelt levét, majd az eredményhirdetést követően a kertbarátok és családtagjaik is érzékszervi bírálatnak 
vetik alá. egy baráti vacsora keretében, a saját, más néven a legjobb borokat.

19-én,  vasárnap 10 órától a Művelődési Házban

a Nagyatádi Kertbarátkor borversenye
Az elmúló évezred utolsó századainak egyik legnagyobb sikereket termő ága a színházi világban az operett-musical- 
rockopera vonal, aminek kávéházi édestestvére hazánkban a cigányzene, vagyis a magyar nóta. Ennek a könnyed 
műfajnak világhírű ifjúsági reprezentánsa, a RAJKÓ zenekar is fellép a fesztiválunkon, mégpedig látványos táncpro
gramot is kísérve.

21-én, kedden 19 órakor a Művelődési Házban

RAJKÓ
ZENEKAR ÉS TÁNCKAR ESTJE

A város polgármestere meghívja egy matiné előadásukra a nagyatádi bérletes gyerekeket.

24- én, pénteken 11 órakor a Művelődési Házban

A FAVÁGÓK SZELLEME
Klasszikus mese, klasszikus feldolgozásban, zenés és énekes, jelmezes és díszletes. igazi színházi produkció a gyerekek 
fesztivált ajándékműsora.

Este pedig egy újabb fénypontja a nagyatádi márciusnak: PIT IT KATALIN, ZSADO.N ANDREA. SZOL
NOKI TIBOR, FEHÉRVÁRY MÁRTA, DOBSA SÁNDOR NÉMETH LÁSZLÓ varázslatai 

az opera és az operett világából. Egy újabb nagyszerű lehetőség, hogy itthon is testközelben találkozhassunk a ma
gyar kultúra legnagyobb csillagaival!

24-én, pénteken 19 órai kezdettel a Művelődési Házban

OPERA VARÁZS OPERETT
KULTÚRÁVAL A NYUGAT KAPUJÁBAN - ezzel a címmel indult útjára januárban, a televízióból régóta ismert 
(„Ki Mit Tud?" jellegű) művészeti vetélkedő. A 14 évnél idősebb amatőr műkedvelők és ilyen átlagéletkorú csoport
jaik számára írták ki a felmenő rendszerű versenyt. Bizonyára emlékeznek arra, hogy a legutóbbi hasonló verseny ben 
elég messzire jutott a nagyatádi hegedűs. Birkás Csaba, akinek segédpontjaiért meglehetősen sokan telefonáltak annak 
idején! A művelődési házban hónapok óta zajlanak a próbák, készülnek a megmérettetésre a fiatalok és az idősek egyaránt. 
A nemzetközi fellépéseken edződött vegyeskartól. Talentum Irodalmi Stúdiótól kezdve, a segesdi DERŰS ALKONY 
EGYESÜLET és a nagyatádi ŐSZI NAPFÉNY KLUB énekes-táncos és színjátszó csoportjain át a belegi mazsoret- 
tekig. a görgetegi asszonykórusig, sőt a segesdi és nagyatádi énekes-táncos csoportokig színvonalas és vidám, felemelő 
és szórakoztató produkciókat láthat majd a közönség. Több száz versenyző készül a kistérségi bemutatóra, s aki hal
lotta a nagyatádi „főpróbán” a taranyi és helybéli hagyományőrző együtteseket vagy Segesden a farsangi népünnepé
lyen Kiss Mihály és együttese shovvját. bizonyára szabaddá teszi magát szombat délutánra. Több órán át zajlik majd 
a vetélkedés, remélhetően szép számú érdeklődő közönség előtt!

25- én, szombaton 15 órakor a Művelődési Házban

KULTÚRÁVAL A NYUGAT KAPUJÁBAN
A NAGYATÁDI MILLENNIUMI MAGYAR FILMKLUB második programja éppen a magyar millenniumhoz kap
csolódik, hiszen az ezer éve történt rendszerváltozást idézi fel. az akkor korszerű, feudális magyar állam 
megalapítását.

30-án, csütörtökön 15 órakor a Művelődési Házban

„István, a király”
magyar történelmi film
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NAGYATÁDRÓL ELSZÁRMAZOTTAK TALÁLKOZÓJA
2000. szeptember 16-17.

Kedves Nagyatádiak!
Mindannyiunknak vannak családtagjai, rokonai, barátai, akik Na

gyatádon éltek, dolgoztak éveken, évtizedeken át, s aztán máshova 
vitte, szólította őket sorsuk, életük. Nagyatádiak voltak, s talán egy 
kicsit azok is maradtak. Elköltöztek, elszármaztak innen, mert a csa
lád, a munkahely változása, a körülmények ezt kívánták. Ókét ke

ressük most! Azokat keressük és hívjuk, akik nagyatádiak voltak, el
mentek, de nem felejtették el ezt a várost, az ittenieket.

Sok emberrel beszélve, véleményüket kikérve kezdeményezzük a 
Nagyatádról Elszármazottak Találkozójának megrendezését. Azt sze
retnénk, ha szeptember 16-17. napjain minél többen visszajönnének 
városunkba és találkoznának itt. Találkoznának egymással régi isme
rősök, barátok, munkatársak és katonatársak. Találkoznának az isme
rős utcákkal, házakkal, az öreg fákkal, a Rinyával, a régi emlékek

kel. Találkoznának velünk, ma itt élőkkel, fiataljainkkal, gyermeke
inkkel. Találkoznának a mai Nagyatáddal, értékeinkkel és gondjaink
kal, munkánkkal és céljainkkal. Szeretnénk, ha eljönnének, vissza
jönnének a rég elszármazottak és a pár éve elköltözöttek. Szeretném 
nekik megköszönni a Nagyatádon, Nagyatádért végzett munkájukat. 
Az Ó gondolataik, erőfeszítéseik, erejük, vállalásuk, munkájuk is ben
ne van a város értékében, fejlődésében, mostani lehetőségeikben.

Úgy tervezzük, hogy szombaton késő délután mindannyian, elszár
mazottak és helybeliek összejönnénk az új sportcsarnokban, hogy kö
szönthessük, lássuk egymást, hogy megnézzük csoportjaink műso
rát, bemutatóit. Előtte megmutatjuk a várost, lehet csoportokba ebé
delni, beszélgetni. Este pedig hosszú asztaloknál, sátor alatt közös va
csora, beszélgetés, jó zene lesz ameddig jólesik.

Vasárnap délelőtt szép ünnepség keretében veszi át a város a Mil
lenniumi Zászlót és avatjuk fel Szent István király bronz szobrát. Ez 

a búcsú napja is, így az ebéd után a sátrak körül kötetlen programok 
lesznek egész estig.

Azt kérem a nagyatádiaktól, hogy értesítsék rokonaikat, ismerőse
iket erről az eseményről, hívják meg őket!

Mivel nagyon nagy szervezőmunka szükséges e találkozó létreho
zásához, kérem, hogy a munkatársaim által kért infonnációkat biz
tosítani szíveskedjenek.

Kedves Nagyatádiak!
Szervezzük, rendezzük meg közösen a Nagyatádról Elszármazot

tak Találkozóját! Legyen ez Nagyatádon egy olyan esemény, ami ked
vünkre való, ami barátságot, jó kapcsolatokat hordoz, ahol vendég 
és házigazda hasznos időtöltéssel, jókedvvel találkozik egymással.

Ormai István 
polgármester

A TALÁLKOZÓ

TERVEZETT PROGRAMJA

Horváth Ferenc:

• •

Ünnepi szózat
IX. 16-án, szombaton

8- tól 9 óráig

9- től 10 óráig

10- től 19 óráig

10-től 15 óráig

16-tól 21 óráig

Zenés városébresztés

Polgármesteri fogadás a Városházán

Autóbuszos városnézés

Iskolai osztálytalálkozók

(mindazoknak, akiknek 2000-ben esedékes évfordulós találkozója)

Katonabajtársak találkozója
N.E.T. GÁLAMŰSOR

(Nagyatádnak és partnertelepüléseinek minden műkedvelő és sportoló 

csoportjainak bemutatója)

IX. 17-én vasárnap

9-től 10 óráig

10 órakor

12 órakor

Zenés városébresztés
Ünnepi szentmise a Szent Kereszt templom búcsúja 

és Nagyatád Millenniumi Napja tiszteletére a plébániatemplomban 

A millenniumi zászló átadása és Szent István szobrának felavatása

a Szent István parkban

16 órakor „Fohász Magyarországért"

A budapesti Nemzeti Színház művészeinek díszelőadása 

a plébániatemplomban.

Ha valaki a Találkozóra vendég hív, s annak nevét és címét megadja a programszervezőnek (Kovács 

Géza népművelő, Nagyatádi Művelődési Ház, Baross G. u. 2. Tel.: 82/351-497), akkor a továbbiak

ban információkat és segítséget kap a vendégfogadáshoz.

Köszöntlek kegyes nagyvilág, 
földgolyónk, égi szép virág! 
Téged is: ékes Európa, 
s hazánkat, mely „borkéta rajta."

Árpád földet megszerezte.
Hét vezérünk vérét vette.
Mert szent a cél és akarat, 
hazát venni a magyarnak.

Fényessége nemzetünknek, 
gyémánt éke szép művünknek.
Duna mente, Tisza tája, 
István király koronája.

Ezeregyszáz esztendeje 
népünknek már itt a helye!
Száz királyunk küzdött érte, 
drága vérünk bőven mérte.

Magyar meg csak fogyott, fogyott, 
tatár, török rabot fogott...
Sorsunk lön bánat, siralom, 
s hont szaggató trianon.

Sok honfiank idegenben,
S honvágy ül bús szíveikben. 
Rájuk mérte veszett végzet! 
Boldog ki most hazatérhet.

Erdély, Bánát, Tátra völgye, 
cserje, blikkje, büszke tölgye 
zúgja titkon: édes hazánk 
„Hungária édesanyánk!"

Tán a jövőnk vígabb lészen. 
Kiáltsuk most nagy merészen: 
tudni érdem, s látni jó, 
merre tart a magyar hajó!

Légy vendége Budapestnek, 
Miskolcnak vagy Debrecennek, 
hív a Mecsek tűzvarázsa, 
Somogyország szent imázsa!

Ezért zeng most hívó szavunk, 
békén élni készek vagyunk!
Hívunk magyart s idegent, 
mert ünnepünk van idebent.

Túl a Dunán, dombok alatt 
tüzes a bor, jó a falat.
Feszül a húr, feszül íja, 
táncot is lejt, aki bírja.

Jöjjön testvér és jóbarát! 
Igya e föld tüzes borát! 
Szálljon ének, zengjen nóta! 
így lesz közös Európa.

SPORTHÍREK
PÉCS-HARKÁNY FUTÓVERSENY
Kemény erőpróbán mérték le futó 

tudásukat a TIRATÁD sportolói. A nép
szerű Pécs-Harkány futóversenyen közel 
600 versenyző állt rajthoz, hogy a jó 
néhány kaptatóval fűszerezett 25 km-es 
táv legyűrése után megérkezzen a 
harkányi strandfürdő bejáratánál felállí
tott célba.

A nagyatádi indulók közül ugyan 
kisebb sérülés, illetve betegség miatt 
hiányzott az elmúlt évben remekül 
szereplő Balazsin Tamás és a korosztá
lyának futóelitjéhez tartozó Szűcs Mik
lós, de így is több tekintélyt parancsoló 
időeredmény született.

A TRIATÁD hat fős különítményének 
valamennyi tagja Janota Zoltán, Várday 
Róbert, Dr. Herr Gyula, Dr. Gál Károly, 
Czimbalek lózsef és Rózsavölgyi Hilda 
sikerrel teljesítette az erőpróbát.

A Somogy megyei Sportbálon ünnepé
lyes külsőségek között köszöntötték 
Somogyország legjobb sportolóit. Bal
azsin Tamás, a TRIATÁD kiválósága 
1999. évi eredményei alapján a Diák
sportolók kategóriájában a ranglétra 
második helyén végzett. Felkészülését Ifj. 
Dr. Herr Gyula irányította. További 
sportsikereket kívánunk!

ÚSZÁS
Negyvenen álltak rajtkőre a városi 

hosszú távú úszóbajnokságon. A Nagy
atádi Úszó Sportegyesület és a TIRATÁD 
reménységei tizenkét kategóriában 
mérték össze tudásukat.

A 200-400-800 és 1500 méteres 
futamok győztesei:

Koncz Márk, Stoff Boglárka, Horváth 
Gergő, Stoff Dóra, Koncz Gábor, Kovác
si Diána, Balazsin András, Beleznay Judit, 
Orbán Zsolt, Horváth Tímea és Szűcs 
Miklós.

Örök Ifjak Kupa
A Nagyatádi Futball Club Öregfiúk 

Szakosztálya minden év márciusának 
első hétvégéjén rendezi az immár hagy
ományos Örök Ifjak Kupa teremlab
darúgótornát. Az idei mérkőzéssoroza
ton kilenc csapat - közöttük a horvá
tországi Ferdinandovac gárdája - szállt 
ringbe.

A nagyatádi Old Boy-ok sikeresen 
jutottak túl a selejtezőkön, majd az 
elődöntőben 4:0-ra diadalmaskodtak déli 
szomszédaink felett, az utolsó találkozón 
azonban 1:0 arányban alul maradtak a 
hazai együttessel szemben.

A torna győztesének járó ván
dorserleget így a Csurgó hódította el, 
a második helyen Nagyatád, a har

madikon pedig Ferdinandovac 
végzett.

A legjobb játékosnak ill. a legjobb 
kapusnak felajánlott különdíjat Szaká- 
ly Gyula és Pethő Lajos érdemelte ki. Az 
örök ifjak kupa résztvevői azzal köszön
tek el egymástól, hogy jövőre az új nagy
atádi sportcsarnokban találkoznak majd.

Ferrokov Kupa
Az ötödik fordulót bonyolították le a 

Ferrokov Kupa körzeti kispályás terem
labdarúgó bajnokságban. A tabella élén 
- veretlenül - a Hifi Max együttese áll...

* * *

A Polgánnesteri Hivatal Sportirodája 
és a Városi Szabadidősport Egyesület 
meghirdeti a 2000. évi Atádchem - Mil
lennium Kupa városi kispályás lab
darúgó bajnokságot. A versenykiírás a 
városházán vehető át. Az első fordulóra 
az április 3-i héten kerül sor.

Diáksport
Jól szerepeltek a Babay József 

Általános Iskola tanulói az alsó 
tagozatosok legnagyobb diákolimpiái 
versenyén a Játékos Sportvetélkedőn. A 
körzeti döntő megnyerése után a Som
ogy megyei válogatóról is tovább jutot
tak, majd az országos döntőbe kerülésért 
Baranya és Tolna legjobbjaival vették föl 
a harcot.

A Diákolimpia korábbi bronzérmes 
csapatának az idén nem sikerült a 
bravúr, a területi viadalon a hazai pálya 

minden előnyét élvező Kaposvár, illetve 
a Pécs mögött végül a harmadik helyet 
szerezték meg. Gratulálunk a Babaysok- 
nak és a felkészülést irányító testn
evelőnek, Szakály Gyulának !

Cselgáncs
A Ceglédi Sportcsarnokban rendezték 

meg a Magyar Köztársaság Kupa nyűt 
nemzetközi cselgáncs versenyt, ahol 
román, ukrán, szlovák és jugoszláv 
sportolókkal kiegészülve az A-B-C korc
soport teljes magyar mezőnye tatamira 
lépett.

Nagyatádot három judozó képviselte: 
Diviánszky Imre és Izsák Endre a 
második helyet szerezte meg súlycso
portjában, míg Turner Péter a hetedik 
helyen végzett.

Sakk
Immár hetedik győzelmét könyvelhette 

el a Művelődési Ház sakk csapata. A 
szenvedő fél ezúttal a Székesfehérvári 
MÁV együttese volt. Jellemző játékosaink 
fölényére, hogy csupán két táblán 
maradtak alul.

Győzött Vrban Mladen (1. tábla), Per- 
cze János (2. tábla), Kőnig Balázs (4. 
tábla), Bocska János (7. tábla), Ehrbár 
Tibor (8. tábla), Béres Kornél (9. tábla) 
és Koppány Tamás (10. tábla), remizett 
Gyugyi Péter (5. tábla), Mihalecz Attila 
(6. tábla), valamint Sasvári Tamás (11. 
tábla).

Kézilabda
Megkezdődött az NB/l-es női kézil

abda bajnokság. Együttesünk az első for
dulóban Budapesten a MALÉV SC 
otthonában lépett pályára.

Nagyszerűen kezdett a vendég nagy
atádi csapat, sorra érték el góljaikat, s a 
félidő végére már négygólos előnyre tet
tek szert. A folytatásban azonban a derék 
budapesti sípmesterek kiállítások soroza
tával büntették lányainkat, végül még a 
bomba formában lévő kapust is lep
arancsolták a pályáról, amivel sikerült 
felőrölni a játékosaink idegeit.

A csapatból mindenki tudása legjavát 
adta, s az egy gólos vereség ellenére dic
séretet érdemel.

Malév SE - Nagyatád 24 : 23
Labdarúgás
Biztos győzelmet szalasztott el a 

nagyatádi tizenegy az NB/lll-as labdarúgó 
bajnokság idény-nyitó mérkőzésén. Az 
első játékrészben Andricz háromszor is 
betalált a Nagykanizsa hálójába, ezek 
közül azonban a játékvezető egy gólt les 
helyzetet ítélve érvénytelenített.

A második félidőben nem bírta a 
védelem a vendégek egyre erősödő 
nyomását, s a Nagykanizsa először 
kiegyenlített, majd néhány perccel a 
találkozó lefújása előtt megszerezte a 
három pontot érő találatot.

Nagyatád - Nagykanizsa MÁV 3 : 1
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KÖZHASZNÚ INFORMÁCIÓK
NAGYATÁD 

POLGÁRMESTERI HIVATALA 

7500 Nagyatád, Baross G. u. 9. 
Telefon: 82/352-666, 352-300, 352- 
260,

Ügyfélfogadás: 

Polgármester fogadóórái: minden 
hónap első és harmadik hétfőjén 14- 
16 óráig Alpolgármester fogadóórái: 
minden hónap második hétfőjén 14- 
16 óráig Jegyző fogadóórái: minden 
szerdán 7.30-12 óráig, 13-16 óráig 
Polgármesteri Hivatal:

hétfő 12.30-16 óráig
kedd nincs
szerda 7.30-16 óráig
csütörtök 12.30-16 óráig
péntek 7.30-12 óráig

POLGÁRMESTERI HIVATALON 
BELÜL KÖZVETLEN HÍVHATÓ 
TELEFONSZÁMOK

Ormai István polgármester
504-460, 352-832
Hoffmanné Dr. Németh Ildikó 
jegyző 504-461

ÖNKORMÁNYZATI ÉS 
INTÉZMÉNYIRÁNYÍTÓ IRODA

Dr. Kovács Ildikó aljegyző 
504-462
Dr. Kövesdi Ibolya jogtanácsos
504-463
Duka László informatikus
504-469

Pénzügyi Iroda
Kliment Tiborné irodavezető 
504-465
Zadravecz Györgyné adócsoport 
vez.504-470
Vargáné Szú'ts Katalin
504-470

Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda

Vucskics Anna irodavezető 
352-100
Borgulya Zoltánné
504-473
Janota Zoltánné
504-476
Tamás Ferenc
504-479

Műszaki és Vagyongazdálkodási 
Iroda
Svégel Gábor irodavezető
504-467
Dr. Barbalicsné Kosa Erzsébet
504-464
Pataki László
504-468
Kutschera Andrea
504-466

GYÓGYSZERTÁRAK:

Szent István Gyógyszertár 
Korányi S. u. 4.
Telefon: 82/351-004
Nyitvatartás
október 1- április 1 között naponta
8-18 óráig 
szombaton 8-14 óráig 
április 1 - szeptember 30 között 
naponta 8-19 óráig 
szombaton 8-14 óráig

Aranyszarvas Gyógyszertár 
Kossuth L. u. 24.
Telefon: 82/351-684
Nyitvatartás
Hétköznap: 8-17 óráig 
szombaton: 8-12 óráig

ÁNTSZ
NAGYATÁD VÁROSI INTÉZETE 

7500 Nagyatád, Baross G u. 5. 
Telefon: 82/351-074, 82/351-835 
Dr. Czelner Márta városi tisztiorvos 
Ügyfélfogadási idő: 
hétfőtől-csütörtökig 8-16.30 óráig 
péntek 8-14 óráig

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS 
Nagyatád Városi Önkormányzat 
Kórház-Rendelőintézet 
7500 Nagyatád, Bajcsy Zs. u. 1. 
Telefon: 82/504-400
Fax: 82/351-035
Kórház igazgató:
Dr. Novotny Zita Tel: 82/352-451

KÖRZETI FÖLDHIVATAL 
7500 Nagyatád, Baross G. u. 5. 
hivatalvezető: Dr. Trefeli Katalin 
Telefon: 82/351-825 
Fax: 82/351-265 
Ügyfélfogadási idő: 
Hétfő 13-16 óráig 
Szerda 8-12 13-16 óráig

MENTŐÁLLOMÁS NAGYATÁD 

7500 Nagyatád,Rozsnyói u. 2. 
Telefon: 82/351-104
Baleset bejelentés: 104

NAGYATÁDI VÁMHIVATAL 
7500 Nagyatád, Ács u. 1. 

Telefon: 82/351-208, 82/351-909 
Vámparancsnok Balogh Flórián 
Ügyfélfogadás: Hétfő-péntek 8-16 
jövedéki ügyek
Vámkezelési ügyek: Taranyi úti szol
gálati hely (Royal Sped) 
Vámügynökség: Telefon 82/453-958

NAGYATÁDI
KÁBELTELEVÍZIÓS RENDSZER 

Üzemeltető: LÁT-SAT Kft.
Ügyfélszolgálat:
7500 Nagyatád, Baross G. u. 2 
Telefon: 82/351-826

NAGYATÁDI MŰVELŐDÉSI HÁZ 
ÉS NEMZETKÖZI 

FASZOBRÁSZ ALKOTÓTELEP

7500 Nagyatád, Baross G. u. 2. 
Telefon: 82/351-497
Fax: 82/351-497

RENDŐRKAPITÁNYSÁG 
NAGYATÁD

7500 Nagyatád, Zrínyi u. 7.
Telefon: 82/352-811, 82/352-010, 
82/352-110
Rendőrkapitány: Nagy László alezre
des
Bűnügyi bejelentések fogadása 
munkaidőn túl Tel: 82/352-241 
Igazgatásrendészeti osztály ügyfél
fogadási rendje:
Hétfő-csütörtök 7.30-12
Kedd,szerda, csütörtök 7.30-12

13-15
Segélyhívó: 107

NAGYATÁDI VÁROSI BÍRÓSÁG 

7500 Nagyatád, Zrínyi u. 3. 
Városi Bíróság Elnöke: 
Simonné Dr. Lehotai Zsuzsa 
Telefon: 82/352-821 
Fax: 82/351-023

RINYAMENTI TÉRSÉGFEJ
LESZTÉSI ÉS INFORMÁCIÓS

KÖZHASZNÜ TÁRSASÁG 

7500 Nagyatád, Korányi S. u. 4. 
Ügyvezető: Pünkösd Márton 

Telefon: 82/553-007, 
Telefax: 82/351-888 
Nagyatádi Városi Televízió 

7500 Nagyatád, Baross G. u. 2. 
Somogy Megyei Vállalkozó Központ 
Közalapítvány 
Nagyatádi Iroda 
Irodavezető: Egyed Árpád 

7500 Nagyatád, Korányi S. u. 4. 
Telefon/Fax: 82/ 351-489 
Tourintorm Iroda

Irodavezető: Pókos Katalin 
7500 Nagyatád, Korányi S. u. 4. 
Telefon: 82/351-888

SOMOGY MEGYEI
MUNKAÜGYI KÖZPONT 

NAGYATÁDI KIRENDELTSÉGE 

7500 Nagyatád, Koch R. u. 4. 
Telefon: 82/351-511, 82/352-085, 

82/454-304, 82/553-933, 82/553- 
830 
Ügyfélfogadás:

Hétfő-csütörtök 8-15
Péntek 8-10

SOMOGY 
KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA 

NAGYATÁDI IRODÁJA 

7500 Nagyatád, Korányi S. u. 2. 
Irodavezető: Pecsét József 
Telefon/Fax: 351-105

TŰZOLTÓSÁG
VÁROSI PARANCSNOKSÁGA 

NAGYATÁD 

7500 Nagyatád, Szent Flórián tér 1. 
Telefon: 82/351-033 
Fax 82/453-000
Parancsnok Szabó Vilmos 

Tűzvédelmi felvilágosítás, konzultá
ciós lehetőség hivatali időben: 
Héttő-péntek 8-12 13-16

ÜGYÉSZSÉG 

7500 Nagyatád, Zrínyi u. 3. 

Dr. Gábriel János címzetes vezető 
ügyész 
Telefon: 82/351-011

VÁROSGONDNOKSÁG 

7500 Nagyatád, Szabadság u. 17. 
Intézményvezető: Zöldi Aurélia 
Telefon: 82/351-477 

Fax: 82/351-685

VÁROSI MÜZEUM 

7500 Nagyatád, Széchenyi tér 2. 
Telefon: 82/352-028 
Helytörténeti állandó és időszaki kiál
lításaival várja látogatóit

A Kórház és Rendelőintézet 
szakrendelésének időpontjai

Szakrendelés 
Szakambulancia 
megnevezése

Szakrendelés 
helye

Rendelési idő Beutaló

Bőrgyógyászat Rend. int. I.em.4. H.Sz.P 14-17 Beutaló nélkül

Család és Nővédelmi
Tanácsadás

Rend.int. 1 em.5/a H.Sze. 8-15
K.P 8-14
Cs. 8-12

Beutaló nélkül

EEG labor Hotel IX.em. B.I8. H-P 8-9 Beutalóval
Fizió-és Mozgásterápia Gyógyfürdő,

Széchenyi tér
H.Cs. 7-13
K.Sze.,P 8-14

Beutalóval

Foglalkozás
egészségügyi 
alapellátás

Rend.int. fsz. 2/a H.K 11-16
Sze.Cs 8-14
P 11-14

Beutaló nélkül

Foglalkozás - 
egészségügyi 
szakrendelés

Rend.int. fsz. 2/a H.K.P. 8-11
Sze.cs. 14-17

Beutalóval

Fül-Orr-Gégészet Rend.int. l em.9. ’H-P 8-14 Beutaló nélkül
Gyermekgyógyászat Rend.int. fsz.2. H-P 8-14 Beutalóval
Haematológia Rend.int. Lem.15, H.Sze,P. 8-12 Beutalóval
véradás Rend.int. Lem. 15. K8-15 Beutalóval
1, Belhgyógyászat Rend.int. l em.12. H-P 8-14 Beutalóval
II,Belgyógyászat Rend.int. l em.13. H-P 8-14 Beutalóval
Ideggyógyászat Rend.int. I.em.11. H-P 8-14 Beutalóval
Központi 
Laboratórium

Hotel Lem. A 2-18 H-P 8-14 Beutalóval

Központi Röntgen Rend.int. Lem,17. H-P 8-14 Beutalóval
Onkológia Rend.int. Lem. 5. H.Sze,Cs. 8-14

K 8-16
P 8-12

Beutaló nélkül

Ortopédia gyermek Rend.int. fsz.2. H: N.atád 10-14
K: vidék 10-15

Beutalóval
Beutalóval

Ortopéd felnőtt Rend.int. fsz.2/a Sz: vidék 8-14
Cs:N.atád 8-13

Beutalóval
Beutalóval

Reumatológia Széchenyi tér H.Cs. 7-13
K.Sze.P8-14

Beutalóval

Sebészet Rend.int. fsz.3. H-Cs 7.20-16
P 8-14

Beutaló nélkül

Sportorvosi rendelés Rend.int. Lem.13. K, Sz.Cs 14-15.30 Beutalóval
Szemészet Rend.int. Lem.10. H-P 8-14 Beutaló nélkül
Szülészet-
Nőgyógyászat

Rend.int. Lem. 6. H-P 7.30-13.30 Beutaló nélkül

Tüdőgondozói 
szakrendelés

Koch R. u. 6. H-Cs 8-15
P 8-14

Beutalóval

Tüdőgondozói 
szürés.gondozás

Koch R. u. 6. H-CS 8-15
P8-14

Beutaló nélkül

Ultrahang Hotel Lem. B.1. H 8-14
K-P 7-12

Beutalóval

Pszichiátriai gondozó Tallián Gy u. 2. H-P 8-14 Beutaló nélkül
Alt. Pszichiátriai 
szakambulancia

Hotel IX.em.A 25. H-P 8-14 Beutaló nélkül

Gastroenterológiai 
szakambulancia

Hotel V.em. B 6 és 13 H-P 8-11 Beutalóval

Ideggyógyászati 
szakambulancia

Hotel VII.em. A 13 H.K.Sze.P. 8.30-9.30 Beutalóval

Epilepsziái rendelés Hotel VII.em. A 13. Cs 10-15 Beutalóval
II. Belgyógyászati 
szakambulancia

Hotel VI.em. A 13 H.P9-11
K.Sze. 9-13
Cs 9-12

Beutaló nélkül

Kardiológiai Ultrahang 
szakamulancia

Hotel V em. A 15 H.Sze. 12-14 Beutalóval

Koloproktológiai 
szakambulancia

Hotel V.em.B 16 H.K.Sze. 14-15 Beutalóval

Patológiai és 
kórszövettan 
szakambulancia

Hotel alagsor 1. H-P 8-12 Beutaló nélkül

Pszichiátriai és addikt, 
szakambulancia

Hotel Vlll.em. B 13 H-P 8-14 Beutalóval

Reumatológiai 
szakambulancia

Hotel Vlll.em. A 15. H-P 8-11 Beutalóval

Szülészet
nőgyógyászat

Hotel Ill em. B.13 H-P 7-10 Beutaló nélkül

SZOLGÁLTATÓK
ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT.
DÉDÁSZ KIRENDELTSÉG

Nagyatád, Zrínyi M. u. 9/a 
Telefon: 351-445

DRV RT.
NAGYATÁDI KIRENDELTSÉGE 

7500 Nagyatád, Zrínyi u. 78 
Telefon/Fax
Vízmű 82/352-657
Szennyvíztelep 82/352-576

KAPÓS VOLÁN RT. NAGYATÁDI
TERÜLETI IGAZGATÓSÁG 

7500 Nagytád, Szabadság u. 23. 
Területi igazgató
Telefon/Fax 82/351-027
Forgalmi iroda telefon: 82/351-457

Műszaki üzem telefon: 82/351 255

KÖGÁZ
NAGYATÁDI KIRENDELTSÉGE 

7500 Nagyatád, Petőfi u. 24. 
Telefon/Fax 82/352-225 
Ügyfélszolgálat 40/444-000 
Hibabejelentés 82/454-150

MAGYAR ÁLLAMVASUTAK RT.

7500 Nagyatád, Baross G. u. 41. 
Telefon: 82/351-225
Forgalmi iroda: 82/471-019

SAUBERMACHER-RYNO 
HULLADÉKGYŰJTŐ KFT.

7500 Nagyatád, Szabadság út 17.
Telefon: 82/352-257
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Horváth Imrét, a TIT Nagyatádi Iro

dájának vezetőjét, az alapítványi kö

zépiskola igazgatóját 1990-ben tizen

három pályázó közül választották ki 

akkor, amikor a társulat léte is bizony

talan volt. A harmadik napon egy - a 

lehetőségek iránt érdeklődő telefon 

megmozgatta a fantáziáját. Erezte: jó 

úton halad, ha a szükségletekre ala

pozva szervezi a munkát. A munka

nélküliek növekvő száma, az idegen 

nyelvek elsajátítása iránti igény, - mert 

pl. a határra, a menekülttáborba tol

mácsokra volt szükség - tanfolyamok 

elindítását gerjesztették. Kis idő múl

tán, az itt szerzett ismeretekkel, jól 

hasznosítható bizonyítvánnyal Auszt

riában, Németországban, de Ausztrá

liában, az USA-ban is vállalhattak 

munkát szakácsok, fakitermelők, mo

torfűrész-kezelők. A szakácsok között, 

akik az osztrák síparadicsomban, a Ba

laton vidékén, Pécsen, Keszthelyen, 

Nagykanizsán, a fővárosban is példá

san helyt állnak - nos mesterszakács.

Iskolát teremtettek, 
főiskolai képzést terveznek

Molnár Vilmos személyében királyi 

szakács is van.

Legutóbb Csurgón a munkanélkü

liek számára szervezett horvát nyel

vű tanfolyamon, tizenhatan szereztek 
állami alapfokú nyelvvizsga-bizonyít

ványt.

Országosan is egyedüliként hozták 

létre az alapítványi középiskolát, ho
lott másutt iskolát zártak be.

- Most milyen képzés zajlik a TIT 
keretein belül?

- Négyszáz hallgatónk van. A gim
názium három osztályába 120-an, a 

külkereskedelmi ügyintézőire ötvenen 

járnak. Esti rendszerű képzésben há

rom féléves a felsőfokú képesítést nyúj
tó mérlegképes könyvelő szak. Válto

zatlanul nagyon népszerű a szakács, 

a kereskedő-boltvezető, a vendéglá
tó-üzletvezető szak. És jó pár tanfo

lyam párhuzamosan halad.
- Hol térnek el ennyien?

- Nálunk már az első évben hely
szűke volt. Óriási szervezőmunkával, 

kölcsönös előnyökön alapuló kapcso

latainknak köszönhetően bérleti díj fe

jében, más intézményekben kapunk 

tantermet, szaktantermet.

- Milyen a képzések finanszírozá

si háttere?

- Egy részűket teljes egészében a 

Munkaügyi Központ támogatja, e 
tanfolyamok hallgatói a tankönyveket 

is ingyen kapják. Sokan munkahelyük 

támogatásával vállalkoznak a tanulás
ra. Aztán vannak, akik az egyik szak

májuk mellett vállalkoznak a másik 

megszerzésére, vagy a tudásukat akar

ják naprakésszé tenni újabb ismere
tek megszerzésével. Ők a költségek ki

fizetését is magukra vállalják.
Egyébként 38 féle szakma oktatásá

ra van jogosítványunk. Fontosnak 

tartom megemlíteni: a TIT-nek vidéken 

ez az első saját ingatlana - nem me
gyei székhelyen! A megyei területfej

lesztési tanács és a munkaügyi köz
pont segített hozzá bennünket, no és 
az önkormányzat. És ehhez megvan

nak a legkorszerűbb eszközeink is ah
hoz, hogy a kitűnően képzett tanárai

nak közreműködésével, jól értékesít

hető bizonyítványt kaphassanak kéz
be a hallgatóink. Jólesik, hogy az or
szág minden részéből sok az itteni 

munka iránt érdeklődő levél, vagy*a 

személyes betekintést kérők száma.

- Horváth Imre az ebben illetéke

sek elismerését is elnyerte, amikor az 

1841-ben alapított, a "Kiváló ismeret

terjesztő'" kitüntetést, mint itteni mun
kaviszonyban lévő dolgozó második
ként megkapta. És a kiváló nevek kö

zött a legfiatalabb kitüntetett.

Ezek után kézenfekvő a kérdés: fed

je fel olvasóink előtt, milyen új gon

dolatok foglalkoztatják éppen most ?

- Nem titkolom, mert szükségét lá

tom, mint ahogy mások is, szeretném 
elindítani Nagyatádon a főiskolai 

képzést.
Hubay Sándor

Biomassza-hasznosítás a Rinya mentén
Nagyatádi mérnök ötletei

Amint arról már beszámoltunk 
szakmai napon a biomasszáról tanács
koztak Nagyatádon. Az energia-haté
konyság növelése, az 
ezzel járó, csökkenő 
környezetterhelés volt 
többek között a tanács
kozás napirendjei sorá
ban, amelyen rangos 
névsorban a nagyatádi 
agrármérnök, Kiss 
László is előadó volt. A 
környezetgazdálkodás 
és az energiatermelés 
kapcsolatának helyi le
hetőségei a Rinya men
tén témában fejtette ki a 
véleményét.

- Adódik a kérdés: a piacgazdaság 
körülményei között miként lehet hoz
zájárulni, hogy a természeti források 
kihasználása környezetkímélő, az el
ért és megszokott életszínvonal és a 
kényelem pedig hosszú távon fenntart
ható legyen?
- Einstein mondta: az emberiség 

egyik legnagyobb bűne, hogy nem 
használja ki a napenergia adta lehe
tőségeket. És mert minden mindennel 

összefügg a környezeti kultúránk mi
nőségével sem lehetünk elégedettek. 
Itt van mindjárt a biogáz-termelés le
hetősége. Erdeinkben rengeteg fa
nyesedék, lomb, hulladék fa, 
fűkaszálók rohad el, ami biogáz elő
állítására kiválóan alkalmas, megfele
lő technológiai berendezkedéssel. 
Hasonló lehetőséget kínál a már föl 
nem etethető konzervgyári mellékter
mék és hulladék is. - Milyen nagysze
rű dolog lenne, ha már egy intéz
ményt, az így nyert energiával lehet

ne fűteni itt is. Sok lehetőséget kínál
nak más, a mezőgazdasági termékek 
feldolgozása során keletkező mellék- 

termékek. Aztán egyre 
gyarapszik a felszabadu
ló termőföldek aránya, 
amelyeken energetikai 
célú növények, akár 
lágy-vagy fás szárúak 
lennének termeszthe
tők. - És megkockázta

tom: a szennyvíztelepek 
is alkalmassá tehetők 
biogáz előállítására. De 
nagy kincsünk ilyen 
megközelítésben a geo
termikus energia is. Sok 

ember fejében fordul meg a gondolat: 
miként lehetne hasznosítani az elfo
lyó termálvizet?

A városban, a tízemeletes lakóhá
zakban történt felhasználásával, van 
követendő jó példa. És a lehetőségek 
tárháza ezzel még nem merült ki.

- Kiss László ezért vállalkozott e sze
replésre, mert így, az érdeklődőknek 
arra is módot adott, hogy szűkebb kör
nyezetünk lehetőségeit-adottságait is 
megismerjük. Segít mindazoknak, 
akik megértve az idők szavát, bioener
gia nyerése vagy környezetvédelmi te
rületen akarnak elmozdulni.

- Es ennek érdekében épülő saját 
portáján is korszerű lépésre szánta el 
magát...

- így igaz, méghozzá hibrid meg
oldással. Fűtésre napkollektorokat 
építettem, de felhasználok faaprítékot 
és biogázt is. Ez utóbbit az állattar
tás útján keletkezett trágyából nye
rem.

HS

„Jeles napok”
a Gyöngyvirág Óvodában NAGYATAD FC 1999/2000. évi 

tavaszi bajnoki mérkőzéseinek menetrendje

Évek óta kiemelt figyelmet fordítunk 
arra, hogy az óvodánkba járó gyer
mekekkel megismertessük a természet 
értékeit, szépségeit, csodáit, hogy 
ráirányítsuk figyelmüket a környezetük 
megóvásának fontosságára. Azért, hogy 
ne közömbösen és értetlenül szemléljék 
a természetet, minden évben olyan óvo
dai programokat is tervezünk, amelyek 
a természet-és környezetvédelmet nép
szerűsítik: a környezetvédelmi világ
napok, természetjárások, „zöld napok", 
kiállítások, játékos vetélkedők for
májában.

A 2000-es évben kiemelt hangsúlyt 
kap környezeti nevelésünkben a "Víz 
világnapja". Örülünk, hogy óvodánk egy 
olyan színes természeti környezetben 
található, ahol a közvetlen megfi
gyelésre, tartalmas, mozgalmas tapasz
tal atszerzésre ad lehetőséget a Csó
nakázó tó, a Rinya patak, a parkerdő.

A helyi adottságokat felmérve, a csalá
dokat és szakembereket is bevonva kerül 
sor egyhetes programunkra, amelyet a 
Környezetvédelmi Minisztérium is 
támogatott 83.000 Ft-tal. A tervezett, 
szervezett vízparti-túrával, a játékos 
környezetvédelmi vetélkedővel, a 
"vidra-túrával", a városi vízművek 
meglátogatásával tudatosan alakítjuk a 
gyermekek természet iránti szemléletét, 
formáljuk a vízvédő magatartását, 
felkeltjük a vízi környezet iránti érdek
lődését. A közös élmények hatására 
erősödik bennük az összetartozás 
érzése.

Hisszük, ha már ebben a korban poz
itív a gyermekek lelkében a ter
mészetszeretet, akkor ez felnőtt korban 
sem lesz másként és munkánk nem volt 
hiábavaló.

A „Gyöngyvirág" Óvoda 
nevelőtestülete

16. forduló 2000. 03. 05. 14.30 h Nagyatád - MÁV MTE

17. forduló 2000. 03. 11. 14.30 h Tapolca - Nagyatád

18. forduló 2000. 03. 19. 15.00 h Nagyatád - Baja
19. forduló 2000. 03. 26. 15.30 h Balatonfüred - Nagyatád
20. forduló 2000. 04. 02. 16.00 h Nagyatád - Kaposvölgye VSC
21. forduló 2000. 04. 09. 16.00 h Nagyatád - Dunaszentgyörgy
22. forduló 2000. 04. 16. 16.30 h Dombóvár - Nagyatád

23. forduló 2000. 04. 23. 16.30 h Nagyatád - Bonyhád
24. forduló 2000. 04. 30. 16.30 h Mohács - Nagyatád
25. forduló 2000. 05. 07. 17.00 h Nagyatád - Pécsi Postás
26. forduló 2000. 05. 14. 17.00 h Tihany - Nagyatád
27. forduló 2000. 05. 21. 1 7.00 h szabadnap
28. forduló 2000. 05. 28. 1 7.00 h Harkány - Nagyatád
29. forduló 2000. 06. 04. 17.00 h Nagyatád - Szekszárd
30. forduló 2000. 06. 11. 1 7.00 h Paks - Nagyatád

KÉZILABDA NB l/B Nyugati Csoport 
tavaszi bajnoki fordulók

Sorsz. Csapatok Időpont Felnőtt Ifi Mérkőzés 
napja

1. MALÉV - Nagyatád III. 05. 14.00 16.00 vasárnap
2. Nagyatád - Cece III. 11. 14.30 16.00 szombat

13.00 serdülő
3. Kóka - Nagyatád III. 18. 16.00 18.00 szombat
4. Nagyatád - Szombathely III. 24. 18.00 16.00 péntek
5. Postás SE - Nagyatád III. 29. 18.00 16.00 szerda
6. Nagyatád - BEAC IV. 08. 15.00 - szombat
7. PEAC - Nagyatád IV. 15. 15.00 16.45 szombat
8. Nagyatád - Tatabánya IV. 22. 15.00 13.00 szombat
9. Goldberger - Nagyatád IV. 29. 15.30 17.30 szombat
10. Nagyatád - Tolna V. 06. 15.00 13.00 szombat
11. Győr II. - Nagyatád V. 13. 15.00 13.15 szombat
12. Nagyatád - Körmend V. 20. 15.00 13.00 szombat
13. Esztergom - Nagyatád V. 27. 15.00 13.00 szombat
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Strilitz megitatta a macskát benzin
nel, az ment öt lépést, majd összeesett.

Biztosan kifogyott a benzin - gon
dolta Stirlitz. ...

Haldoklik az öreg paraszt, és a városi 
rokona megkérdi:

- Hívjak orvost?
- Nem kell, fiam. Mi itt falun ter

mészetes halállal szoktunk meghalni.
-• « *

Az orvosnál:
- Mondja azt asszonyom, hogy: ah.
- Hogyan mondjam, mikor ön egyál

talán nem az én esetem?

Ékesebb urat vizsgál a doktor.
- Étvágya?
- Közepes.
- Bélműködése?
- Köszönöm elég jó.
- Jól alszik?
- Igen.
- Mi van a potenciával?
- Fizetni még tudok.

* ♦ ♦

Két barátnő beszélget :
- Hallom szakítottál a barátoddal.
- Igen.
- És miért?
- Mert amit lélegzetelállító szenvedé

lynek hittem, arról kiderült, hogy 
asztma.

Szerkesztőbizottság:
Punkösd Márton, Hubav Sándor, 

Kovács Géza, Horváth Lajos

Fotók: Pünkösd Márton, Durgó Tibor 

Felelős kiadó: Ormai István 
Készült: Nagyatádi Nyomda Kft. üzemében

Felelős vezető: Takács Ferenc ügyv. ig. 
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ISSN 1416-0048

KÉZIRATOKAT NEM ŐRZŐNK MEG 
ÉS NEM KÜLDÜNK VISSZA!



ÜNNEPI PROGRAMOK
VÁROS NAPJA

2000. április 29.
10.30 Ünnepélyes zászlófelvonás a Városháza előtt

11.00 Városi Ünnepség a Művelődési Házban

Ünnepi beszédet tart: Ormai István polgármester

Köszöntőt mond:
Gyenesei István a megyei közgyűlés elnöke
Lassú István a Rinyamenti Területfejlesztési Társulás elnöke

Kitüntetések átadása

Ünnepi műsor
Bemutatják a Bárdos Lajos Általános Iskola diákjai

12.30 Somogyi Egyetemistákért és Főiskolásokért Közalapítvány 
ösztöndíj-átadása

Az ösztöndíjakat átadja:
Dr. Gyenesei István a közalapítvány elnöke

„Válogatás Durgó Tibor fotóiból" - kiállítás-megnyitó 
Megnyitja: Ormai István polgármester

„Szivárvány a város felett" - kiállítás-megnyitó
Megnyitja: Dr. Bakács Tiborné bizottsági elnök

NAGYATÁDI MAJÁLIS

*

“B

VÁROSI 
STRANDFÜRDŐ 

2000. április 30- 
május 1.

ZOllU í■ K— 1

2000. Április 30.

14.00 Májust váró folklórfesztivál

„Éljen a magyar" táncegyveleg korhű ruhákban előadják 
a Babay József általános iskola tanulói.

A Fürjecske Néptáncegyüttes és kaposvári, valamint 
osztrák vendégeinek műsora

15.30
17.00

A Ferdinandovaci Néptáncegyüttes műsora 
őszi Napfény nyugdíjasklub előadása
A River Side Bigband koncertje
Animál Cannibals koncert

18.00
19.00-21.00

Shannon Együttes koncertje 
Nosztalgia Disco

2000. május 1.

09.00
11.00
13.00

14.00

Schwinn Csepel keringő utcai kerékpáros körverseny 
Bellái Gyümölcs Kupa rövidtávú úszóverseny 
Ford Olimpiai Ötpróba úszás 1,5; 3,1 és 5,2 km-es 
távokon
Sportbemutatók a szabadtéri színpadon
- Majorett együttes
- Aerobic csoport
- Erika C. Dance School
- Judo Klub
- Karate Klub

16.30
17.00
17.30
18.00-19.00

Varga Ferenc József humorista műsora 
Fresh Együttes koncert
TNT Együttes koncert
Nosztalgia Disco

MINI VIDÁMPARK és KIRAKODÓ VÁSÁR 

SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT!
Belépődíj: felnőtteknek: 300 Ft. 

Gyerekenek és nyugdíjasoknak: 1 50 Ft.

Rossz idő esetén a koncertek
a művelődési házban kerülnek megrendezésre.

A Rinya megannyi ága hálózza be a 
Belső-Somogyi térséget az itt élők élet
teréül szolgálva, amely összeköt bennün
ket - mondta ünnepi köszöntőjében 
Ormai István polgármester, a víz világ
napja nagyatádi ünnepségén. Elmond
ta: mint ahogy napjainkban, az előző év
tizedek alatt is sokan élvezhették a ter
mál és gyógyvíz áldásos hatását. Továb
bi fejlesztésekkel, korszerűsítésekkel 
újabb és színvonalasabb szolgáltatások 
segíthetnek a gyógyulásban, a rekreáci
óban. Ami egyben, a 90 éves termál-és 
gyógyfürdő méltó megbecsülését is jel
zi. A víz értéke a vízbázis óvására ösz
tönöz mindenkit a városban.

A Rinya menti kistérség önkormány
zatainak elhatározása, hogy összefogva 
megvalósítják a települések szennyvíz
csatornázását, fontos lépés az ivóvízbá
zis védelmében.

A szakemberek és a téma iránt érdek
lődők a Közlekedési Hírközlési és Vízügyi 
Minisztérium főtanácsosa, Molnár Fer- 
encné előadásában, a vízbázis védelmé
ről, a vízminőség javításáról hallhattak elő
adást. Amint mondta: a vízbázis védelem 
kulcstényezővé vált, bekerült a köztudat
ba. A vízminőség kritériumai között fon
tos tényezőként hangsúlyozta: tartalmaz
nia kell mindazokat a kémiai anyagokat, 
amelyekre a szervezetnek szüksége van.

Fontos, ám ma még újszerű megálla
pítást tett Bóta László, a DRV Rt kapos
vári üzemigazgatója, miszerint: az ivó-

A VÍZ VILÁGNAPJÁN
víz a fogyasztói ponton! legyen megfe
lelő minőségű... még akkor is, ha az ivó- 
víz-kutak nagyobb hányada, kifogásol
ható minőségű vizet szolgáltat.

Vadkerti Tóth Tihamér, a Riny-Dom- 
bómenti Víztársulás igazgatója a víz kár
tételeit elemezve elmondta azt is: a víz
folyásokkal szabdalt kistérségek - a bar
csi, csurgói, nagyatádi - sajátos helyze
te sem okozott belvízgondokat, köszön

hetően, az átgondolt megelőző munká
nak. A vízfolyások karbantartása nem 
kampányszerű, hanem átgondolt, szisz
tematikus folyamat - merthogy így gaz
dálkodtak elődeink is. Ehhez a sikeres pá
lyázatokon elnyert támogatások is hoz
zájárultak, ami a területhez tartozó há
rom város és a majd félszáz település te
kintetében szép summa és az is kell 
maradjon. H.S.

Az Ápolási Egyesület regionális összejövetele
Ápolás nemes cselekedet. Ápoló - ön

ként vállalt, humánus hivatás.
1899-ben Londonban alakult meg az 

Ápolók Nemzetközi Szervezete, majd ezt 
követően megindult a világi ápolónők 
képzése Franciaországban, Németország
ban, New Yorkban már egyetemi kated
rát kapott.

1989. május 20-án az Ápolók Nem
zetközi Napján („a lámpás hölgy" szü
letésének évfordulója) alakult meg a Ma
gyar Ápolási Egyesület, amely kiemelten 
közhasznú szervezet. Az országos kon
ferenciák, összejövetelek, találkozók 
megszervezése tapasztalatcserékre ad le
hetőséget.

A nagyatádi Városi Kórházban első al
kalommal március 20-án rendezték 
meg az országos szervezet regionális 
összejövetelét, Baranya, Tolna, Somogy 
megye képviseletében.

A résztvevőket Dr. Novotny Zita igaz
gató főorvos köszöntötte.

A régióhoz tartozó egyesületi munká
ról Vágány Tamásné a regionális egye
sület vezetője tartott előadást. Az egész
ség-megőrzési programban történő rész
vételi fontosságát hangsúlyozta, beszélt 
arról, hogy mennyire fontos a Magyar 
Vöröskereszt helyi egyesületével a kap
csolattartás, a közös rendezvényeken va
ló részvétel. Napjainkban az Ápolási 
Egyesület 12000 tagot számlál, ami ke
vésnek bizonyul ahhoz, hogy egysége
sen képesek legyenek érdekeik képvise
letére.

Tolna, Baranya megye képviseletében 
elhangzott beszámolók eltérő képet 
mutatnak az ott végzett munkáról. Tol
na megyei kórházak egyesületi tagsága 
eléri a 90-95 %-ot. Baranya megyében 
csak 60 %, de sajnálatos tény az is, hogy 
utóbbi megyében városi szinten nehe
zen fogadják el az Ápolási Egyesületet.

A kaposvári kórházban az egyesületi 
tagok száma 130 fő.

Városi kórházunkban 10 éve megala
kult Ápolási Egyesület alapító tagjainak 
egyike Csicskó józsefné főnővér (képün

kön), aki 1976 óta dolgozik az intéz
ményben. 1999 novembere óta a So
mogy megyei Ápolási Egyesület vezető
je. Örömmel és nagy lelkesedéssel be
szélt arról, hogy taglétszámuk, mely je
lenleg 76, további jelentkezőkkel gyara
podik. Vida Zoltánné főnővér az egye
sületi munka sokrétűségéről számolt be.

Dr. Borcsek Istvánné az .ARANYKOR" 
Nyugdíjasklub elnöke rövid ismertetőjé
ben az eddigi klubélet mozgalmas pil
lanatait elevenítette fel.

dése, a továbbképzés megszervezése, a 
diplomás ápolónők megtartása a minő
ségi színvonal biztosítása érdekétten.

Előadások hangzottak el a szakmai kar
rier építéséről, az egészségügyi szakdol
gozók etikai és jogi továbbképzéséről, to
vábbá a tragikus kimenetelű kutasi bal
esetről.

A regionális összejövetelen elhangzot
tak alapján összegzésként megállapítha
tó, hogy egyes intézmények munkavál
lalóinak ápolási beosztásában nap mint

Dr. Herr Gyuláné az intézmény nyug
díjasa beszélt arról, hogy az ápolási egye
sületen, mint szakmai érdekképviseleti 
szervet kell elsősorban értelmezni. Az 
egyesületben tevékenykedők munkája 
összefogását hangsúlyozta. Az egészség
ügyi intézmény és az iskola együttmű
ködését és kapcsolatát is fontosnak tar
totta.

Szerecz Béláné az intézmény vezető 
főnővére felszólalásában a beosztását, 
mint szemléletet és nem titulust emelte 
ki elsődlegesen. Beszédéből elhangzot
tak szerint az intézet vezetése támogat
ja munkáját, jó kapcsolat van az ápolók
kal, fontos a szakdolgozók megtartása, 
a minimumfeltételek biztosítása, az 
egyesületi tagság létszámának növeke-

nap áldozatos hivatást végzők létszáma 
és az Ápolási Egyesület taglétszáma kö
zött szemmel látható módon aránytalan
ság mutatkozik.

Szakmai szervezettségük érdekképvi
selete csak oly módon válhat valóság
gá, ha mögötte társadalmi elismerés és 
megbecsülés gyakorlata érzékelhető és 
értékelhető mivoltában erkölcsileg hu
mánus módon jut kifejezésre.

Az ápolók részére az etikai kódex meg
alkotása és érvényesülése a mindenna
pos ápolási tevékenység jogvédelmének 
alapvető kritériuma.

Áz ápolás folyamatában a minőség, a 
hatékonyság nem válhat a gazdasági 
helyzet által kialakult állapot függvényé
vé. Mészáros Ágnes
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„Mindaz, amit tudunk, a múlthoz tartozik." 
(J. M. Wasik.)

MESÉLŐ KÉPEK
— ..■■■■ - -    

A Szabó-Burits cég

Volt egyszer egy Simongáti utca, hi
vatalosan a ma is létező Hunyadi ut
ca. Sajnos múlt időben emlegetjük, hi
szen a városrendezéskor eltűnt a ré
gi utcakép, csak fakult képeslapok és 
múló emlékeink vallanak róla. Babay 
József elbeszéléseiben élet költözik az 
egykori házakba, lakói csak átszalad
nak a Szabó-Buritshoz.

Az író édesanyja is ott lakott a szom
szédban, barátnéja volt Burits Lukác- 
snénak.

Az épület csak az első világhábo
rú után vált üzletté, addig a népes 
Burits család otthona volt.

Szabó Kálmán Burits Etelkával kö
zött házassága révén került a család
ba. O kezdte az üzlet fejlesztését, majd 
sógorával, Pállal együtt a profil kiala
kítását. Kezdetben kis vegyesboltként 
indult. 1920-ban már megérkeztek az 
első vagon deszkák.

Burits Pál rendkívül jó érzékkel is
merte fel a háború utáni igényeket; jár
ta a vidéket, megrendelőket gyűjtött.

A keresletnek megfelelve építkezé
si anyagokat, mezőgazdasági gépeket, 
Schell üzemanyagokat, bonyhádi edé
nyeket forgalmaztak. A család tagjai 
- vallásos neveltetésükhöz híven - na
gyon jó kapcsolatot tartottak fenn a fe- 
rencrendi szerzetes atyákkal. P. Bakos 
Ágoston közvetítette azt az üzletet, 
mely Rosarium Kit. néven jött létre. 
Szervezett háziipari tevékenységgel ró
zsafüzéreket gyártottak. Németor
szágból és Csehszlovákiából szerez
ték be az alapanyagot. A szép kegy
tárgyak között akadtak ezüstözött 
szálból és gyöngyből készült darabok 
is. Még bécsi arab gyöngykereskedő 
üzletfele is volt a cégnek. Az árut - 
mely később játékokkal és bizsukkal 
bővült - vándorkereskedők vették

meg. Háziiparban készült hímzett 
kalocsai blúzokat is forgalmazott a cég
- francia exportra is.

Cégtáblájuk feliratán olvasható:
Csak megbízható, jó árut tárolunk.
Ismerős atádi családnevek viselői ta

nulták itt a szakmát: Gyöffy Karcsi, 
Horváth Anti, Herbán Pali, Hikman 
Dudi, Schlz Jani.

Visszatérő vásárló közönségük volt, 
ők kedvezményben részesültek. A Sza
bó gyerekek is sokat dolgoztak a cég
nél, fő alapelvük volt a becsületesség 
és a szellemi adottságokkal való jó 
gazdálkodás. A cégtulajdonosok rész
vényesei voltak a Járási Takarékpénz
tárnak - Burits Pál később ügyvezető 
igazgatója lett a Banknak.

A konzervgyár alapító oklevelében 
nevüket így sorolják:

Burits Pál, Matán István, Szabó Kál
mán és a Nagyatádi Járási Takarék Pt. 
Rt. A család fiúgyermekei részben a 
végtelen Rinya-réten, részben az üz
let mögötti “grundon" a deszkaraktár
ban nőttek fel, egyetlen biciklin tanul
tak meg vezetni.

Fél évszázaddal ezelőtt szétszórták
- kicsinyes politikai okokból - a tele
pülésünket, annak fejlődését nagy mér
tékben meghatározó családot. A XIX 
század elején délről vándoroltak az or
szághatár közelébe, 1950. körül pe
dig elindultak még beljebb - az ország 
szívébe, hogy új hazát találjanak.

Vagyonukat elvesztették, de a leg
nagyobb kincset megőrizték: megáll- 
ták helyüket az életben, emberségből 
jelesen vizsgáztak.

Nagyné Gyánó Ágota

(A hiteles okmányokat, életrajzi 
adatokat Burits Pál, a járási Takarék
pénztár Rt és a Konzervipari Kft. egy
kori ügyvezető igazgatójának fia: 
Burits ...... bocsátotta rendelkezé
semre.

Burits Pálról, családjáról 2000. áp
rilis 6-tól egyhónapos kiállítás nyílik 
a nagyatádi múzeumban.)

HÍREK
A nagyatádi Városi Könyvtár 2000. április 11-12-én megrendezte hagyományos 

költészet napi szavalóversenyét. A városi rendezvényen összesen 57 diák vett részt. 
A város négy általános iskoláján kívül vidéki iskolák is képviseltették magukat.

A helyezettek értéke könyvjutalomban részesültek:

Alsó tagozat

1. Bállá Anikó Krisztina
1. Szilágyi Gabriella
2. Tálos Beáta
2. Jámbor Bence
3. Balogh Dominika
3. Dezső Lili
3. Nagy Alexandra

Felső tagozat, 5-6. osztály:

1. Kisillés Sándor
2. Ács Kinga
3. Milisics Andrea

Felső tagozat, 7-8. osztály:

1. Filó Violetta
2. Kuminecz Gábor
3. Kocsis Imre

2. o. Árpád Fejedelem Ált. Iskola
3. o. Babay József Ált. Isk.
4. o. Bárdos Lajos Ált. Isk.
1. o. Babay József Ált. Isk.
1. o. Árpád Fejedelem Ált. Isk.
4. o. Árpád Fejedelem Ált. Isk.
3. o. Árpád Fejedelem Ált. Isk.

5. o. Bárdos Lajos Ált. Isk.
5. o. Bárdos Lajos Ált. Isk.
6. o. Árpád Fejdelem Ált. Isk.

7. o. Árpád Fejedelem Ált. Isk.
7. o. Árpád Fejdelem Ált. Isk.
7. o. Árpád Fejedelem Ált. Isk.

BODVICAI FELOLVASÓKOR
Az elmúlt év december 8-án ült össze az írás néhány nagyatádi barátja a 
bodvicai klubkönyvtárban, hogy felolvassák egymásnak szerzeményeiket. 
Amit felolvastak, azt a művelődési házban rögzítették írásban, s a múze
umban megőrzik a millenniumi évben elhangzott-leírt, helyi munkákat. 
A szerzők műhelynek tekintik évszakonkénti összejöveteleiket, nem igé
nyelnek nagyobb nyilvánosságot, de várják közibük azokat, akik írásra ad
ták fejüket, akárhány évesek, bármiről és bármilyen műfajban írnak. Leg
közelebbi programjukra talán június derekán kerül sor, s valószínűleg a 
Szoborpark lesz a helyszín. Az érdeklődők a művelődési házban kaphat
nak bővebb tájékoztatást. Ízelítőül egy verset azért mégis közlünk itt, rész
ben rövidsége miatt, részben azért, mert igencsak időszerű köszöntenünk 
általa is a kedves tavaszi hónapot.

Nagyné Gyánó Ágota

MÁJUS

Vonuló bárányfelhők között 
Május napfény-nyilakkal köszönt 
Hulló szirmokat sírnak a fák 
Megcsókolják az idős földanyát

Burits Pál (1896-1964)

Nagyatádon született a kivételes te
hetségű ember, aki önerőből, munká
jával szerzett magának társadalmi ran
got, tekintélyt. Napjainkban kitüntetést 
kapna eredményes életművéért, míg az 
50-es években összetákolt koncepciós 
perben népbíróság elé állították. A csa
lád őse: Burits József csizmadia mester 
1822-ben Csákvárról került városunk
ba. Utódai Lukács nevű unokájával há
rom nemzedéken keresztül folytatták a 
céhbeli mesterséget.

Burits Lukács-Pál édesapja és 
Toponári Magdolna házasságából 11 
gyermek született, közülük hatan élték 
meg a felnőttkort Hunyadi utcai ottho

nukban. Valamennyien polgári iskolá
ba jártak. Pál Zalaegerszegen tanult to
vább, 1913-ban érettségizett.

Első munkahelyén, a sellyei takarék
pénztárnál töltött idő alatt ismerkedett 
meg feleségével Weigl Jolánkával.

Az első világháborúban, 1915-ben 
behívták a 44-es gyalogezredhez, a so
mogyi "prosseb-bakák"-hoz. Egy éven 
belül orosz harctér, sebesülés, majd Ka
posváron hadikórház. Rövid pihenő 
után - melyet menyasszonyával tölthe- 
tett - újra harctér: Erdély, Békás szoros, 
1918-ban Olaszország, az el híresült, vé
res Piave!

Tartalékos hadnagyként szerelt le szá
mos kitüntetéssel, legfényesebb köztük 
a Signum Laudis arany vitézségi érem.

Összeomlott ország, munkanélküli
ség, nehéz körülmények várták itthon. 
Édesapja 1917-ben meghalt, nem volt 
támogatója. Budapesten, egy Margit-szi- 
geti tömegszálláson döntött úgy, hogy 
visszatér Sellyére, ahol családi kapcso
lat révén kis kezdő állást kapott a 
Draskovics uradalom számtartóságán.

Nagyatádon Etelka nővére és Szabó 
Kálmán tehetséges üzletember - házas
ságot kötöttek. Átvették a régi családi 
házban lakó édesanyától a kis üzletét, 
ők pedig a szemben levő volt Nőthig 
házba költöztek. Szabó Kálmán sikere
sen fejlesztette üzletét. Feleségével 
megállapodtak, hogy hazahívják Pált, 

együtt vállalkoznak.
Baranya déli része akkor szerb meg

szállás alatt volt, Burits Pál és felesége 
kalandos módon, szőlőmunkásnak ál
cázva (átkapálták magukat) jutottak át 
a demarkációs vonalon magyar oldal
ra, ahol rokonok várták őket.

Első atádi idejükre így emlékezett a 
fiatal feleség: Kicsike üzlet, rövidáru, fű
szer, edény és kevés vas-féle. Dolgozunk 
szívesen, boldogan. Burits Pálnak tőké
je nem volt, tehetséggel, szorgalommal, 
leleményességgel pótolta, oroszlán
részt vállalva az üzlet felvirágoztatásá
ban.

Első lakásukat az Árpád utcában, 
Serényi Sárikánál bérelték. 1942-ig, míg 
saját otthonuk elkészült, még hét bérelt 
lakásban éltek. 1921-ben Szabó 
Kálmánék otthonában megszületett el
ső gyermekük: Oktáv. A szülésznő Val- 
sics néni volt, ezt a szerepét a népes 
Burits családban még sokszor megismé
telte. Az öröm után váratlan csapás: 
Burits Pál felesége magkapta a rettegett, 
akkor gyógyíthatatlan tüdőbajt. Szana
tóriumokban töltötte az év nagy részét. 
A férj minden erejét latba vetette, hogy 
a gyógyuláshoz szükséges anyagiakat 
biztosítsa. Üzleti életében, tehetségének, 
családi kapcsolatainak köszönhetően si
keresnek bizonyult. Lelbach Kereszté- 
ly földbirtokos, a Járási Takarékpénztár 
legnagyobb részvényese felfigyelt a tö
rekvő üzletemberre, okos terveire.

A Burits testvérek is részvényesei vol
tak a részvénytársaságnak, melynek köz
gyűlése többségi szavazattal Burits Pált 
választotta meg igazgatónak. Nyitva állt 
a pálya, ahol képességeit kamatoztat
hatta. Hitelt nyújtott a kezdőknek, akik 
pénzzel nem, csak jó ötletekkel rendel
keztek, export-import üzleteket támo

gatott. A somogyi halastavakból akkor 
Angliába exportáltak élőhalat. Családi 
élete a 30-as években megnyugodott. 
Felesége állapota javult, dr. Naményi 
Miklós ellenőrzése mellett. 1933-ban 
kislányuk született: Márta. Nyugodt pol
gári légkörben teltek napjaik . Részt vet
tek a település társadalmi életében, ada
kozásban élen jártak. Szabó Kálmánné 
(maga is hatgyerekes édesanya) ember
sége, vallásos hite Pál öccsére is nagy 
hatással volt. A feladatok nőttek, fia már 
pécsi gimnazista, mikor 1936-ban el
hunyt Burits Lukácsné, a példakép, az 
áldozatos édesanya, felesége pedig új
ra kórházba kerül. A válságból kiveze
tő egyetlen utat a munka jelentette. Fel
mérve Nagyatád mezőgazdasági adott
ságait, felajánlhatta az őt felkereső 
Matán István ötvöskónyi vállalkozónak
- pénzügyi gondjainak megoldásához
- egy ámeta üzlet lehetőségét. Ez a tár
sulás lett a Konzervipari Kft. alapításá
nak előzménye. Először a Czindery te
lepen kezdték meg működésüket 1941- 
ben. Sok utánjárás, tárgyalás mellett in
dult meg a mostani helyén a Konzerv
gyár építése. Fővárosi gazdasági és ipa
ri szakemberek dolgoztak a berendezé
sek telepítésén.

1942-ben felesége meghal, váratla
nul, mielőtt első saját házukba költöz
nének. Erős lélek kellett ahhoz, hogy 
családot, felelős munkát tisztességgel el
lásson. Az üzemben a legmodernebb 
technikát vezették be, a dolgozók ré
szére szocialista alapokat létesítettek.

Aztán újra háború, a front nem a ha
tárokon túl, hanem a szülőföldön tom
bol Menteni kell a családot, gyári be
rendezést, életet. 1945-t>en a tulajdo
nosok - alkalmazottaikkal együtt taka
rították a romokat, felépítették újra a 

gyárkéményt.
Az akkori politika képviselői feljelen

tették és Népbfróság elé hurcolták - há
borús bűnökkel vádolva - a gyár veze
tőit. A céget, melynek alapítólevelében 
áll: tőkénk és munkánk hasznos érté
kesítése mellett járásunk mezőgazdasá
gát intenzívebbé tegyük, munkaalkal
mat teremtve a járás és községünk gaz
dasági életét emelhessük...

A népbíróság 1948-ban felmentő íté
letet hozott. Az államosításnál már nem 
volt kegyelem. Tulajdonosi jogaiktól 
megfosztották a gyár vezetőit. Házaik
ból kilakoltatták őket. Szétszóródott a 
130 éve Nagyatádon élő, törekvő csa
lád. Szabó Kálmánné csak annyit mon
dott: Isten adta, Isten elvette, szerencse, 
hogy van hat jó gyermekünk.

Burits Pál fia, Oktáv - aki közgazda
sági egyetemet végzett - Kecskemétre 
költözött feleségével, a kecskeméti 
konzervgyár vezető szakembereként 
folytatta az apja által megálmodott kor
szerű ipart. Megjelentetett könyvei ta
núskodnak elkötelezettségéről.

Burits Pál 1949-től Budapesten a ker
tészeti egyetem telepén fizikai munkát 
végzett. Szerette a természetet, szabad 
levegőt. Ott ismerte meg második fele
ségét, Krisztinát, akivel haláláig éltek 
együtt nyugalomban. Két gyermeke után 
hat unokának örülhetett. Értékes, alko
tó élete végén elbúcsúzott családjától, 
barátaitól, bocsánatot kért és minden
kinek megbocsátott. Szeretett szülőföld
jétől távol Budán, a Farkasréti temető
ben helyezték végső nyugalomra.

Nagyné Gyánó Ágota

(Az életrajzi adatokat fia: Burits Ok
táv írásos visszaemlékezéséből válogat
tam.)
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Konferencia a családról

Rébay Lajos miniszteri biztos

Újabb, regionális kitekintésű fórumnak 
adott otthon Nagyatád: a Szociális Gon
dozási Központ szervezésében, Család
politika, az ezredfordulón címmel, már
cius végén rendeztek szakmai konferen
ciát. A közérdeklődésre is számot tartó 
téma iránt a megye határain túl, a régió 
más területeiről érkezők mellett, előadók 
sorát köszöntötte Ormai István polgár
mester. - A város neve is a családhoz kö
tődik, - jegyezte meg stílszerűen, majd 
röviden arról tájékoztatott: Nagyatád vi
rágkora igazán a századfordulóra tehe
tő, ekkor találtak magukra itt az embe
rek. Fejlődésnek indult a város gazdasá
ga. Eredményeképpen megteremtődtek 
a közigazgatás, az oktatás alapjai, út, vas
út létesült. Polgári közösségek formálód
tak, így - többek között - fürdőt alapítot
tak, megteremtve a mai, emberléptékű 
kisváros további fejlődésének alapjait. -

„Kultúrával a Nyugat kapujában"
- regionális bemutató -

A Nagyatádi Tavaszi Fesztivál rendez
vény-sorozat keretében március 25-én 
a Magyar Millennium „Kultúrával a 
Nyugat kapujában" Nemzeti fesztivál 
regionális bemutatójára hívták és vár
ták az érdeklődő polgárokat a helyi Mű
velődési Házba.

A rendezvény a Somogy megyei Mű
velődési Központ és a Nagyatádi Vá
rosi Művelődési Központ szervezésé
ben, 34 műsorszám, több mint 200 sze
replőjét jelezte, neves zsűri közremű
ködésével.

Fesztiválprogram - amatőr művésze
ti seregszemle - felmenő rendszerű mű
vészeti vetélkedő-sorozat selejtező ver
senye - mindhárom gondolat eszmei
sége jelen van a meghatározásokban.

Mindenekelőtt a bemutatót megelő
ző válogatás fontosságát emelném ki, 
bizonyos szempontok figyelembevétel
ét illetően.

Kétség nem férhet hozzá, hogy egy- 
egy műsorszám a maga egyediségéEren, 
időszerűségében hely meghatározásá
ban nem mindenütt felel meg a téma 
vonatkozásában. Egy szűkebb közösség
iben, egy szélesebb nyilvánosság köré
ben előadott „produkció", jelenet tar
talmi mondanivalója a nyelvi kifejezé
sek, megfogalmazások kétértelműségé
ből adódóan nem valószínű, hogy a kul
túrát jelentik a „Nyugat kapujában". Ér
demes ezen kellemetlensége elkerülé
se végett, ha a műsorszámok válogatá
sa az igényesség, a jó ízlés határán be
lül történik!

A megye valamennyi városában, a 
megyei bemutatón, valamint itt a Mű
velődési Házban állandó tagokból ál
ló zsűri értékelte a fellépőket. Dr. Sza
bó Helga kórusvezető, énekkarvezető 
és énektanítási szakkönyvek szerzője; 
Erdélyi Tibor, Erkel-díjas koreográfus, fa
faragó, a népművészet mestere; Dóczy 
Péter színművész - a budapesti József 

A konferencia alapgondolatához kapcso
lódva elmondta: a helyi társadalom nagy 
feladata polgárairól benne a családról va
ló gondoskodás. Mindez a törvényi sza
bályozás mellett, emberi kötelesség: A 
város hat éve behatóan foglalkozik en
nek komplex kezelésével, keresve a le
hetőségeket, hogy a reális szükségletek 
kielégítésének mindjobban megfelel
hessen.

Rébay Lajos miniszteri biztos mondan
dója középpontjában is a család intéz
ménye állt. Sütő Andrást idézve: „Hamu
ban sült pogácsa", mert hiszen útrava- 
ló. Nagy csoda, ahol megszületünk, ahol 
felnőtté válunk, s megszületik az együ
vé tartozás gondolata. A kormány csa
lád-koncepciójáról, majd a család-mo- 
dellről beszélt hangsúlyozva: alkotmá
nyos köztelezettség, a családtámogatás 
fejlesztése. Ugyan csökken a népesség
fogyás tendenciája, mindent meg kell ten
ni a teljes családokért, amelyek legalább 
három gyermekkel ideálisak. Ezért a kon
cepcióban hangsúlyosan fogalmazódik 
meg a gyermekáldás segítésének, a gyer
mekek felnevelésének feladata, a más krí
zishelyzetben lévőkről való gondosko
dás gondolata.

S minthogy, a család támogatandó ér
ték, összetartó erejének erősítését is se
gíteni kell. És fontos szerepet kap a meg
előzés!

Ám a családok ügye, a tennivalók so
kaságát feltételezi. Ezekről is szólt rész
letesen.

Az előadók sora szemléletesen vázol
ta fel gondolatait a témában, köztük Dr. 
Iván László professzor, az Országos Idős
ügyi Tanács társelnöke is, aki jelenlété
vel tisztelte meg a nagyatádi konferen
cia résztvevőit. Hubay S.

Attila Színház tagja - személyében kö
szönthettük a Tisztelt Bíráló Bizottságot.

Énekkarok, tánckarok, színjátszók, 

versmondók, tánccsoportok, szóló tán
cosok, társastánc-csoportok, modern 
táncok, szóló hangszeresek, énekesek, 
zenei együttesek alkották a bemutató 
színes palettáját.

A közel öt órás műsor viszonylag ke
vés nézőt csalogatott a Művelődési Ház 
400 férőhelyes széksoraiba. Sajnálatos 
volt az a kellemetlen viselkedés, ame
ly a második rész megkezdésekor tör
tént, mivel a versmondók „színre lépé
sekor" a figyelem, a tapintat, a jóindu
lat alább hagyott egyes nézők részéről.

A bemutató első részében a Nagyatá
di Vegyeskar, a segesdi és a nagyatádi 
nyugdíjas klubok („Derűs Alkony", 
„Őszi Napfény") tánc-énekkara-szín- 

játszó köre előadását láthattuk. Hagyo
mányőrző zenekarok (Tarany, Nagya
tád) mutatkoztak be. A teljesség igénye 
nélkül, hely hiányában lehetetlen vala
mennyi műsorszám megemlítése. A 
közreműködők szándéka és lelkesedé
se mégis dicséretet érdemel.

A zsűri értékelésekor ének-zene, 
néptánc-hagyományőrzés, népzene, 
vers-színjátszás, táncművészeti-egyéb 
szakágakban Marcali, Siófok, Balaton- 
földvár, Tab, Nagyatád, helyszínre a me
gyei bemutatókra juttatta az arra érde
mes műsorszámokat.

Bemutató-verseny-fesztivál, ahol be
mutatkoztak, versenyszerűen a fesztivá
lon a versenyzők. Ahogy tetszik. Van 
akinek így, van akinek úgy. Embere vá
logatja.

Van olyan, akinek összehasonlítási 
alapja is van előző bemutatóhoz viszo
nyítva. Nem is akármilyen!

Az már a múlt (sajnos!), ez most a je
len, s vajon jövőre is lesz? Bízzunk ben
ne, hogy legyen és csak jobb legyen.

Mészáros Ágnes

A sajtótermék (hírlap) propagandaesz
köz, elsődleges feladata a hírközlés. Az 
írott hírközlés kezdetleges formái meg
voltak a régi társadalmakban is. Azon
ban idők folyamán az államhatalmak 
egyre fokozottabban vették igénybe a 
cenzúra fegyverét. A francia forradalom 
ezért is iktatta az 1793-i köztársasági al
kotmányba az „emberi jogok" biztosíté
kaként a sajtószabadságot. Ettől kezdve 
ez a polgári forradalmak jelszava lett. 
1848. március 15. után, amikor a ma
gyar sajtó megszabadult a cenzúra bi
lincseitől, egész sereg új lap indult meg. 
Az 1867-i kiegyezés után a hírlapiroda
lom gyorsan felvirágzott. 1912-E>en 27 
budapesti és 72 vidéki magyar hetilap 
jelent meg. Az első világháború alatt az 
egész sajtót előzetes cenzúra alá helyez
ték. A községben 1906-ban indult meg 
a „Nagyatádi Hírlap" nyomtatásban, 
mely minden csütörtökön jelent meg Dr. 
Neubauer Ferenc szerkesztésében. E lap 
megszűnése után 1911. január 1 -jen je
lent meg a „Nagyatád" című hetilap va
sárnaponként. Főszerkesztője Dr. 
Bienenfeld Mór orvos volt. 1914. augusz
tusában ez a lap is megszűnt. Évtizede-

Elsősegélynyújtó családok
ORSZÁGOS KONFERENCIA ÉS TALÁLKOZÓ

A nagyatádi Művelődési Házban 
április 7-8-án a Magyar Vöröskereszt Or
szágos Vezetősége és Somogy megyei 
Szervezete első alkalommal rendezte 
meg a „Családi Elsősegélynyújtás ta
pasztalatai" című Konferenciát és Talál
kozót.

Magyarország valamennyi megyéje 
és a főváros képviseletében mentőtisz
tek, mentőápolók, Vöröskereszt szerve
zetek küldöttei és természetesen a 
„családok", mintegy 1 72 személy érez
hette a vendéglátók és a város szerete- 
tét.

Különös öröm számunkra, hogy ép
pen Somogyország „angyaltenyérnyi" 
városkája adott helyet e nem minden
napi eseménynek.

Nemes céllal jött létre és vált valóra 
azon elképzelés és elhatározás, amely 
két ember azonos gondolkodása által, 
napjainkra országosan is elismert hír
nevet szerzett magának.

Benácsné Rácz Éva a Magyar Vörös
kereszt Nagyatád városi titkára és Bat- 
ka Gyula az Országos Mentőszolgálat 
Nagyatádi Mentőállomásának mentő
tisztje - mindketten szerény, egyszerű 
emberek.

Mindkettőjük hivatása a maga nemé
ben is jó és szép példázata segítségnyúj
tásnak. A kettő sorsszerű találkozása pe
dig különösen lélekemelő napjainkban, 
amikor sajnálatos tény az emberi kö
zömbösség úgy kis közösségben, mint 
össztársadalmi szinten.

Tudvalevő Nagyatád városának ap
rófalvas település-szerkezete. Ebből 
adódóan miképpen lehet az elsősse
gélynyújtás gyors és szakszerű ellátá
sát a valóságban is realizálni - innen 
indult el kettejük közös gondolkodá

Május 3. a nemzetközi sajtószabadság napja
kig nem volt lapja Nagyatádnak, a II vi
lágháborús károk, az újjáépítés kiadásai 
ezt nem tették lehetővé. Nagyatád vá
rossá avatása utáni napokban 1971. áp
rilis 28-án megjelent a Somogyi Néplap 
különkiadása, mely kedves városunkat, 
életünket mutatta E>e. Ez a jól sikerült 7 
oldalas szám felkeltette a lakosok figyel
mét. Megszületett az elhatározás, hogy 
újságot kell kiadni. így jelent meg a 70- 
es évekEren a „Nagyatád" című újság 
4000 példányban. Kedvelt volt a lap az 
olvasók körében, azonban egy idő után 
beszüntették kiadását. 1989-től ismét ki
adásra került a „Nagyatád" című havi lap 
társadalmi szerkesztésben. 1991. végé
től ónkormányzati híradóként tájékoztat
ta a helyi polgárokat. 1996-tól mint a 
„Nagyatádi Hírlap" közéleti folyóiratként 
szolgálja a lakosok érdeklődését. A la
pok összegyűjtött példányai, mint lexi
konok mutatják be 1971-től városunk 
múltját, ez figyelemreméltó hagyomány
őrzés.

Itt tolmácsolom lakosságunk köszöne

sa. így történetünk a múltba kanyaro
dik vissza...

1994-ben a fenti indok alapján 
kezdték meg közös munkájukat: felke
resték a települések polgármestereit és 
a körzeti orvosokat, valamint a Vörös
kereszt Alapszervezeti titkárait. Vala
mennyiük segítségével kerestek olyan 
családokat, akik önként vállalják a fel
adatokat. Az első község Tarany volt, 
ahol az önzetlen megnyilvánulás szán
dékával elképzeléseik megvalósultak, 
majd újabb települések következtek: 
Bakháza, Beleg, Bolhás, Kisbajom,

Fotó: Benács István 

Ötvöskónyi, Rinyabesenyő, Rinyaszen- 
tkirály. Az alapképzést 30 órában vé
gezték, gyakorlati bemutatóval össze
kötve. napjainkra a nyolc településen 
28 család vesz részt embertársaik el
sősegélynyújtásában. A kialakult jó kap
csolatokban az emberiesség szép for
máit igyekeztek kiépíteni a családok 
egymás között is.

6 éves múltra visszatekintve az ed
digi tapasztalatokról, a jövőbeni terve
ikről, az emberi kapcsolatok fontossá
gáról szólt a kétnapos konferencia és ta
lálkozó.

A beszámolók, az előadások, a hoz
zászólások, a bemutatók a családoknál 
tett látogatások tartalmas, humánus, em
berközeli módon és formában adták vis
sza a hivatásukban rejlő, az EMBERÉRT 
tenni akarók véleményét és tapasztala
tait. Somosi József, Tarany polgármes
tere lelkesítő, örömteljes véleményét és 
méltán büszke, szépen megfogalmazott 
gondolatait, a település példaértékű kez
deményezéséről nagy figyelemmel hall
gattuk.

Az elsősegélynyújtó családok által pe
dig olyan emberek közelségébe enged

tét a szerkesztőbizottságnak, felelős ki
adónak, nyomdai vezetőnek, fotósnak az 
önzetlen fáradozást.

A nemzetközi sajtószabadság napján 
meg kell emlékeznünk a legnevesebb 
magyar származású újságkiadóra 
Pulitzer Józsefre. (Makó 1847 - Cherl- 
ston 1911.) 17 évesen vándorolt ki Ame- 
rikába, ahol az újságírás egyik megterem
tője lett. Újságíró főiskolát is alapított. 

Végrendelete alapján hozták létre a 
Pulitzer-díjat. 1917-től évente a világ leg
jobb újságíróit és irodalmárait is kitün
tették e díjjal. E rangos kitüntetés tulaj
donosa számos magyar újságíró is. Az 
olvasók óhaja az, hogy ne csak ezen az 
egy napon legyen megemlékezés. Gon
doljunk azokra az újságírókra, akik sok
szor életveszély közepette, félelem nél
kül végzik munkájukat, a tájékoztatás ér
dekében szerte a világon.

„Sokszor kell olvasni, nem sokat"
(Ifj. Plinius)

Győré Béláné

tek bepillantást nyerni, akiknél a jól fel
szerelt mentődoboz, a munkájuk elvég
zését regisztráló füzetecske tanúskodik 
arról, hogy ők az önkéntes segítségvál
lalók komolyan veszik azt, amit egyko
ron felvállaltak.

A gyakorlati Eremutatók „élethű" sé
rültjeinek ellátása is sokakat vonzott 
„helyszínre".

Kiállításon mutatták be a Vöröskereszt 
történetét, az árvízi tragédia okozta se
gítségnyújtás megdöbbentő képsoraival.

A rendezvény két napjának vala
mennyi résztvevője olyan érzéssel vé
lekedett a rendkívüli, tartalmas program
ról, melynek mottója így fogalmazha
tó meg:

Jr kötelességtudót szeretet nélkül kedvetlenné tesz, 
a felelősségérzet szeretet nélkül kíméletlenné tesz, 

az igazság szeretet nélkül keménnyé tesz 

az okosság szeretet nélkül képmutatóvá tesz, 

a rend szeretet nélkül kicsinyessé tesz 

a szakértelem szeretet nélkül önfejűvé tesz 

a tulajdon szeretet nélkül fösvénnyé tesz 

a hit szeretet nélkül fanatikussá tesz.

Az élet szeretet nélkül értelmetlen.

Köszönet a találkozó szervezőinek, 
a támogatóknak, az áldozatos, lelkiis
meretes odaadó emberi humanitást, 
amely nélkül mindez nem jöhetett vol
na létre.

Tisztelt Olvasó!
Kérem engedjék meg, hogy 

Benácsné Rácz Éva nevére érkezett kö
szönő levélből idézzek. Feladója Sziki 
Zoltán a Magyar Vöröskereszt elsőse
gélynyújtás szakmai vezetője.

„Teljes szívemből kívánom, hogy so
se aludjon ki a tűz lelkedból, amely él
teti benned azt a szeretet, amelynél én 
is megmelegedhettem".

Egyszer volt, hol nem volt... volt egy
szer két ember ...

Ők kelten, majd az idő múlásával egy 
nagy Család ...

Bárcsak sok-sok emErer hasonlókép
pen tudna gondolkodni, mint Ök Kel
ten ...

Hiszen emberek vagyunk és szeretet- 
re vágyunk és érezni kellene, hogy:

„Mindenik embernek a lelkében dal 
van,
és a saját lelkét hallja mindenik dal

ban,
és akinek szép a lelkében az ének, 
az hallja a mások énekét is szépnek"

Mészáros Ágnes



Nagyatádi Hírlap X. ÉVFOLYAM 2000. ÁPRILIS

írisz-nap a gimnáziumban
írisz a görög mitológiában a szivárvány 

szépséges istennője, a szivárványé, mely 
híd ég és föld között. (A szónak még per
sze más jelentései is vannak, mint nő
szirom a virág, vagy a szem szivárvány
hártyája.) Éppen ezért választottuk ezt a 
dús jelentéstartalmú szót is irodalmi ko
runk nevéül, amely ráadásul mozaikszó
ként is működik: IRodalmat Is Szeretők 
köre.

Mit tesz isten, még ilyen névnap is van. 
Március 25-e Irén, írisz napja. Ezért gon
doltuk a gyerekekkel, hogy megünnepel
jük e neves napot úgy, hogy kibővftjük 
az irodalmat is szeretők körét. És hogyan 
tehettük volna ezt másként, mint ünnep- 
lős irodalomórákkal?

így tehát március 24-én (minthogy 25- 
e szombatra esett) megrendeztük az írisz 
napot. Vendégelőadókat hívtunk, akik je
lenlétükkel és mondanivalójukkal emel
ték a rendezvény színvonalát. Azt sze
rettük volna, hogy a diákok megízleljék 
a szellemi kalandozás örömét és az in
tellektuális élmény a felelés rémpallosa 
nélkül legyen megélhető.

Az előadások a délelőtti tanórák ide
jén évfolyamonként zajlottak. A negye
dik-tizenkettedik évfolyamnak, majd a 
harmadik-tizenegyedik évfolyamnak Za
lai Szabolcs tartott rendhagyó irodalom

Megyei szavalóverseny volt a Babay József Általános 

Iskolában az általános iskolák alsó tagozatosai számára, ahova a dél-somo
gyi iskolákból jelentkezhettek a kisdiákok. Zelk Zoltán, Kányádi Sándor, 
Móra Ferenc, Petőfi Sándor, Lázár Ervin, Arany János művei mellett a más 
nemzetek kultúrájából inkább mesék hangzottak el. A versenyt két barcsi 
gyermek előtt Kovácsné Mrekva Zsuzsanna tanítványa, a Babay József 
Általános Iskolába járó, Szilágyi Gabriella (2. osztályos tanuló) nyerte meg 
két barcsi szavaló előtt.

„A zene mindenkié”
A ZENEISKOLA MILLENNIUMI MŰSORA

Államiságunk ezeréves évfordulóján 

megemlékezések, ünnepségek idézik 
a múltat, adnak hitet a jelennek, utat 
jelölve a jövőnek.

Millennium jegyében szerveznek 

minden olyan értéket jelentő, múltat 
megőrző eseményt, amely nem a ha
gyományos évi rendezvény, a telepü

lés évenkénti vissza-visszatérő prog
ramja, vagy ünnepeinkhez kapcsoló
dó események sorozata.

A 2000 év jubileuma túlmutat 
mindezeken, mert jelentős a történe
tisége, történelmünk részeként egy 
nép, egy nemzet sorsközösségében, 
Európa szívében, a Kárpátok övezte 
Duna-Tisza táján.

„Kultúrájában él a nemzet" - isme
retes ezen kifejezés.

Zeneművészet, zeneirodalom - ré
sze az egyetemes kultúrának - mint 
művészeti ág: kialakulásától napjain
kig fejlődésen ment keresztül, de meg
tartotta annak alapvető mivoltát. 

órát, aki a pécsi Lőwey Gimnáziumtól 
érkezett. A végzősöknek az impresszio
nizmus kialakulásáról és Csontváryról be
szélt, a harmadikasoknak egy különle
ges Toldi elemzést mutatott tó.

Az első-kilencedik évfolyamnak Beck 
Zoltán - aki a pécsi JPTE munkatársa - 
tartott előadást: A szerzői szerepvállalás 
Janus Pannóniustól Petőfiig címmel.

Ugyanő a második-tizedik évfolyam
nak azt fejtegette, hogy mitől nemzeti az 
irodalom. Illusztrációképpen a kígyó-mo
tívumot tartalmazó balladák közül ele
meztünk néhányat.

Vendégünk volt Pauska Mária is, aki 
dramatikus órákat tartott. A hetedikesek 
Móricz: Hét krajcár c. novelláját, a nyol- 
cadikasok pedig a görög mitológiát dol
gozták fel a drámapedagógia különlege
sen izgalmas eszközeivel, melynek so
rán a gyerekek aktívan, lelkesen nemcsak 
irodalmi ismereteket, hanem önmaguk
ról is új információkat kaptak.

Az esti koncertre vendégünk volt a 
Kispál és a borz nevű zenekar, akikkel 
a délután folyamán közönségtalálkozó 
keretében beszélgethettek is a gyerekek.

Egy diákom a nap végén azt mondta: 
- Köszönjük az írisz-napot, tanárnő!

Hát ezért volt.
Klauszné Pintér Karolina

„A zene mindenkié" - Kodály Zol
tán örökérvényű megfogalmazása má
ig ható üzenete él az utódokban.

Zenei tehetségek képzése, szellemi 
örökség továbbadása, a zenei kultú
ra oktatása - elsősorban a Zeneiskola 

intézménye hivatott mindezekre. Vár
ja és hívja a gyermekeket.

Április 14-én a nagyatádi Zeneisko

la apraja-nagyja színvonalas műsorral 
mutatkozott be a Művelődési Házban 
a millennium jegyében.

A zeneóvodások színpadot betöltő 
színes, elbűvölő, lelket gyönyörköd
tető szép műsora, ígéretes tehetséges 
gyermekeket indíthat el a zeneoktatás 
világába, a zenekultúra útján.

Örvendetes az a tény, hogy évről- 

évre mind nagyobb az érdeklődés és 
a beiratkozás a zeneóvodába. A Ze
neiskola növendékeinek zenei fejlő
dését különböző zenei versenyeken el

ért eredmények méltón igazolták.
Pedagógus és tanítvány együttes,

TENISZVERSENY ES ORVOSKONGRESSZUS

Nagyatádi orvos-teniszező Amerikában
A múlt év októberének nyolc nap

ja felejthetetlen "kalandot" ígért nyolc 
magyar teniszező orvos, közöttük a 
nagyatádi Dr. Bóta László számára. A 
teniszező magyar orvosok válogatott
jára nem kisebb kihívás várt, mint hogy 
erejüket összemérjék az itt zajló Or
vos Tenisz Világbajnokság nemzetkö
zi résztvevőivel. Ezek, a mieink mel
lett: finnek, franciák, japán, svédek, né
metek és az USA orvosválogatottja vol
tak.

A Texas állambeli, Daliáshoz köze
li Forth Worth város volt a repülőút 
végállomása., a 1 6 pályán folyó ver
senyek színhelye. A résztvevők kivá
logatása, a részvétel és az út megszer
vezése a hazai bajnokságot is szerve
ző, a Teniszszövetség orvosszekciójá

szorgalmas és kitartó munkája, ered
ménye mindazon oklevél, elismerés, 
jutalom tárgy, melyet a versenyek 
résztvevői szerénységgel átvehettek.

Ezen tómutatón elhangzott műsor
számok előadóinak zenei tehetségét 
nem első alkalommal láthatta a jelen
levő kedves közönség.

Igényesen válogatott zenedarabok, 
szépen, kultúráltan előadott módon 
hatottak ránk. Érdemes elgondolkoz

ni közben, hogy ezen növendékek a 
szabadidejüket feláldozva, olyan kul
túra közvetítőivé válnunk, amire nem 
sajnálják a gyakorlásokkal teli órákat. 
Személyes tapasztalat birtokában ál
líthatóm róluk, fegyelmezettséggel, ön
uralommal rendelkeznek, ami nem 
egy felnőtt embertársunk előtt jó pél
dával szolgálhatnának. Fontos a pe
dagógus személye, mivel rajtuk keresz
tül, velük együtt képesek eljutni a kí
vánt színvonalra. Ami láthatóvá vált 
illetve érzékelhetővé lett a színpadi tel
jesítmény - valamennyi szereplő szá
mára méltón érdemelte ki a közönség 
elismerő vastapsát.

A műsor összeállítás utolsó színpad
képe: a zenekar.

Nagyatád városában, a Zeneiskola 
növendékeiből összeállított zenekar az 
évek múlásával - kitűnő zenedarab
ok válogatásával - egyre jobban nagy 
tetszést arat a zenéhez értő és szere
tő emberek körében. A jövőre vonat
kozóan csak azt lehet kívánni részük
re, kapjanak szélesebb és tágabb le
hetőséget és nyilvánosságot, sok-sok 
alkalmat arra, hogy még több ember
nek szerezzen olyan kellemes percet, 
amilyenben nekünk ott részünk lehe
tett.

Millennium jegyében hirdetett ze
nei rendezvény, ami méltó volt az em
lékezésre, mert méltó módon és mél
tán fejezte ki annak szellemi öröksé
gét - a nemzet zenekultúrájának része
ként.

Mészáros Ágnes 

nak volt a feladata. Jellemzően a vi
lág minden tájáról több mint húsz or
szág, mintegy 250 résztvevője vetél
kedett.

Az életkor-csoportokban kint is, ki
eső versenyt vívtak a résztevők. A nyílt, 
35 év alattiak versenyére, amely úgy 
a tenisz hazai első osztályának szín
vonalával megegyező, nos erre bárki 
benevezhetett. A tomboló szárazság
ban a 35-45 évesek, a 45-55 év közöt
tiek és az 50-55 éves korosztály vívta 
mérkőzéseit. Ezutóbbi korcsoportban 
versenyzett és egyéni II helyezést ért 
el Dr. Bóta László. Ám a párosok küz
delmét is szép magyar-nagyatádi siker 
zárta, mert a kecskeméti szülészorvos 
kollégájával, Dr. Glied Imrével az ol
dalán, sikerült ugyancsak a harmadik 
helyet megszerezni. (Annyit fontos 
megjegyezni: Glied doktor egykor 
maga is aktív versenyző volt).

A világbajnokság alkalom volt arra 
is, hogy megrendezzék a Nemzetek 
Kupája teniszversenyt, amelyen két 
egyes és egy páros mérkőzés volt. Bóta 
doktor a párosban szerepelt, ahol az 
USA páros csapata mögött, a svéd és 
a német csapat előtt a második helyet 
sikerült elcsípniük. A magyarok számá
ra szokatlan kemény talajú pályákon, 
igazán szép siker volt.

Az irdatlan távolságok ellenére, a sza
bad idő hasznos eltöltésére is jutott idő.

Sőt: a tudományos munkára is, - tud
tuk meg dr. Bóta Lászlótól. Merthogy 
magas színvonalú tudományos program 
keretében, a sok-sok izgalmas témájú 
orvos-kongresszus kötötte le a sporto

Impressziók koncert után
Túl azon, hogy írjál rendes szöveget, hogy meghatározd az egészet, amikor 

a felét sem tudod.
De ha túl, akkor csak ülsz, nézel magad elé, keresve önmagadban egy elfoj

tott szenvedély nyomait, füledben a lemez, s bizseregsz, mintha az igaz utat nem 
lelnéd ama sötétlő erdőben, csak csábító, kerítő ösvényeket, s magadba zuhan
va teát hörpölve a füstöt kifújod, s a levegő nem érezhető aromáit keresed a csé
szében, az őszibarackot, a diót, az almát, a körtét, egyszóval fanyar lecsengést, 
de előbb egy csöpp extraédességet, szóval amikor rájössz, hogy a tea nem okol
ható, nincs mese, itt, vagyis ott, odabent történik valami nagy dolog.

Ha túl vagy, akkor még csak azt sem kell előrebocsátanod, hogy mennyire 
fontos neked ez a zenekar évek óta. Hogy milyen fontos kis (nagy, naná) dol
gokat kaptál eddig is tőlük, s ezért nem mernéd zenekarhoz hasonlítani őket, 
inkább Vörösmartyhoz, Aranyhoz, Babitshoz, Nádashoz vagy Michael Jordanhez, 
de ez persze aránytalanság meg sutaság volna. Hiába keresnél mértékegységet.

Ami a bizsergést illeti, inkább lassú, nagyon mélyre kavargó, szomorú segít
ség, mert ahogy Esterházy idézte, mert biztosan idézte, sejtésem szerint Ottlik- 
tól, de ez nem biztos, szóval: a remekmű segít élni, még akkor is, ha egysze
rűbb a hallgatásba burkolózni, hiszen ezt már annyira megszoktuk. Birkózunk 
egy lovassal. Lovasi a neve.

Túl azon, túl ezen. Előre kellet volna szólni mindenkinek, hogy átvitorlázunk 
földön, kalandon, ilyesmin... Hiába olvasom, hogy nem vele kellene birkóz
ni, hanem saját magammal, mégis minden máshová fog kerülni, pedig ezek csak 
sóhajok amik kibuktak, én meg mint egy gyermekkori dalban a csigát, kicsal
tam, és ezzel mindent felforgattam.

Ezt a pár dolgot fontosnak tartom. Jó lenne, ha dallamos vége lenne ennek 
az egésznek, noha egyre inkább az az érzésem, hogy homokos, vizes síkra ér
tem, ahol egyetlen korlát van csak, s az is síkos, mivel egy dupla fenekű ironi
kus gondolkozó-érző torzontórz figurának köszönhetően vigyázok, nehogy na
gyot érezzék. Polgár László

Kispál koncert egy kisváros szívében
2000 március 24. sokak számára csak egy sima, egyszeri! pénteki napot je

lentett. A nagyatádi adysok számára azonban egy különleges napot, a Kispál és 
a Borz koncertjét. A buli este hét körül kezdődött a Cérnagyár termében, amit 
a Játszótér nevű előzenekar, mert lám nekünk még az is volt, nyitott meg. Lovasiék 
nyolckor álltak színpadra, akik az addigra kialakult alaphangulatot már csak fo
kozni tudták. Egy nyugodt kisváros Kispál rajongó tábora önfeledten tombolt és 
énekelt, s észre sem vették, hogy milyen gyorsan elszállt „az a kis idő...".

Ha tó akarjuk sorolni, hogy miféle zenét is játszik a Kispál és a Borz, akkor 
nehéz helyzetben vagyunk! Legyen elég annyi, hogy egy meghatározhatatlan 
stílus meghatározó ritmusára kisebb családias légkörben könnyen megeshet, hogy 
hirtelen elfelejted minden bajod és mintegy újjászületve hagyod el, a koncert
termet. Van azonban még egy nagyon fontos dolog, illetve személy aki nélkül 
az a bizonyos pénteki nap tényleg csak egy pénteki nap lett volna. Polgár Lász
ló nemcsak a szervezést, de minden egyéb teendőt is képes volt egyedül, egy 
személyként összefogni, felügyelni, irányítani. Ám gondoljunk csak tóle: nem 
az a lényeg, hogy valójában ki mit is csinált, hanem hogy mit és milyen ered
ménnyel, és ezek alapján a nyújtott teljesítmény egytóhangzóan 100%.

Madarász Viktor

ló orvosok figyelmét. A témában szak
tekintélyek, hazai professzorok az or
vostudomány napi aktuális problémá
ira irányították rá a figyelmet. így töb
bek között megtudhatták: az emberi tór 
ipari úton, miként állítható elő és az or
vosi gyakorlatban miként hasznosítha
tó, amely egy ideig védi a bőrhiányos 
testfelületet, ami aztán felszívódik. 
Egyébként a szövettenyészet huszon
egy nap alatt készül el, amihez elfogad
ható áron, kereskedelmi forgalomban 
lehet hozzájutni. Aztán hallottak olyan, 
akár kétoldali sérvműtéti eljárásról, 
amelynek elvégzése után azonnal ha
za mehet a beteg. Az eljárást alkalma
zó professzor öt éve végzi ezeket a tu
lajdonképpen egyszerű műtéteket.

Mindezekből kitetszik: a tengeren
túlon szerzett ismeretek, tapasztalatok, 
itthon is kamatoztathatóak, javunkat 
szolgálhatják. Hubay S.
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„Szivárvány a város felett” A Fesztivál színfalai mögött történtekről
Berták László „Nagyatád"című ver

sének fenti sorát választotta az iskolá
sok számára kiírt vers- és novellapá
lyázatának mottójául a Nagyatádi 
Városi Könyvtár. Több rímes játék (pél
daként: „Gyönyörűés kellemes a stran
dunk, / van sok szép madárdalos 
parkunk. "I, és egy valódi vers is érkezett 
a versenyre, valamint csaknem két tucat 
leíró, többségében lírai hangvételű 
fogalmazás.

Az utóbbiakban meglepő' gazdagság
gal tárják föl a kisdiákok települé
sünknek azokat a jellegzetességeit és 
jellemzőit, amelyeket értéknek tar
tanak. Legtöbbjük a parkokat, a fákat 
jelölik meg, a Szoborparkot, a fából 
készített szobraival, az utcák és terek fáit, 
bokrait, virágait, szobrait. Többen 
tartják értéknek a strandot, a gyógy
fürdőt, utóbbinál az európai és amerikai 
ismertséget külön is megjegyzik. 
Lenyűgöző, hogy a 10 legérdekesebb 
dolgozat több mint 60 olyan értéket 
említ meg, amiért érdemes megis
merni és meg lehet szeretni Nagyatá
dot. A korábban említetteken kívül ilyen 
„jellemvonásai" településünknek leg
alább 3 pályázó szerint: Madarak a város 
fáin, bokrain, Városi strand növekvő fái
val, kempingjével, A Hotel Solar 
étterme és gyógy-turizmusa, A Városi 
Múzeum és történeti kiállításai, A Cső
tó horgászparadicsom, kirándulóhely, 
Nagyatád történelme (iparos és ke
reskedő múltja), templomai, kolostora.

Többen értékelik vonzónak a város 
„infrastruktúráját": a vendéglátó
helyeket (külön is megemlítik a Hotel 
Solar mellett a Viktória Panziót, az 
Aranykakast, a pizzériákat), boltokat, a 
piacot dicsérik, s azt, hogy tiszta és gon
dozott sok utca, tér, park. A gyermekek 
írásaiban Nagyatád értékei közt 
olvashatunk jóleső érzéssel a család és 
az otthon szerető melegéről, arról, hogy 
barátai vannak itt a gyermekeknek, s 
lehetőség van a továbbtanulásra, sőt 
megemlítik a művelődési házat is.

A parkok között kitüntetett hely 
jutott több pályamunkában a Széchenyi 
térinek és a parkerdőnek, ahol október
ben színes leveleket lehet gyűjteni csalá
di sétákon is. Megemlítik az értékek 
között a gyógyszertárakat, az új háza
kat a lakótelepeken, a ma már korsz
erűsödő üzemeket, gyárakat, s a 
kórházat is, például azért, mert messze 
vidékről érkezőket is gyógyítanak itt.

Mindnyájunk számára tanulságos 
lehet, hogy egyik másik kisdiák mit tart 
még a város értékének az eddigieken 
túl. A természeti értékek közül van 
akinek fontos a henészi domboldal 
virágszőnyege, a Cső-tó partján pihenés 
nyugalma, a tavasszal virágba boruló 
utcák, köztük a Dózsa utcai gesztenye
fák, a város tiszta levegőjét. Az épített 
környezet értékének tekinti az egyik 
pályázó az új és színes házakat, de az 
építésük korát idéző régieket is, a 
Somogyszobi utcai szabadidő-park 
tavait, sétányait, a virágágyásokat a mű
velődési ház környékén, a világháborúk 
halottainak emlékművét, a Kiszely 
utcai sportpályát, s ha kíváncsian is arra, 
hogy ő is használhatja-e majd, az épülő 
Sportcsarnokot.

A társadalmi értékek között találjuk 
azt, hogy itt környezetvédő gyerekek 
és felnőttek élnek, az emberek gon
dozzák és szeretik is az állatokat. Van 
aki megemlíti, hogy alig várja, hogy 
meglássa a feldíszített városi kará
csonyfát, és jó érzéssel emlékszik a 
Karácsony környékén utcadíszként 
megjelent tömérdek fényfüzérre. A 
sportértékek közt az országos triatlon- 
versenyekről, a kézilabda- és foci
csapatról lehetett olvasni. A „Város 
Napjára" szép húsvéti ajándék, hogy 
az egyik pályázó a „Virágos Város" 
értékei közt tartja számon, hogy tanulja 
szüleitől a város közösségéhez tartozás 
érzését, míg a másik a városszeretetből 
példát mutató szüleit említi, s többen 
buszkén gondolnak arra, hogy Nagy
atádon élhetnek.

Aki szaftos pletykákat vár a követke
ző soroktól, az persze csalódik, viszont 
aki emiatt nem is olvassa tovább az írást, 
szegényebb lesz néhány érdekes törté
nettel.

A Fesztivál leglátványosabb eseményei 
közé sorolhatjuk a Rajkó zenekar nagy
atádi vendégszereplését. Őket a Művész 
Menedzser Iroda ajánlotta a Nagyatádi 
Művelődési Háznak. Amikor Bódis 
János László, a menedzserük megkötöt
te az üzletet, azonnal megemlítette, hogy 
tán 25 évvel ezelőtt megismert ő egy 
nagyatádi fiút, meg is mondta a nevét, 
s érdeklődött a sorsáról is. A találkozá
suk a zenekar fellépése előtti órában tör
tént meg, s jókedvű beszélgetésben ele
venítették föl a „Jutalomutazás" című film 
közös forgatásának emlékeit.

A mostani menedzser akkor a film pro
ducere volt, s néki kellett gondoskodni 
a forgatókönyv-író és a rendező által 
megálmodott szereplőknek, jelmezek
nek, kellékeknek a forgatás színhelyére 
szállításáról is. Bizony meglepődött a 
nagyatádi Széchenyi téri park közepén, 
a strand hűsftő vizében lubickoló sok gye
rek, amikor a hangosbemondó kiparan
csolta a vízből egyik társukat, hogy a film
gyárból keresik. Jóska ki is mászott, s rö
videsen a döbröközi búcsúban találta 
magát.

A tolnai falucska temploma, annak kör
nyéke pontosan megfelelt a filmesek el
képzelése szerinti helyszínnek. Ott kel
lett tehát megrendezni a búcsúi misét, s 
közvetlenül a templom mellett a hami
sítatlan falusi búcsút. Céllövöldével, 
ringlissei, mulatozó emberekkel, értelmes 
vidéki srácokkal. Egy bökkenő volt csu
pán, hogy a forgatás idejét jóval megelőz
te a templom búcsúnapja, így az egyház
község nehezen állt kötélnek, hogy egy 
filmforgatás kedvéért misét is, búcsút is 
rendezzen. A producer megkérdezte a 
helyi plébánost, hogy nincs-e szüksége 
valamire a plébániának, amit ő elő tud
na teremteni a filmkészítés költségveté
séből. Akkoriban építették át e katolikus 
templomok oltárát úgynevezett „szem
bemiséző" formára.

A filmgyár költségén el is hozatták a 
süttői márványt, el is készült az új oltár, 

s a búcsúi forgatagban ott röpült a kör
hintán a nagyatádi srác a játszótársaival. 
Ez a történet persze a producer titka volt 
mostanáig, s az is csak most derült ki, 
hogy a Világifjúsági Találkozóra utazás
ról szóló film költségvetésébe Jjekerült 
oltárépítés nagy skandalum volt akkori
ban, a producert a pártközpont szőnye
gének szélére is állították miatta.

A Fesztivál ideje alatt kezdődött a Mil
lenniumi Magyar Filmklub programso
rozata a nagyatádi moziban. A városi ön
kormányzat millenniumi bizottsága ja
vaslatára először a magyar történelem 
eseményeit témául választott magyar fil
meket kellett kiválasztani. A több száz 
alkotás közül 74 filmnek a kópiáját le
het ezekt>en a hónapokban kölcsönöz
ni. Sajnos nem volt közöttük például a 
II. világháborúról 1943-ban készített film 
sem, amelynek szereplői között volt 
Sárdy János, Kiss Manyi, Makláry 
Zoltán. A 74 filmcímet megismerték a 
nagyatádi iskolák nevelői, több iskolai 
osztály, az idősek 4 klubjának tagjai. Va
jon melyik filmet szeretnék látni legtöb
ben e közösségek közül? NéFiány hét alatt 
megszületett a válasz. 13 film nem ka
pott egyetlen szavazatot sem, köztük a 
„Hajdúk", a „Szép magyar komédia", a 
„Rab Ráby". A kevés kérés miatt nem ke
rült a filmklub programjába a „Julianus", 
„A koppányi aga testamentuma", a 
„Szegénylegények" vagy az „Októberi 
vasárnap". Klubtagsági igazolványt talán 
kevesebben váltottak, mint ahányan vé
leményt nyilvánítottak a felmérés során, 
viszont az egyes vetítésekre is lehet al
kalmanként jegyet vásárolni (V. 4.: „Egy 
szerelem három éjszakája" V. 11.: „A ti
zedes meg a többiek" V. 18.: „Valahol 
Európában" V. 25.: „A tanú" VI 1.: 
„Megint tanú").

Már áprilisban megszületett a „Kultú
rával a Nyugat Kapujában" művészeti 
verseny első nagyatádi sikere: az Őszi 
Napfény Klub hagyományőrző játékával 
17 csoport közül 3. lett a siófoki megyei 
döntőn.

A Fesztivál legszélesebb körű reklám
ját a Nagyatádi Kertbarátkor borospalack- 
kiállítása és „Palackposta" játéka kapta 
a „médiától". A Zala Rádió és a Danu

bius Rádió is nagy terjedelmű, reklám
nak is beillő tájékoztatást adott a „fan
tasztikus ötletről", miszerint palackba zárt 
üzenetet vihet haza a kiállításról a ven
dég, amit majd annyi év múlva bonta
nak fel az utódok, ahogy a család ren
delkezik. A kiállítás innét egy villányi sző
lészeti-borászati tudományos tanácsko
zásra vándorolt, ami bizonyítja, hogy a 
borrend-lovagok is megt>ecsülik a nagy
atádiak borkultúráját.

A Nagyatádi Kertbarátkor a Fesztivál 
derekán rendezte meg hagyományos ta
vaszi borversenyét, amelyre összesen 57 
mintával neveztek a szőlősgazdák. Ál
talában vegyes szőlőkből Feszítik erre
felé a Igorokat, aki mégis egyfajta szőlő 
levét érleli, az megjejölte a nevezéskor 
a felhasznált fajtát. így megtudhatjuk, 
hogy a fehér szőlőkből a bianka, a cser
szegi fűszeres, a rizlingszilváni, az 
olaszrizling, a zöld véltél íní, chardonnay 
a kedvelt errefelé, míg a vörösborokból 
a kékfrankos és a zweigelt került a szak
értők elé. A zsűri 20-ig terjedő pontér
ték-táblázatában 19 pont fölé egyetlen 
minta került, Vojkovics Gyula vegyes vö
rösbora, míg 18,93 pontot kapott Filó 
László biankája.

A Biittner Kft támogatásával zajlott le 
a Fesztivál záróprogramja, a Shannon ír
skót zenét játszó együttes fellépése a Cali- 
gari Kocsmája pódiumán. A kellemes 
hangú, jól muzsikáló fiatalok műsorán 
„kocsmai nézőcsúcs" született, a műve
lődési ház minden székét (Lieleértve az 
igazgatói iroda foteljait és a többszörö
sen amortizálódott, csővázas iskolai 
faszékeket is) az asztalok köré kellett hor
dani. A zenészek másnap megtekintet
ték a 25 éves jubileumát tartó Nagyatá
di Szoborparkot. Annál is inkább érde
kelte őket a kortárs szobrászat e világ
hírű gyűjteménye, mert előző este az ő 
muzsikájukat is meghallgatta a művész
telep egykori vezetője. Varga Géza 
Ferenc szobrászművész, aki az Aradi ut
cai óvoda játszóplasztikájának készítő
iét, Ráthgéber Attilát kísérte el városunk
ba. Ráthgéber most az óvoda szomszéd
ságában lévő Bárdos Lajos Általános 
Iskola számára készít tervet udvari 
plasztikákhoz.

SPORTHÍREK
NB/II-BEN
A BAJNOK TEKECSAPAT
Az idegeket borzoló tavaszi küzdelem

sorozat utolsó összecsapásán megszerez
te a bajnoki címet jelentő győzelmet a 
Nagyatádi Teke Klub NB/lll-as csapata. 
A mindent eldöntő mérkőzésen 8:0 
arányban diadalmaskodott a Jakapovics- 
legénység a Kaposvári Pázmány SE fe
lett. Pontszerzőink: Láng József (431 fa), 
Fuisz Béla (414 fa), Gyócsi Róbert (413 
fa), Horváth János (394 fa), ifj. Láng 
József (384 fa) és Papp György (369 fa).

Tekézőink veretlenül zárták az őszi for
dulót, s ekkor már szinte mindenki le
futottnak hitte a bajnokságot. A Szekszárd 
elleni hazai vereség azonban olyan tö
rést okozott az addigi menetelésben, 
amely után szertefoszlani látszott az 
NB/ll-es feljutás reménye.

Az örök rivális Szentlőrinc gárdája egy 
újabb kisiklás után még csak megköze
lítette, majd az ellenünk elért hazai győ
zelmével behozta együttesünket. A sors
döntő záró fordulóban azonban újra ré
gi fényében tündökölt a nagyatádi csa
pat, az ellenfélnek még a pontszerzés
re sem volt esélye... Szép volt fiúk!!!

CSELGÁNCS
A Dél-dunántúli régióban mindössze 

négy helyszín jogosult cselgáncs rang
sorverseny szervezésére. Közöttük van 
Nagyatád is, amely az itt folyó szakági 
képzés színvonala elismeréseként ren
dezhette e jelentős eseményt.

Az idei viadalon 15 klub 238 verseny
zővel képviseltette magát, amely részvé
teli csúcsot jelentett. Persze érthető volt 
a tolongás, mivel az országos bajnokság
ra a rangsorversenyeken lehet kvalifiká
ciót szerezni.

„Nagy izgalommal készültünk erre az 
eseményre... Hiába a gyakorlott szerve
ző gárda, azért minden alkalom új és új 

kihívást jelent nemcsak a versenyzőknek, 
a rendezőknek is!" - mondta Bencsik 
László a Nagyatádi Judo Club elnöke.

Szerencsére ez alkalommal is minden 
gördülékenyen és pontosan ment. A szer
vezettség terén ismét jól vizsgázott 
Nagyatád. A sportvezetők, a szülők és 
az idősebb korosztály versenyzői egy
aránt hozzájárultak a sikerhez.

Bencsik László elégedetten mondta a 
fárasztó nap után: „Igazán nagyszerű volt 
egyként dolgozni a közös célért! Ráadá
sul egy régi tervünket is sikerült megva
lósítani, a tatami felületét 64 mJ-rel 600 
ezer forint értéktren tudtuk txívitoni." Az 
új küzdőteret büszkén mutatták minden
kinek, s a küzdelmek egy része termé
szetesen már az új szerzeményen zaj
lott.

A nagyatádi judosok nagyszerűen sze
repeltek a versenyen, mindannyian ki
tettek magukért. A legkisebtrek, a tanfo
lyamos gyerekek ugyan megilletődtek 
egy kicsit, de a következő megmérette
tésre már ők is feledni fogják lámpalá
zukat.

A rendezők úgy köszöntek el a ven
dégektől, hogy jövőre ismét találkoznak 
Nagyatádon, de akkor már az esemény 
rangjához méltó körülmények között az 
új városi sportcsarnokban.

EZÜSTÉREM A SAKK 
CSAPATBAJNOKSÁGBAN
Minden versenyévadot nagy várako

zással kezdünk, hiszen a fokozatosan ja
vuló eredmények egyben azt is jelentik, 
hogy nehéz lesz az előző esztendőt fe
lülmúlni. Nos, úgy tűnik ez most még
is sikerült... A nagyatádi sakkcsapat az 
1999/2000. évi bajnoki szezonban min
den eddiginél jobb teljesítményt nyújt
va az NB/II. Asztalos Lajos csoportjában 
a dobogó második fokára állhatott fel!

A siker azért nem volt teljesen várat

lan, hiszen a korábbi években a klub már 
letette névjegyét és játékosaink szinte bár
melyik együttes ellen a győzelem remé
nyében ülhettek asztalhoz. A tavalyi baj
nok is Nagyatádon szenvedte el egyet
len vereségét.

Az idei parti sorozatban végig jól ment 
a játék és végül nyolc győzelemmel és 
három döntetlennel veretlenül sikerült 
megszerezni a második helyet. Az már 
a sorsoláskor látszott hogy hat csapat esé
lyes a dobogóra. A Kalocsa és a Komló 
csak a nyolcadik forduló után maradt le 
a versenyben, viszont a Kaposvár addig
ra már biztos bajnoknak látszott.

Az izgalmakat tovább fokozta, hogy 
a második-negyedik hely sorsa csak az 
utolsó fordulóban dőlt el, amikor két 
rangadót is játszottak. Nagyatád ekkor a 
Fehérvár SE-t fogadta, míg a másik ágon 
a Baja-Kaposvár rangadóra került sor. 
Nos, együttesünk magabiztos játékkal si
mán verte a Székesfőváros gárdáját, míg 
Baján 6-6-os döntetlen született. Végül 
így alakult ki a Kaposvár, Nagyatád, 
Baja, Székesfehérvár sorrend.

Nagyon jól sikerült a két újonnan iga
zolt játékos beilleszkedése és ennek kö
szönhetően csapatunk már a második 
forduló után elfoglalta a tabella máso
dik helyét, ahonnan azután egyetlen egy
szer sem szorult le. Gyenge pontunk szin
te nem is volt, feltétlenül meg kell em
líteni viszont néhány kiemelkedő egyé
ni teljesítményt. Percze János a második 
táblán a 11 mérkőzésen elért 9 pontjá
val valószínűleg a teljes mezőny legjobb
ja volt. Vrban Mladen az egyes táblán 
8.5 pontot szerzett, ami szintén figyelem
re méltó eredménynek számit. Hozzá
juk csatlakoztak még Bocska János (7. 
tábla) 8 pont, Ehrbár Tibor (8. tábla) 8 
pont, Gyugyi Péter (5. tábla) 7.5 pont va
lamint Koppány Tamás (10. tábla) 7 pont.

Úgy érzem kemény munkával sikerült 
egy ütőképes gárdát összekovácsolni. A 
klub vezetőinek nagy szerepe volt ab
ban is, hogy' konkrét ellenfelekre tudtunk 

készülni. Riválisainknak talán éppen ez 
a leggyengébb pontja és ezért tudtunk 
velük szemben előnybe kerülni.

Végül álljon itt az ezüstérmet szerzett 
csapat teljes névsora a táblák sorrend
jében: Vrban Mladen, Percze János, Fer- 
encz Miklós, Kőnig Balázs, Gyugyi Pé
ter, Mihalecz Attila, Bocska János, Per
cze Gábor, Ehrbár Tibor, Horváth Atti
la, Béres Kornél, Koppány Tamás, Sasvári 
Tamás, Varga Tamás, Herjet Péter.

, Kiss Attila
ATLÉTIKA
A sokoldalúságról ismert Alsecz 

Gábor szállította az elmúlt hét legjobb 
egyéni sporteredményét. A Diákolimpia 
mezei futóversenyének Gödöllőn meg
rendezett Országos döntőjén 150 indu
ló közül ragyogó teljesítménnyel az 5. 
helyen végzett.

Egyesülete a Nagyatádi Atlétikai Club 
és edzője Jámbor Szabolcs a siker után 
okkal reménykedi abban, hogy a köze
ledő országos atlétikai bajnokságon 
Gábor ismét szép eredménnyel lepi meg 
Nagyatád sportbarátait.

„NYUSZI FUTÁS 2000"
Idén nagyszombat egybeesett a „Föld" 

napjával. Ezért a Nagyatádi Atlétikai Club 
stílszerűen a szabadidő parkban rendez
te húsvéti futóversenyét. A hangulatos 
környezetben, a kora nyárt idéző gyö
nyörű napsütéses időben félszázan áll
tak rajthoz, hogy teljesítsék a kimért pen
zumot. A versenybizottság meglepetés
sel, csoki nyuszikkal várta a célba érke
zőket.

DIÁKSPORT
Négy éve működik Nagyatádon a Fel- 

mérési-Kiválasztási-Foglalkoztatási rend
szer. Városunk 3 általános iskoláján kí
vül Somogyszobról, Kutasról, Lábodról, 
és Segesdről járnak a foglalkozásokra a 
legügyesebb 3-4 osztályos gyerekek. Ne
kik szervezte a Somogy megyei Testne
velési és Sporthivatal a Tehetséggondo
zó Központok megyei találkozóját.

Az április 15-én Siófokon megrende
zett játékos sportvetélkedőn siófoki, 
barcsi és marcali társaikat megelőzve az 
első helyen végeztek tanulóink. Nagya
tád utánpótlás tehetségei bizonyították, 
hogy felkészítőik: Varga Judit Kámán Éva, 
Szakályné Pintér Mária, Szarnék Márta, 
Szakály Gyula és természetesen testne
velőik jó munkát végeznek.

DUATLON-TRIATLON
A triatlonisták felkészülésének újabb 

állomását jelentette a március 19-én Ka
posváron megrendezett Duatlon Feszti
vál, amely Pedagógus OB is volt egyben. 
A legfiatalabbak kategóriájában a még 
csak óvodás korú Kovács Dániel II. az 
újoncok mezőnyétren Kovács Diána II. 
a serdülőknél Szabadakai Gábor I., 
Czimbalek Szabolcs pedig II. helyezést 
ért el. A pedagógus OB. futamában a 40 
éven felüliek között Rózsavölgyi Hilda 
I., Szűts Miklós V. lett.

Az első országos ranglista versenyt áp
rilis 1 5-én Somogyszi Iben rendezték ahol 
rekord létszámú, közel ötszáz verseny
ző gyűlt össze. Bár a Triatád csapatából 
edzőtáborozás miatt hiányzott egy-két 
nagyágyú, a rajthoz állók azonban így 
is helytálltak a nagyon erős mezőnyben.

Sportolóink közül kiemelkedett Kovács 
Diána aki a rajtnál történt lökdösődés el
lenére nagyszerű versenyzéssel több mint 
fél perccel előzte meg a másodikként be
futó ellenfelét. Papp Eszter ötven vetély- 
társa közül a tizenkettedik helyen ért cél
ba.

ASZTALITENISZ
Eddig öt fordulót bonyolítottak le a So

mogy megyei asztalitenisz trajnokságban. 
A Művelődési Ház ping-pongozói a 
Nagybajom és a Kaposvári Vasas ellen 
8:2 arányban győztek, a Zselickislak el
leni találkozó pedig 5:5-re végződött. A 
Kaucsuk SE és a Kohézió csapata elleni 
összecsapásban viszont 6:4 arányban 
alulmaradt a Pomozi - Bujtás - Dr. Kiss 
összetételű trió.
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Emléknap április 19.
Az 56. évforduló számvetésre kész

tet mindenkit, miután a hallgatás 
csendje következett be évtizedekre. 
Nem a szív hallgatott, csak a száj, mert 
túl nagy volt a fájdalom és tiszta ajak
kal beszélni sem lehetett az 1944-es év
ről. Ami akkor történt: immár magyar 
történelem. Nem lehet feledni a feled
hetetlent, ma is ez a könnyek oka. Az 
idő önmagában nem gyógyítja be a se
beket. Az igazságtalanság, amely az ál
dozatokat érte, nem lehet tárgya a fe
lejtésnek. Árulás is lenne, mert nem 
árulhatjuk el halottainkat. Igazságtalan
sággal a haza javát szolgálni nem le
het. Egyáltalán lehetséges feldolgozni 
a bűn és szenvedés iszonyú terhét? A 
fogalom holocaust 1979-ben terjedt el 
Amerikából. A görög eredetű kifejezés 
jelentése: -teljesen elégő áldozat". 
Azonban az emberáldozat sohasem 
volt tetsző, sem az ószövetségei, sem 
a modern korban. 1944. márciusától 
1945. márciusáig minden nap holoca
ust volt. Aki ma erről nem tud, vagy 
nem akar tudni: nem lehet tisztességes 
ember. Churchill szerint a világtörténe
lem legnagyobb bűncselekménye volt 
a holocaust.

Somogyba későn költöztek a zsidók, 
az 1735-ös, 1738-as összeírás szerint 
Rohoncról, majd Baranyából. A somo
gyiak voltak a legszegényebbek.

A nagyatádi közösség 1750-1754. 
között alakult ki. 1770-ben Porosz, 
Cseh és Morvaországból érkeztek az 
újabb bevándorlók. Földet nem kaphat
tak, kézműves iparosként céheken kí
vül dolgoztak kontáriparosként. így a 
kereskedelem: a házalás töltötte be fog
lalkozásuk funkcióját. Házingatlannal 
nem rendelkeztek, egy háztartásban 
két-három rokon család is élt. Tilalmi 
listák, adóterhek, jogi sérelmek sújtot
ták a magyar zsidóságot. Egy 1 778-as 
feljegyzés koldusként említi Lebel Sa
lamon atádi lakost. Nagyatádon 1815- 
tón 50, 1844-ben 178, 1881-ben 
371 fő élt a helységben. Eötvös József

A SPORTCSARNOK
Északról a parkoló-út tengelyében, a 

íőgyalogút déli oldalán áll a Sportcsar
nok épülete.

Kubusa most már sokat sejtet. Sokan 
szeretnék készen látni, hiszen régi vágya 
ez a településen élőknek, ami ^teljese
dik, hiszen folyamatosan dolgoznak raj
ta. Valaki azt találta mondani: az a ba
ja, hogy még nincs készen. Az épület kör
nyékéről, belső terveiről, funkciójáról és 
másról, a leendő néző szemével kértük 
láttatni a létesítményt, amelyre megálmo
dója Domokos Béla tervezőépítész kész
séggel vállalkozott.

Amióta építész vagyok, foglalkozom 
a növényzettel. Az az elvem, a termé
szetnek vissza kell foglalnia, ami az övé; 
helyre kell hozni, amit az építész elvett 
tőle. Úgy lesz teljes az épület is, amit nem 
akarok mutogatni. Egy új tervvel a Szent 
István park közepén egy kellemes terecs- 
ke alakítható ki. És itt lesz Szent István 
szobra is. Az épület főbejárata melletti 
terasz kiülésre, kellemes időtöltésre csá
bít. Az előcsarnok előtt üvegfal segíti a 
természetes megvilágítást. Innen két 
irányba haladhat a betérő: fölfelé ünne
pélyes hangulatot kölcsönző lépcső ve
zet másfél méter magasba, innen lehet 
a lelátóra jutni, lefelé a lelátó alatti tér
ben jutunk a tekézőbe, az erőnlét-fejlesz
tő tereibe.

Igv talán az is érzékelhető, hogy a vá
rosi-térségi igényeket tiszteletben tartva, 
az épület többfunkciós, sőt egy időben 
több minden történhet az épületben, így 
a sportok mellett táncversenyek és bá

optimizmusa a zsidók emancipációját 
illetően nem valósult meg 1840 után 
sem. A dualista korban az 1882- 
1884-es, de főként az 1883-as eszten
dőkben a történészek szerint elismerés
re méltó a zsidóság szerepe a hazai ka
pitalizmus fejlődésében. Ez Nagyatád
ra is vonatkozik, mert ekkor épült, szé
pült a községünk. A századfordulón 
nagyközségünk: felnevelő, munkaadó, 
kereskedő, gyógyító, vendégváró jelle
ge ismert volt. (Somogy Pórisának ne
vezték a 30-as években.) Kiváló szemé
lyiségek nevét lehetne felsorolni, akik 
áldozatot vállalva mindent megtettek 
a közjó érdekében. A kultúrákat mind
kor a vallások alapozták meg. A múlt, 
a két nép közös sorsa sugallta nemes 
tettekre a lakosságot, a béke, barátság, 
megértés, szeretet, tisztelet jegyében. 
Ezt a folyamatot irodalmi és nagyba
jomi ábrázolásban Gyergyai Albert ön
életrajzszerű munkájában tárja elénk.

1944. március 19. hazánk történe
tében egy sötét korszak kezdetét jelen
tette. Amikor a zsidóknak kötelezővé 
tették a sárga csillag viselését Dánia ki
rálya X. Keresztély és sok dán állam
polgár azzal fejezte ki a rokonszenv- 
ét, hogy maga is hordta a jelzést. 
Ugyanez történt Hollandiában is, és ezt 
tette Takaró Géza tiszteletes, a New 
York-i Első Magyar Református Egyház 
lelkipásztora híveivel együtt. Győrött a 
humanista gondolkodású polgárok 
gomblyukba tűzött sárga virággal fejez
ték ki együttérzésüket a zsidókkal. Illyés 
Gyula versében így ír: „Szégyenem! 
Mindenkié, csak épp nem a tiétek!" A 
humanitás szószólói voltak a püspökök, 
Márton Áron, Apor Vilmos, Kovács Sán
dor, Virág Ferenc. Hangoztatták, hogy 
a zsidók és keresztények közös kincse 
István tízparancsolata. A Tíz Ige, zsidók 
és keresztények azonos erkölcsi kóde
xe, mely életet és szabadságot ígér a 
megtartóknak.

Nagyatádon a magyar zsidóság az el
lenállásra egyáltalán nem volt felkészül

lok is tarthatók. De akár vásár színtere 
is lehet, ugyanis a benti felületek a déli 
végén az épületnek, az autóbusz-parko
lóval meghosszabbíthatók. Vagy példá
ul: amíg a csarnoktérben kézilabda-mér
kőzés zajlik, a lelátó alatti térben tekéz- 
hetnek.
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A kívül színes épület, belül fehér me
szelést kap. Megvilágításában nagy sze
rep jut a tető-felülvilágítón bejutó termé
szetes fénynek. A mesterséges megvilá
gítás a nézők és a versenyzők zavarása 
nélkül lesz megoldva.

A csarnoktér alapfűtése mellett, ún. su
gárzó fűtéssel lesz megoldva a tempe- 
rálása. - Minthogy nagyon fontos: a le

ve, sem pszichikailag, meggyötörtén, 
megalázva, kifosztva tengődött. Jött a 
hír, hogy a családokat bevitték a város
házára. Surdi Bognár Sándor odasietett. 
Vezér Pál ügyvéd úr, ahogy meglátta 
kertszomszédját, elébe sietve szólt: 
„Sándor kérlek ne mutass részvétet irán
tam!" Ők tehát tudták egymásról, 
hogy nemes lelkű emberek. Vezér ügy
véd féltette, mert nem messze álltak a 
pribékek. Protestálása hatástalan volt. 
Vezér Editke és szülei nem tértek vis
sza. Emlékkönyvbe írt sorait olvasva 
meghatódom, életem úgy alakult, 
ahogy ő kívánta. Az ismerős osztály
társak: Éva, Marika, Magda, Márta, Ró
zsa, Zsuzsa is meghaltak. Jó apánk meg
menekült a puskacső elől, csupán se
gíteni akart - tejet, vizet adni Szerb 
Jenőnének.

A helyi gettót május 25-én hozták lét
re, és az éjszakai órákban szedték össze 
a családokat. Először a taranyi úti al
só téglagyárba szállították őket, végül 
a barcsi gyűjtőhelyre kerültek, innen 
Auschwitz lett utolsó állomásuk. A ve
gyes házasságban élők a Baross utcai 
Békési házba lettek terelve. (Ma ez az 
ipari iskola területe!) 1944. november 
2-án 21 óra körül a Zöldi különítmény 
SS fegyveresei tarkólövéssel végezték 
ki Landler Aladárt és feleségét, Burá
nyi Györgynél, Vastag Sándomét, Syko- 
ra Lászlónét. A 270 ártatlan áldozat em
lékét őrzi a Mártírok útja, az emlékmű 
felirata a temetőben: „Ne ölj!"

A parkban a gyönyörű alkotást Bors 
István tervezte, mely név szerint tün
teti fel 1944. áldozatait.

A holocaust 50. évfordulójára emlé
kezve 1933-1994-ben városunk né
hány fiatalja rendbe tette az izraelita te
mető egy részét. 1994. október 21 -én 
emlékestet szerveztek a szakközépis
kola aulájában, akkor segítségükre 
voltam. Itt köszönöm meg ismételten 
Orsó Sándor és Orsó Csaba testvérpár 
önkéntesen vállalt áldozatos hozzáál
lását.

Emlékezzünk tisztelettel mártír elő
deinkre, magyar honfitársainkra, akik 
meghaltak hitükért!

Győré Béláné

vegőcsere átszellőzéssel, lényegében 
természetes úton lesz megoldott. Egyéb
ként 1000 személyes a lelátó, ahol zöm
mel ülőhelyekről nézhetők az esemé
nyek. További hely jut a drukkereknek 
a tekézőben.

Fontosnak tartom jelezni: lakodalmi 
rendezvényhez megfelelő hely jut a szé
kek, asztalok raktározásához. A benti zaj, 
alapjában véve kint nem lesz érzékelhe

tő, ám lehet egyszer-egyszer zajosabb 
rendezvény-csúcs is.

- És milyen lesz, milyen benyomást 
kelt majd az épület?

Hiszem, ha mindenki megelégedés
sel használja, bizonyára az épület egé
szét, megjelenését a városképben is el
fogadja.

Hubay S.

Az Édesanya
Május havának első vasárnapján az Édesanyákat, utolsó vasár
napján a Gyermekeket köszöntjük.
Anyaság. A nő életének áldott hónapjai, a várakozással múló 
hétköznapokat örömmé varázsolja a gyermek megszületése, 
egy új Élet kezdete.
Édesanyák! Nektek adatott meg a Földön mindezen csodálatos 
ünnep beteljesedése. Általatok nyert igaz értelmet életünk,
veletek gazdagabbak a mi lelkünk. Elkísértek bennünket az Élet rögös útján... 
Mosolyotok a mi boldogságunk, könnyetek a mi bánatunk...
Anya és gyermeke. Szerető szívek dobbanása, hitben élő lelkek találkozása 
ad fényt a mindennapok gondjainak elviselésében.
A gyermeki érzelem tiszta lelkúletével fogadjátok mindazt a szépet, azt a jót, 
ami ezen a vasárnapon felétek árad.
Köszönet az életért, a drága percekért, a ki nem mondott szavakért ...
Köszönet mindenért ... Mészáros Ágnes

TÁNCOSOK A PARKETTEN

Azután, hogy a televízió egyik adásá
ban felfigyeltek rá többen Nagyatádon 
is úgy gondolták, jó lenne Zoltán Erika 
tánciskoláját itt is meghonosítani. Basa 
László, az Árpád Fejedelem Általános Is
kola szülői munkaközösségének elnöke 
mások bíztató egyetértésével utána is járt 
és hozzáfogott a lehetőségek felkutatá
sához. Nem jött üres kézzel haza a fő
várostól. Tavaly október 1-től, heti két 
alkalommal, péntek délután és szombat 
délelőtt az Árpád Fejedelem Általános 
Iskolában vannak a foglalkozások, aho
va még Csurgóról, Lábtóról, Babócsáról 
is eljárnak. Hatvan körüli a létszám. Tánc
tanáruk Balogh József amatőr hat éve tán
col.

Az iskola jellegű oktatás egyébként 
szeptembertől június közepéig tart. 5-12

NAGYATÁDI TURISZTIKAI KLUB

Előtérben a térség turizmusa
Nagyatád kiváló lehetőségekkel ren

delkezik a turizmus területén. Ki ne is
merné a Gyógyfürdőt, a Városi Stran
dot, vagy akár a kaszói Baláta-tavat. Ezek 
mellett rendelkezünk számos kisebb mé
retű, de önmagában sokat érő kinccsel, 
amelyek létezéséről csak nagyon keve
sen hallottak. Sorozatunk szeretné Önö
ket elkalauzolni tájunk e rejtelmes, tör
ténelmi emlékekkel, mondákkal átszőtt 
világába. Ha felkeltettük érdeklődését lá
togasson el oda, ismerje meg szűk ha
záját. Nem kell messze menni, ahhoz, 
hogy csodákat, titkokat lásson az ember.

Nagyatád város és a Rinyamenti Te
rületfejlesztési Önkormányzati Társulás 
felismerte lehetőségeinket a turizmus te
rületén. A fejlesztése azonban a szakem
berekre vár. A Tourinform iroda ezért vál
lalta fel egy szakmai szervezetnek a meg
alakítását és koordinálását. Április 17-én 
a Gesztenyés Étteremtón rendezte meg 
első ülését a Turisztikai Klub. Első ízben 
a térség turisztikai vállalkozói egy részét 
hívták meg a szervezők. Itt megegyez
tek, hogy negyedévente találkozót tarta-

Tájékoztatjuk olvasóinkat, 
hogy a Nagyatádi Hírlap 

Szerkesztősége megbízásából 
a lap terjesztését 

a Posta végzi. 

éves ésl 3-20 éves korig táncolnak a stú
dióban, ahol a lányok vannak többség
tón. Programjukban mai modem tánco
kat tanulnak és gyakorolnak.

A Somogybán az első ilyen táncisko
lába felvételi ill. előtanulmány nélkül év
köztón is bejuthatnak a táncolni vágyók. 
Az évzáróra június 29-én, záró bulival 
kerül sor, amelyen a tanult koreográfiát 
együtt kell bemutatniuk.

Ám a tánciskola fenntartásának zálo
ga a színvonal megtartása, amire Zoltán 
Erika maga figyel oda.

Nem titkoltan többek között az is a cél
juk, hogy fellépési lehetőséget kapva mu
tathassák tó tudásukat, amely minden bi
zonnyal kellemes színfolt lesz a művé
szeti ágak palettáján. Erre pedig több 
meghívás kínál alkalmat. (H.)

nak, melyekre már szélesebb vendégkört 
látnak vendégül és nyitott lesz az érdek
lődő lakosság felé is.

A turisztikai termékek eladhatóságá
nak ma már alapvető követelménye, 
hogy egységes csomagban ajánljuk ki az 
ide látogatni szándékozóknak. Ennek 
alapját képezi a térség turisztikai vonz
erő leltárának elkészítése, amely az utol
só stádiumába ért, és az érdeklődő nagy
közönség számára fűzött formában ha
marosan ingyenes hozzáférhető lesz. A 
turisztikai klub kialakítja a termékcsoma
gokat, felvázolja azokat a fő marketing, 
menedzselési feladatokat, melyeket töb
bek között a Tourinform iroda lát el.

A Turisztikai Klub szükségességét mi 
sem jelzi jobb, mint hogy a jelenlévők 
mindegyik elmondta, és megerősítette, 
hogy egy ágazat csak akkor fejleszthe
tő, ha az összefogás, a partneri együtt
működés nem csak szavakban létezik .

Pókos K.
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A VÁROS NAPJA KÉPEKBEN Lakóotthon a mozgásfogyatékosok részére
A Város Napján ünnepeltek a 

nagyatádiak, amely az ünnepélyes 
zászlófelvonással vette kezde
tét. Az alkalomra rendezett dísz
ünnepségen kapta meg a város 
Mátyás Király oklevelének korhű 

másolatát.
Az ünnepséget követően a 

Művelődési Ház kamaratermében 

Durgó Tibor városkép-kiállítását 
Ormai István polgármester nyitot
ta meg.

A nagyatádi majálison sokan 
kerestek és találtak alkalmat és le
hetőséget a felhőtlen kikap
csolódásra.

A mozgásfogyatékosok Somogy Me
gyei Egyesülete - önálló Élet Segítő Szol
gáltató Központ kérésére, amely szerint 
a városban mozgásfogyatékosok lakóott
honát szándékoznak létrehozni, a kép
viselő-testület tavaly nyári döntése alap
ján egyetértett. Az azóta birtokba vett, az 
idősek Dózsa Gy. utcai egykori otthona 
épületén építők munkálkodnak. A hely
színen Hervai Annát, a Mozgásfogyaté
kosok Lakóotthona vezetőjét kértük: tá
jékoztassa olvasóinkat az elképzelések
ről, a lakóotthon kialakításáról.

Némi toldással bővítve az új funkció
jához igazodóan, az épület teljes átala
kítására sor kerül. Az itt lakók speciális 
helyzete alapján, rámpán lehet majd a 
házba bejutni, a főbejárati ajtó automa
tikusan nyílik. A tervek gerincét az öt 
appartman alkotja. Kúszol) sehol nem gá
tolja a közlekedést. A komfortos lakóegy
ségekben a tűzhelyre kerekes székből is 
rálát a lakója, s a villanykapcsoló egy mé
ter magasságban elérhető. A hozzá tar
tozó tágas fürdőszobában, hasonlóan 
könnyen megközelíthető minden. A szo
bákban telefon, TV-hozzáférési lehető
séget biztosítunk. A főépület 300 m'-es 
hasznos alapterületén jut hely közössé
gi helyiségeknek, melegítőkonyhának és 
liftnek, ez segít a tetőtérbe való feljutás
ban. Itt kap helyet a vendégszoba, a tor
naszoba és itt lesznek elhelyezve az iro
dák.

- ts mi lesz a hátsó traktusban?
- Ott 85 m2-en műhelyek, raktárak 

és szociális helyiségek kapnak helyet, 
amelyek kialakításában a mi szakem

Ünnepi megemlékezés az Ápolónők Napján
A nagyatádi Művelődési Házba má

jus 18-án a Városi Kórház Szakdolgozók 
Tudományos Bizottsága és az Ápolási 
Egyesület tisztelettel hívta és várta az in
tézmény valamennyi dolgozóját az 
Ápolónők Nemzetközi Napja ünnepsé
gére, amely egyben a szakdolgozók tu
dományos értekezlete is.

A rendezvényt Szerecz Béláné intéz
ményvezető főnővér köszöntötte, dr. Bóta 
László igazgató-helyettes, osztályvezető 
főorvos nyitotta meg, majd Ormai István 
polgármester mondott rövid köszöntőt.

Az összejövetel ünnepi szónoka dr. 
Herr Gyula osztályvezető főorvos, aki az 
európai orvoslás kezdetétől napjainkig - 
érzékletesen, szuggesztív módon - mu
tatta be e szép hivatás történetét. Társa
dalmanként az emberi gondolkodás el
térő jellegéből adódóan közelítették 
meg a másik ember iránti gyógyítást, ápo
lást. A keresztény szellemiségű beteg-ápo
lás a hit által ad olyan gondolkodást, ahol 
az áldozatkész szeretet megléte nélküli 
ember-közelítést nem tartja elfogadható
nak, hiszen a „könyörtelen szívnek nin
csen hite". Európa szerte megalapították 
a gyógyító és ápolórendeket (Irgalmas 
rend, Szent Erzsébet rend, Szent Kereszt
ferences eredetű betegápoló társulat).

1534-ben Angliában Vili. Henrik 
megalapította az anglikán egyházat, 
szakított a pápasággal, a rendek meg
szűntek, így a keresztény szellemű be
tegápolásnak is vége szakadt. A világi 
ápolás színvonala elmaradt az európai 
átlagtól. Ezt felismerve egy főúri gazdag 
hölgy Florence Nightingale, a „lámpás 
hölgy" megkezdi küzdelmét, hogy „egy, 
az utolsónál is utolsóbb foglalkozás" tár
sadalmi elismertségét, erkölcsi és anya
gi megbecsülését kivívja. Hitvallása: az

bereink is tevékenyen részt vállalnak, 
ezzel is csökkentve a költségeket; mi
közben munkalehetőséget teremtünk 
a számukra.

- A Somogybán egyedül álló, de or
szágosan is nagyon ritka intézmény mi
kor készül el, és ide miként juthatnak be 
a lakói?

- Teljesen az év végére készül el az 
átalakítás. A bejutás egyik feltétele, 
hogy munkaképes mozgáskorlátozott le
gyen az ide jelentkező, aki itt dolgozni 
akar. A bejutás egy másik feltétele, az egy
szeri használati díj, 200 ezer forint be
fizetése. Ám szabályozott feltételek mel
lett arra is lehetőség van, hogy az itt la
kó élete egészére megváltsa az állandó 
lakhatás jogát.

ápolás szent és tiszta hivatás, hiszen a 
szenvedőnek enyhülést, a haldoklónak 
könnyebbséget, gyógyulónak életet ad. 
1860-ban Londonban megalapította az 
első világi ápolónői iskolát. Egy olyan hi
vatás, amelynek vezérelve „az élet tisz
telete mindenek előtt". A mindennapi 
munkában optimizmus kell, hogy legyen, 
mert annál szebb és jobb érzés nincs, 
mint nagyon sok elveszettnek gondolt be
teget visszaadni az életnek. Nagyon fon
tos tulajdonság a munkaképesség meg
őrzése, a szociális hajlam, a nyugodt, ki
egyensúlyozott magatartás, fegyelmezett
ség, önuralom.

Életápolás - az ápolás új feladata, új 
tartalommal telítődik. A test és a lélek har
móniája, amit az Egészségügyi Világszer
vezet alkotmánya 1946-ban így fogalma
zott meg: - „Az egészség a testi, lelki és 
szociális jólét állapota és nem a beteg
ségek, vagy a rokkantság hiánya."

Az egészséghez való jog, alapvető em
beri jog. Az egészség érték, az egészség 
értéktartásában az állam és az egyén tel- 

. jes együttműködése szükséges.
Munkavégzés - 2000-ben: mit jelent 

a betegágyak mellett hivatást vállalt, ön
képzés és tanulás, továbbképzés és gya
korlat mellett az elvárásoknak megfelel
ni, minimális, nem emelkedő bérezés
sel nap mint nap helytállni. Ezt csak az 
tudhatja, aki benne él.

Ha van hova kapaszkodni minden kön
nyebb. Ez a hit - így válik életünk tartal
ma céltudatosabbá, így tehetjük szebbé, 
könnyebbé beteg, szenvedő embertársa
ink életét, önzetlen segítségünkkel.

A rendezvényen kiemelkedő munká
juk elismeréseként igazgatói dicséretben 
részesültek: Szirtes Istvánné, Geigerné 
Gerencsér Mária, Pintér Csabáné,

jelentkező messze vidékről is érkezett 
már.

- Terveznek-e lakossági szolgáltatást 
végezni?
- Festő-mázolók, kőműveseink mel

lett lesznek villanyszerelők, fémmegmun
káló-szakembereink a városkörnyékről 
is, így vállalkozunk majd ilyen felada
tokra is.

- Mi a célja az otthonnak?
- i\z, hogy aki másutt nem tud önál

ló életet élni, az találjon itt lehetőséget 
- segítséggel. Mindenki maga alakítja a 
maga saját életét - sajátos életét akár há
zastársakként, akár önállóan, de mégsem 
egyedül.

Mi itt velük, értük dolgozunk.
Hubay S.

Kovácsné Mód Éva, Fonyó Zsuzsanna.
Az ünnepi megemlékezés második ré

sze a szakdolgozók tudományos értekez
letével folytatódott. Ismertető hangzott el 
az intézet szakdolgozóinak egy éves tu
dományos tevékenységéről, valamint a 
kredit (hitel) pontok megszerzéséről. Elő
adások témái: a hivatástudat, szolgálta
tás és minőségbiztosítás, véralvadás, az 
ápoló személye, az ápolás története, a 
műtősnő felelőssége, a nem kívánt gyer
mekvállalás, az ápolási folyamat meg
valósulása.

- Érdekes, szemléletes, magas fokú és 
nagy érdeklődésre számottartó, több éves 
gyakorlat és ismeret birtokában „tálalták" 
az előadók a választott témakörüket.

Hivatás - „Nincsen semmi, amiben na
gyobb művészet lenne, mint szeretni az 
embereket."

Tisztelt Olvasó!
Évről-évre e napi megemlékezések ta

lán még elgondolkodtatóbbá tesznek va
lamennyiünket e nem mindennapi áldo
zatos munka, segítőkész és társadalmi
lag még el nem ismert hivatásáról.

Egyik évben az Ápolók, másik évben 
az Ápolónők Napjaként elnevezéssel kö
szöntve az egészségügyben dolgozókat.

Kérem engedtessék meg, hogy ezúton 
a Tisztelt Ápolókat is köszöntő illesse - 
habár elnőiesedett ezen hivatás -, mert 
tevékenységükkel nem kis mértékben ők 
is hozzájárulnak embertársaik gyógyulá
sához.

Talán megérjük azt az időt is, hogy 
nemre való tekintet nélkül, együtt fog
juk méltó módon méltókéf)f)en és részük
ről is nagy megelégedettséggel ünnep
pé - valódi ünneppé - tenni a „lámpás" 
hölgy születésnapját.

Mészáros Ágnes



Nagyatádi Hírlap X. ÉVFOLYAM 2000. MÁJUS

■ ■ ■

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

MESÉLŐ KÉPEK
A Szentháromság-szobor

Egyes vallásokban szerepelnek a 
szent triászok. A babiloni Amu, Szín, 
Istár, a germán Donar, Wodan, vagy 
a védák vallásában Agni, Indra. A vá
lasztott nép is ismerte a Szenthárom
ságot.

A szentírás beszél a Szentháromság
ról, mely a kinyilatkoztatásból ered, 
misztérium vagyis nem elérhető igaz
ság. (Ismertek a középkori misztérium
drámák: a karácsonyi, húsvéti, pünkös

ELŐDEINK
-

Klisz István (1900—1931)

Ez évben lesz „Nagyatád lámpásai 
közül Klisz István 100. születésnapjá
nak évfordulója.

Elődei egykor Horvátországból te
lepültek át Magyarországra. Szülei 
Klisz Antal és Rengel Mária, akik há
rom gyermeket neveltek fel, Istvánt, Já
nost és Katalint. Klisz István elemi is
kolai tanulmányait Nagyatádon végez
te. 1916-ban felvételt nyert a csurgói 
M. Kir. All. Tanítóképző Intézetbe. Ele
mi és népiskolai tanítói oklevelét 4 év 
után 1920. július 11 -én szerezte meg. 
Oklevélmásolata Dr. Mike Imre köz
jegyző hivatalában készült el. A fia
tal kezdő nevelő helyettes tanítóként 
a Nógrád megyei Garáb helység ró
mai katolikus iskolájába került. 1922. 
december 10-én kinevezést nyert a 
szentlászlópusztai római katolikus 
elemi népiskolába. Az iskolát 1868- 
ban Festetics herceg építette saját ura
dalma részére. Szolgálati lakása két 
szobából, konyhából és kamrából állt. 
1926-ban kötött házasságot Horváth 

di ünnepek, felolvasott, elénekelt 
evangéliumi részletei.)

A Szentháromság a katolikus egyház 
tanítása szerint az istenség egységes lé
nye, három személyben nyilatkozik 
meg: Atya, Fiú, Szentlélek. A három sze
mély mindazonáltal egy Isten. E felfog
hatatlan misztérium hittitok. Az ember 
maga is rejtély. A japán költő szerint: 
„Az emberélet gyönge dráma. - Csak 
egyszer adják, - nincs több előadása."

Irmával (1910-1994.). Gyermekeik: Ir
ma, Ferenc, István, János, Béla. Közü
lük már csak ketten élnek, Irma és Ist
ván.

Az egytanerős elemi népiskola I—VI. 
vegyes osztályát tanította. A tanulólét
szám 26-40-48 fő volt. A csendes, a 
közvetlen és egyéni foglalkozások vál
tották egymást órarend szerint. A ha
gyományos tantárgyak mellett a szép
írás, helyesírás, beszéd és értelem - 
gyakorlat, természetrajz, egészség
tan, gazdaságtan, honvédelmi és lég
oltalmi ismeretek tanítása is a tanterv 
szerint történt. A szemléltető eszközö
ket házilag készítette az eredmé
nyesség érdekében. A pusztán a szük
séges pénzhez a szülők csak kukori
caszedés után jutottak. A tanszerek, a 
ruházat beszerzése, akkoriban nagy ál
dozat volt. Tisztaság, rend és virágok 
mindenütt, ilyen volt a puszta iskolá
ja. Télen népművelési előadásokat tar
tott 12-14 alkalommal. Műkedvelő 
előadásokat tanított be. Mint levente 
főoktató az ifjúság nevelését is irányí
totta. A népkönyvtár kezelését gondo
san végezte. A puszta népe örömmel 
olvasta a kis könyvtár irodalmi remek
műveit.

1940. október 31-én felterjesztésre 
került a szentlászlópusztai iskola és ta
nítói államsegély kérelme. A jóváha
gyást Páter Hajnal Zénó egyházköz
ségi és iskolaszéki elnök kapta kézhez, 
mely Czapik Gyula veszprémi püspök
től érkezett. (P. Hajnal Zénó mártírha
lált halt 1945-ben.) Az új iskolaépü
let a tanítói lakással egy tető alatt lett 
felépítve. 1 kát. Hold telken. Illetmény
ként 5 kát. Hold szántóföld juttatást 
is kapott a tanító úr. 1942-ben a taní

A 2000 éves kereszténység Szent
háromság műemlékei megóvásra és 
felújításra várnak napjainkban. A 
templomok közelében, tereken hagyo
mány volt a Szentháromság szobrok 
felállítása. Főleg a korai középkorban 
volt az a szokás, hogy hálából az em
beriséget pusztító járványok: kolera, 
pestisvész elvonulásának emlékére ál
lítottak szobrot.

Nagy-Atádon 1855-ben pusztított 
kolerajárvány, mely 200 áldozatot kö
vetelt. Városunk Szentháromság szob
ra homokkőből készült, tiszteletből, 
emlékül állíttatta Rothbauer Ferenc 
1 885-ben. Az elmúlt 11 5 év kímélet
len viharai, a második világháború 
pusztítása ellenére sérülten, de még 
állt talpazatán a parkban. Az oszlop 
kb. 5 m magas, a szoborcsoport pe
dig nem egészen 1 m. A védett mű
emlék szobor egykori alkotója nem is
mert. A Nemzeti Kulturális Örökség 
Minisztériuma 1999. Tavaszán pályá
zatot hirdetett a Magyar Millennium 
alkalmából a régészeti műemlék fel
újítása céljából. A pályázat elnyerése 
és a város önkormányzatának anyagi 
támogatásával elkészült az új műkő 
Szentháromság szobor másolata, mely 
820 ezer forintba került. Felállítása is 
megtörtént még húsvét előtt a Szoci
ális Gondozási Központ előtt. Alkotói 
Plánka Zsuzsa és Kovács László szob
rászművészek. A megrongálódott ere
deti homokkő szobor, egyenlőre az 
említett központ raktárába került el
helyezésre.

Győré Béláné Sípos Ilona

tói fizetés havi 105 pengő volt. A va
gyonleltár szerint az összes érték 
25.800 pengő volt. Az ingó vagyon: 
az iskolai felszerelés 300 pengő, az 
összes vagyonérték 26.350 pengő. A 
II világháború idején Szentlászló- 
puszta atádi menekülteket fogadott be, 
igaz emberséggel és szeretettel. Klisz 
tanító urat 1945. Július 18-án az iga
zolóbizottság igazoltnak jelentette ki, 
majd 1948-ban megtörtént az iskola 
államosítása. 1957. Januárjától, mint 
Bolhás-Szentlászló áll. Ált. iskolai 

igazgató tanítójaként működött: 1.920 
Ft fizetéssel. A budapesti XII kerületi 
Diana úti általános iskola tanulóit is 
fogadták a „pusztai kisdiákok." Erről 
egy levélidézet maradt fent 1960-ból.

„ Visszaemlékezve látogatásunkra a 
szentlászlói iskola képe úgy ötlik fel 
emlékezetünkben, mint tündérmese. 
A kapu, a kert, a tantermek, mindez 
olyan, hogy festeni se lehetne kedve
sebbet. Nem fogjuk elfelejteni a szép 
magyar dalokat, amelyeket a gyerekek 
a virágok között énekeltek."

A becsülettel, hűséggel, fáradtság
gal eltöltött évek hozzásegítették ah
hoz, hogy pedagógus kölcsönnel fel
építhette napfény utcai családi házát. 
1963. Augusztus 31-én nyugdíjba vo
nult 34 év 251 nap szolgálati idővel, 
1.795 Ft nyugdíjjal. 1970-ben átvet
te arany oklevelét, 1980-ban pedig 
gyémánt oklevelét. 1970-71 -ben a he
lyi Kisegítő Iskola alkalmazta napi 4 
órában, havi 800 Ft fizetéssel.

1967-ben megszűnt a pusztai isko
la, épületét lebontották, temetője el
hanyagolt.

„1922-től megszakítás nélkül tanít, 
beteg sohasem volt. Ezen idő alatt kö
telességét lelkiismeretesen teljesítette. 
Az iskolán kívüli népművelésben 
részt vesz. Ellene panasz nem merült 
fel."

P. Hajnal Zénó 
Házfó'nök (jellemzése)

Győré Béláné Sípos Ilona

HÍREK
Olcsóbb és hatékonyabb közvilágítás

Befejeződött az evangélikus tem
plom harangtornyának a korszerűsítése. 
A 240 kg-os harangot elektronikus 
vezérléssel működtetik.

A VÁROS HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYER

MEKEIÉRT nagysikerű gálaműsort ren
dezett a Pro Família Alapítvány. A 
Művelődési Ház színpadán, a nagyatá
di gyermek művészeti csoportok és 
szólisták szórakoztatták a rendezvény 
résztvevőit.

Az Árpád Fejedelem Általános Iskola 
május 22-től iskolahéten ünnepelt. A 
gyerekek által kért és javasolt gazdag mil
lenniumi ünnepségsorozat keretében hat 
napon át zajlottak az események.

A szalagavatót és a zászlófelvonást 
követően az iskola és vendégei csapa

^=====^====^^^=^^^^
Nagyatád Ifjú Polgárai

Mátyás Tamás Dániel
Puskás Patrik

Zachariás Márton Szilveszter
Horváth Viktória 

Pintér Áron

Koszorúztak a bajtársak
A központi temetőben a Honvédség Napja alkalmából az elhunyt bajtársak emlé
kére állított kopjafánál megemlékezést tartott a Bajtársi Egyesület. Az ünnepi be
szédet Kálmán Ferenc nyugállományú ezredes, a Bajtársi Egyesület elnöke mon
dott. Hajgató Dénes nyugállományú alezredes és Németh Endréné katona-özvegy 
koszorút helyezett el a kopjafánál, majd a hozzátartozók, bajtársak, barátok, isme
rősök helyezték el a megemlékezés virágait. (F. I.)

Meddig él a tulipánfa?
Még él. Szívós ágai, mint egy öregember karjai mozdulatlanul, csupaszon 
sötétlenek, ha elolvad a hó. Aztán a magas házak között az első napsugártól 
kicsit megrázza magát. Felkelni már nem tud. A hancúrozó gyerekek libikóká
nak használják földön fekvő tagjait. Este, ha elül a zaj, csendben megemeli kar
jait, reggelre életre kel, egy-két pattanás, fehérlő virágrügyek. Az idén még kivirág
zott, zöld lombot is növesztett. Különös, vízszintes bokor. Valamikor a kastély
park féltett dísze lehetett. Most az autóparkolót őrzi a Városháza mögött. Elnyeli 
a káros gázokat. Még él, elnyúlva, évről-évre megújult reménnyel. Meg tudja 
valaki mondani, meddig él a tulipánfa? Nagyné Gyánó Ágota

ERTESITES
A Saubermacher-Ryno Hulladékgyűjtő Kft 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 06-20 óra közön végzi. Kéri a lakosságot, hogy a gyűjtőedényeket 

06 óráig szíveskedjenek kihelyezni. 
Június 12-i ünnepnap szállítási nap.

Saubermacher-Ryno Hulladékgyűjtő Kft.

A felújítások idei programjában 
nagy feladat Nagyatádon a 
közvilágítás korszerűsítése. Az elavult 
1350 közvilágítási lámpatest és a 
korszerűtlen higanygőlámpák cseréje 
folyamatosan zajlik. Több kistérségi 
településsel közös és sikeres energia
hatékonysági pályázat eredményeként 
ugyanis a saját rész mellett PHARE 
támogatáshoz jutott a város. A közel 
száz utcát és teret érintő, 45 milliós 
korszerűsítéssel, évi 15 millió Ft-ot 
takarítanak meg. így miközben a 
tavasszal elkészülő munkákra fordított 
kiadás két és félév alatt megtérül, a 
nagyobb fényerővel a megvilágítás is 
jobb lesz.

tainak történelmi vetélkedésével 
kezdődött a hét. Leitner Sándor fes
tőművész, az iskola rajztagozatosainak 
munkáiból rendezett kiállítását nyitotta 
meg a művelődési házban. Ugyanitt 
került sor a már hagyományos év végi 
kulturális bemutatóra is. Aztán rendhagyó 
magyarórák, iskolák közötti sportpro
gramok színesítették a heti iskolai ren
dezvény-sorozatot. De volt zenés 
ajándékkosár, Bábovi, sőt disco is. A 
Gyermeknap 2000. keretében túrával, 
sportversenyekkel, benne sok-sok 
érdekes játékkal telt a péntek. A záró
napon Gara István, a városi millenniu
mi bizottság elnöke köszöntötte a mil
lenniumi emlékműsor résztvevőit. 
Jüngling Bernadett keramikus munkáját, 
az iskola kerámia feliratát és emblémáját 
Ormai István polgármester avatta fel.

Tájékoztatjuk olvasóinkat, 
hogy a Nagyatádi Hírlap 

Szerkesztősége 
megbízásából 

a lap terjesztését 
a Posta végzi.
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A város legidősebb orvosa
DR. BAKÁCS TIBOR 80 ÉVES

Pedagógus nagyapja tanította még az 
egykori járási tiszti főorvos dr. Almos Jó
zsef, vagy dr. Erőss Sándor iharos- 
berényi háziorvos feleségét is. Orvos 
édesapja apai ágán többen több gene
ráción át lettek orvosok. Közülük többen 
itthon és külföldön élnek még ma is. 
Édesapja az egyik Fejér megyei telepü
lésen eresztett gyökeret, merthogy ott 
kezdte körorvosi pályáját és ötven év után 
ott is fejezte be orvosi praxisát. A marasz
talás mellett az emberek iránti szerete- 
te indította maradásra, ahol generációk 
nőttek fel a kezei alatt. Akitől aztán nem 
csak orvosi tanácsot kaphattak, de jogi 
eligazítást is a paragrafusok rengetegé

ben, ugyanis időközben a jogtudományi 
egyetemet is elvégezte.

Dr. Bakács Tiborék négyen voltak test
vérek, hárman az orvosi pályát válasz
tották hivatásul. Körorvosi, majd három 
évi orvosi munkái után a sorsa Pécsről 
Somogyba vezette. A somogyi tájjal Bar
cson kezdett ismerkedni, majd '74-ben 
Nagyatádra került és véglegesen e vidék 
lett igazi otthona, Tisztifőorvosként a csur
gói és a nagyatádi térséget átfogó KÖ
JÁL munkáját irányította 1987-ig, míg
nem 67 évesen vonult nyugállományba. 
Elhivatottsággal végzett munkájáról sze
líd szenvedéllyel beszél ma is.

A szerteágazó tisztiorvosi munka sok

oldalúan tájékozott emtert feltételez. A 
szakmai ágazatok mellett az államigaz
gatási ismeretekkel is tisztában kell len
ni, mint ahogy némi emberismerettel is 
rendelkezni kell.

- Ezzel együtt a jogköre is szerteága
zó volt. Miként tudott élni ve/e?

- Magam mindig az emtert néztem, 
rá voltam tekintettel. Éppen ezért ma is 
vallom: a rendelkezésre álló jogkörrel, 
lehetőséggel élni kell tudni, - de nem 
visszaélni. Az előírások betartása, a fe
gyelem megtartása megalkuvás nélkül 
volt biztosítható. Ez a szemlélet vezetett 
az egész működésem alatt, ezt igyekez
tem munkatársaimba plántálni és meg
követelni. Innen nézve is úgy látom, nem 
volt hiábavaló a jó, türelmes szó, hogy 
a büntetés eszközéhez csak végső eset
ten nyúltam.

így lehet, hiszen megmaradt népsze
rűsége, megismerik és érdeklődőek ma 
is az emberek. És bizalommal fordulhat, 
akár segítségért is.

Nap mint nap látva, nem lankadó ér
deklődéssel figyeli a város életét, érdek
li jövője. Még működése idején- lett 
gyógyvize-gyógyfürdője a városnak, 
ahova regenerálódni rendszeresen eljár. 
Nagyra becsüli és szép jövőt jósol az it
teni fürdőkultúrának. Rendszeres látoga
tója az ünnepségeknek, rendezvények
nek és más eseményeknek. Az Orvosi 
Kamara tiszteletbeli tagja, eljár a rendez
vényeire.

És Dr. Bakács Tibor erdőt jár, mert sze
reti a természetet, és rendszeresen dol
gozgat hétvégi telkén. Kívánjuk, tegye so
káig. Hubay Sándor

A múzeumok nemzetközi világnapja
Május 18-án az egész világon meg

emlékeznek a múzeumokról. Városunk 
emelt fővel csatlakozhat az ünneplőkhöz, 
hiszen saját intézményünk feljogosít er
re.

Mi is a múzeum? Görög szótól ered 
(muszeon, e múzsáknak szentelt ligetek): 
évezredek óta a kultúra valamelyik te
rületéről megőrzésre méltó tárgyak gyűj
tésével és őrzésével foglalkozó, kiállító 
intézmény.

Az ókor névadó múzsái kilencen vol
tak és a kultúra valamennyi ismert terü
letét pártfogolták. A költészetnek, prózá
nak, színműírásnak külön védnökei 
voltak, de más-más képviselte a zenét, 
táncot, színjátszást, történetírást, csilla
gászatot. Urania, Thália, Erató a leggyak
rabban emlegetett múzsák.

Az ókori alexandriai muszeion na
gyobbrészt könyvtáraktól állott. Egyes 
uralkodók más gyűjteményeket is össze- 
hordtak, pl. a pergamoni gyűjteményt.

A mai intézmények közvetlen elődei 
a középkori kolostorok voltak. Rendsze
res gyűjtés a reneszánsz idején indult el. 
Olaszországban a Mediciek alapították 
a régészeti múzeumot és az Uffizi kép
tárat Firenzében. Királyi gyűjteményből 
alakult (Habsburg Rudolf) a 17. Század
ban a mai Művészettörténeti Múzeum 
Bécsben. A párizsi Louvre 1750-ben, a 
londoni British Múzeum 1 759-ben, a 
szentpétervári Ermitázs 1779-ten nyílt 
meg. Európán kívül 1870-ten alapult a 
New York-ban található Metropolitian.

Hazánkban a 19. század végén jöt
tek létre a szépművészeti, iparművésze
ti, néprajzi múzeumok. Kiállításaikon ma
gas szinten mutatják te a történelmi múl
tat, művészeteket, tájainkat, városi és fa
lusi életünket, azok változásait. Nagya
tád kisváros, nem bírna el állandó, sza
kosodott kiállításokat. Egyetlen intézmé
nyünknek az a célja, hogy emberi kul
túránk minden területéről szóljon. A ki
állítások változatosak legyenek, átrende
zésükkel megőrizve frissességüket. A fő
szerep a helytörténeté, hiszen a forrás 
helyben van. Ennek a célnak a Városi 
Múzeum maradéktalanul megfelel.

Már 1994-ben - a sikeres első helytör
téneti kiállítás után megfogalmazódott az 
igény: a lelkesen összehordott anyagnak 
múzeum kell! 1996. Április 26-án, a vá
ros 25. Évfordulóján a gyönyörűen fel
újított Mike-házban volt az ünnepélyes 
megnyitó. Azóta számos sikeres rendez
vény szemtanúi lehettünk. Pár év alatt 
több múzeumi kiadvány jelent meg Múlt
idéző címmel. Megalakult a Múzeum
barát Kör, melynek tagjai rendszeres kap
csolatban állnak a vezetőséggel.

Városunk lakói szeretik a kiállításokat. 
Az idősebbek, az elszármazottak múlt
jukat találják meg, a fiatalok pedig meg
ismerik gyökereiket, tanulnak a jótól, és 
okulnak a rossztól. Egyszerre lehet múlt 
és jövőképük.

Köszöntjük a világ múzeumait, s 
benne a legkedvesebbet, a Nagyatádi Vá
rosi Múzeumot!

Nagyné Gyánó Ágota

Kollégiumi diáktalálkozó
Az első májusi hétvégén hangya

bolyhoz hasonlított a József Attila kol
légium környéke. Többszáz tizenéves 
nyüzsgött az intézmény létesítménye
iben. Persze nem véletlenül kerültek 
ide. Az idén már huszonhetedik alka
lommal rendeztünk diáktalálkozót a 
Somogy megyei középiskolai kollégi
umok részére. Meghívásunknak 1 3 
kollégium mintegy 300 diákja tett ele
get. Ilyen nagyszabású rendezvényt a 
megyében rajtunk kívül csak egy kol
légium vállal föl; a balatonboglári.

A diákok versmondásban, művelt
ségben és játékos ügyességi vetélke
dőn mérték össze fölkészültségüket. A 
versmondás helyszíne a művelődési 
ház, a műveltségi vetélkedőé a kollé
gium társalgója, a játékos ügyességi ve
télkedőé pedig a városi strand volt. 
Nem véletlenül választottunk változa
tos helyszíneket. A diáktalálkozóknak 
nem csak az a lényege, hogy a külön
böző feladatokat ki milyen gyorsan 
tudja megoldani. Legalább ennyire 
fontos, ha nem fontosabb, hogy ismer
kedjenek városunkkal, egymással. Di
ákok és tanárok tapasztalatokat sze
rezhetnek egy ilyen eseményen, ba

MÚZEUMBAN
A VÁROS KATONA MÚLTJÁNAK EMLÉKEI

A nagyatádi helyőrség 35 éves katona múltját bemutató, állandó kiállítás nyűt 
a Hősök Napja alkalmától a Városi Múzeumban. Az egykori lövészezred és 
harckocsiezred ruházata, rangjelzései, személyes tárgyi eszközei mellett, a gya
korlatok hétköznapjait, a katonabarátságokat megörökítő fotók, kitüntetések kap
tak helyet a tárlókban, jelezve: jó szívvel gondol a város a katonáira. A tárlat 
létrejöttét, - a Honvédelmi Minisztérium támogatása mellett-, a kezdeménye
ző Bajtársi Egyesület, a 69. Harckocsi Ezred Baráti Köre, a lövészezred és az 
aktív, illetve sorállományú katonák segítették. Nagyatád katonaváros volt és ma
radt; emlékét nem szabad veszni hagyni. A hazát tudni kell megvédeni; fiatal
jaink a megpróbáltatásokra is készüljenek fel. A jelenlévők hivatásuknak meg
felelően, méltón helyt álltak - mondta töbtek között megnyitó beszédében Or
mai István polgánnester, aki ezután zászlót és egy személyes tárgyat adott át. 
A megnyitót követően, a 69. Harckocsi Ezred Baráti Köre, a múzeum hom
lokzatán helyezte el azt a márványtáblát, amely eddig a volt tisztiklub falát dí
szítette, és amely a Tatán és Nagyatádon állomásozó harckocsik személyi ál
lományának állít emléket.

(H.)

rátokra, ismerősökre lelhetnek a hét 
vége során. Elviszik városunk és intéz
ményünk jó hírét a saját településük
re .

A versenyek idején jó volt nézni a 
sok törekvő, víg kedélyű fiút és lányt. 
Sugárzott belőlük az életerő. Úgy érez
tem, ha a fiatalok látnak értelmes cé
lokat és megkapják a hozzá vezető út
hoz az útmutatást, komoly erőfeszítés
re is hajlandóak. Sok ehhez hasonló 
rendezvényre lenne szükség.

Az időjárással és a szervezéssel ez
úttal sem volt baj. A vetélkedők végén 
mindenki örömére táncbemutatókra 
került sor. Ezt követte az ünnepélyes 
eredményhirdetés és az értékes aján
dékok átadása. Akinek még maradt 
energiája, az az esti diszkóban kitom
bolhatta magát.

A még jövőre is kollégista diákok ter
veiket már meg is fogalmazták, ame
ly röviden ennyi: Jövőre ilyenkor új
ra itt!

Köszönet azoknak a rendezőknek és 
segítőiknek, akik áldozatot vállaltak 
azért, hogy ez a találkozó megvaló
sulhasson!

C B

Összetartanak a nyugdíjas szervezetek
Megalakult a Rinyamenti Nyugdíjas Klubok Közössége

A városi tájba is kitekintő közösség
gé szerveződött a nyugdíjas kiutók egy 
része; 2000. március 28-án megalakult 
a Rinyamenti Nyugdíjas Klubok Közös
sége. Elsőre a kutasi, a látódi, a seges- 
di, illetve a cérnagyári, konzervgyári, a 
kórházi klubok és a Bajtársi Egyesület 
elnökei képviselték szervezeteiket, 
amelynek otthont a Bajtársi Egyesület 
adott. Alakuló ülésükön a Rinyamenti 
Nyugdíjas Klubok Közössége elnökévé 
Fülep Istvánt, a Bajtársi Egyesület titká
rát választották. Vele beszélgettünk a to
vábbi gyarapodás esélyeiről, a közös
ség céljairól, működésük szervezeti ke
reteiről.

Friss hír, hogy a görgetegi és a 
rinyaszentkirályi nyugdíjas klubok is csat
lakoztak hozzánk. Nem titkolt célunk: 
azt szeretnénk, hogy a Rinyamenti kis

„Az emberiesség ereje"
MÁJUS 8: A NEMZETKÖZI VÖRÖSKERESZT VILÁGNAPJA

1999. május 7-én az Egészségügyi Mi
nisztériumban megtartott központi világ
napi ünnepségen Dr. Andics László, a Ma
gyar Vöröskereszt elnöke nyitotta meg a 
Millenniumi évet, valamint azt a program
sorozatot, amely ez év május 6-án Ópusz

taszeren egy óriási majálissal ért véget.
A két időpont között eltelt időszak alatt 

közel ezer rendezvényre került sor.
A programok csoportosításakor azon 

szempontok voltak irányadóak, amely 
alapján a szervezet tevékenységének tel
jes spektruma bemutatásra került. így: vér
ellátás, elsősegélynyújtás, egészségneve
lési kérdések, szociális munka, menekült
ügyi kérdés, beteg- és hátrányos helyze
tű gyermekek üdültetése. Ezek úgy or
szágosan, mint helyileg azonos fontos
ságúként jelentek meg a programok so
rán. Kiemelkedő jelentőségű a témát je
lentőén az a tudományos szimpózium, 
amelynek címe: „A nemzetközi huma
nitárius jog alkalmazása és fejlődése az 
elmúlt 50 évben, kihívások és feladatok". 
A súlyos mondanivalója miatt is rendkí

térség valamennyi nyugdíjas Klubja 
csatlakozna e közösséghez.

Azt hiszem közel vagyunk az igazság
hoz, ha azt gondoljuk: az egymáshoz kö
zeli klubok tagsága nagyon sok tekintet- 
ten hasonló érdeklődésű és gondolko
dású. Céljaink is azonosak szinte min
denben. A közösségben látjuk azt az erőt, 
lehetőséget, amely kohéziót, összetartó 
erőt rejt, - mindnyájunk javát szolgálva.

Közösen, együtt - meggyőződésem - 
többre vihetjük...

És vannak részterületek, ahol alkal
manként segítséggel tudnak talpra állni, 
elmozdulni akár szervezeti kérdésekben 
is. Aztán hasznosabbá, tartalmasabbá, s 
így szebbé tehetők a szabadidős prog
ramok is.

- Es a közösség honnan, miből táp
lálkozik?

vüli volt a tanácskozás: a humanitárius 
jogok lábbal tiprása olyan országok ré
széről, akik a Genfi Egyezményt aláírták. 
Ennek szellemisége alapján, a belügyi, 
a honvédelmi, az igazságügyi, az egész
ségügyi, az oktatási, szociális- családügyi 
tárca közös összefogásával alakították ki 
programjukat.

További országos rendezvények fém
jelzik a 118 éves Magyar Vöröskereszt 
tevékenységét, mint Eger-Véradó Kon
ferencia, Gyula - Békés megyei szerve
zet szakmai konferenciája és bemutató
ja. A Magyar Vöröskereszt az országban 
elsőként nyújtott önzetlen segítséget a 
hajléktalanoknak. 1989-90-ten felállí
tották az első népkonyhát, majd ezután 
következett a világi és az egyházi szer
vezet segítő

tevékenysége. Az elkövetkezendő 10 
esztendő legfontosabb feladata, hogy az 
állam és az önkormányzatok szociális fel
adataihoz kapcsolódjanak. Újszerű a vér

adás megszervezése, továbbá elképzel
hetetlen fontosságú a „fiatalítás".

Munkánk során szervesen kapcsoló
dunk a Somogy Megyei Nyugdíjas 
Szervezethez. Azonosulunk céljaival, 
irányelveivel, útmutatásaival, amennyi
ben azt adaptáljuk a mi sajátos, kistér
ségi viszonyainkra.

- Az érdeklődők, vagy éppen az új ta
gok hol találnak rá a Rinyamenti Nyug
díjas Klubok Közösségére?
- A közösség egyelőre negyedévente 

tartja a nyugdíjas kiutók elnökeinek ér
tekezletét, amelyet október 10-re hívunk 
össze legközelebb a Bajtársi Egyesület 
nagyatádi Aradi u. 6/B fsz. 1. szám alat
ti klubjába.

Egyébként a 06/82-454-232, 06/82- 
351-133, illetve a 06/30/9-793-577-es te
lefonszámokon is elérhetőek vagyunk. 
Szeretettel várjuk közénk új tagjainkat.

(H. S.)

Balatonfenyves- ifjúsági táborában az 
egészségkárosodott és hátrányos helyze
tű gyermekek üdültetése érzelmileg kel
lemes élményeket hagyott az ottlévők- 
ben. A Nemzetközi Vöröskereszt világ
napi jelszava 2000-ben: - Az emberiség 
ereje. Magyar szervezete több mint há
romszázezer tagságú, tízezerre tehető az 
állandó támogató önkéntes és segítő.

Május 6-án Ópusztaszeren a Nemze
ti Történeti Emlékpark fogadta az egész 
ország területéről érkező kedves vendé
geket.

- Egy nap együtt, egymásért - Ez volt 
a mottója a szervezet világnapi majáli
sának. Az emlékparkban a koszorúzást 
követően a vöröskeresztes munkáért 
arany fokozattal 93 munkatársat, illetve 
önkéntest ismertek el munkájukért.

Benácsné Rácz Éva a vöröskereszt 
nagyatádi szervezetének városi titkára 
egyike volt ezen kitüntetetteknek. Nem
csak a vöröskereszt szervezete, hanem 
Nagyatád városa is büszke lehet az or
szágos elismerésre.

Áldozatos munkájában elért szép si
keréhez gratulálunk és további eredmé
nyes munkát kívánunk részére.

Mészáros Ágnes
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Babay szelleme a Kertész utcában
Az erzsébetvárosi iskola éppen 110 

éves, mostani megnevezése: Művésze
ti Általános Iskola és Szövegszerkesz
tő Szakiskola. A c osztályosok a szí
ni-tagozat növendékei, tanáruk és 
rendezőjük Bendzsák István, aki az 
irodalomtörténeti tanulmányait Dr. 
Druzsin Ferencnél, az ELTE rektor-he
lyettesénél folytatja. Druzsin pro
fesszor tőle tudta meg azt, amit má
jus 5-én, a vizsgaelőadás alkalmával 
el is mondott az iskolaigazgató, hogy 
a magyar millennium évében olyan 
műveket akartak betanítani a gyerekek
nek tananyagként, amelyek az ezer 
éves Magyarországhoz illenek, méltó
ak a nemzeti múlthoz, a nyugati ke
reszténységet ezer éve felvett magyar 
államhoz. Az egyik ilyen színmű 
Heltai Jenő Néma Leventéje, a másik
nak viszont a taranyi származású pro
fesszor a nagyatádi születésű Babay Jó
zsef mesejátékát, a Három Szegény 
Szabólegényt javasolta. Bár 1956-ban 
Apáthi Imre rendezésében bemutatták 
már a Petőfi Színházban ezt a játékot, 
most mégis ősbemutatót láthatott a Bu
dapesti Bábszínházban összesereglett 
félezer néző, mert a neves slágerszer
ző, Aldobolyi Nagy György szerzett 
zenét a meséhez. Ahogy a professzor 
az előadás utáni fogadáson elmond
ta: "A zene szárnyakat adott a színda
rabnak, s a gyerekszereplők repültek 
ezekkel a szárnyakkal."

A fülbemászó dallamokat profi szí
nészvezetés révén ültették át a nézők 
leikébe az ígéretes tehetségű kisdiák
ok. Ebben a precíz, következetes 
rendezői teljesítménnyel dolgozó 
Bendzsák István mellett bizonyára pó
tolhatatlan szerepe van az iskola mű
vészeti vezetőjének, Bubik István 
színművész szeretetteljes munkájának 
is. Feledhetetlen epizódszerepek gar
madája bizonyítja, hogy a gyerekek 
képesek érett megjelenítéssel meghá
lálni, hogy felelősen foglalkoznak 
velük a profi felnőttek.

Magyar sikerek - sikeres magyarok

A sport és a gyermekszeretet nagy 
ünnepére készülnek az atlétika somo
gyi barátai.

A gyermekatléták országos találko
zóját rendezi meg a Nagyatádi Atlé
tikai Club az idei pünkösd szombat

TÚRAVEZETŐ-KÉPZÉS
A nyárias tavaszi hétvégeken, de sok hétköznapon is örömmel látjuk, hogy 

egyre több a vendég városunkban, számosán sétálgatnak a Szoborparkban, 
gyarapodik a lakókocsik mennyisége a kempingben, főként külföldről jöt
tékkel. Különösen sokan lesznek a NET alkalmával, és mindnyájunknak fon
tos, hogy az egész várost, minden értékét meg is ismerjék látogatóink. Ezért 
a művelődési ház városismereti tréning formájában képez „túravezetőket" 
a nyár folyamán. Az érdeklődők már most, de legkésőbb június 15-ig jelent
kezhetnek a képzésre személyesen vagy a 351 -497 telefonszámon.

Druzsin professzor szerint "Babay 
József legjobb színpadi műve a Három 
Szegény Szabólegény.

A vándorlegény téma nem új Babay 
műveiben: Egyik legszebb regényének 
főhőse a takácsmester művészetéért 
vándorló Rónai Márton. Az iparosem
ber mesterségbeli tudása és emberi 
tisztessége regények egész sorában az 
értékrend mértéke. Csoda-e, hogy 
egyszer színpadra kívánkozott a re
génybeli története és a kisprózái írá
sok sok-sok mozaikja. Inkább azon le
het csodálkozni, hogy nem előbb kö
vetelt színpadot ez a kimeríthetetlen 
Babay téma. Személyes ösztönzést eh-

Kölyökpezsgős fogadás az előadás után 
Balról: Dr. Druzsin Ferenc az ELTE rek
torhelyettese, mellette Erzsébetváros alpol- 
gármesterasszonya, középen az iskolaigaz
gató, mellette a diák-színészlány

hez családjából is kapott: Magam is 
amolyan régi, vándorlegény családból 
származom. Anyai nagyapám híres 
takácsmester volt Somogybán. 
Apróember koromban vele jártam a 
híres nagyvárosokat, átall a befagyott 
Dráván, a horvát hegyek közé, ahol 
arannyal fizettek a szép szőttesért, 
gyolcsért... Nagyapó maga is amolyan 
itt maradt vándorlegény ivadék, ezer- 

ján. Az esemény fővédnöke 
Dr. Gyenesei István, Somogy megye 
Közgyűlésének elnöke. A támogatók 
között van a Dunaholding Alapítvány, 
amelynek szponzorálási filozófiájában 
határozottan kimutatható, hogy szem 

egy mesével a lajbijában és 
céhmester-tudással az ujjaiban. Ő régi 
céhvilág mesterlegényeitől, én meg 
tőle örököltem a mesét... - vallotta 
meg ezt a valóban meghatározó 
élményt valamikor a bemutatóvárás 
izgalmas napjaiban...A darab ... 
voltaképpen mese, természetesen 
maga a szerző is annak tartotta, még
pedig a legteljesebb meseszabású 
mondanivalóval: A Három Szegény 
Szabólegény története az igazságról... 
Mese a szerelmes szív és a tiszta szép 
szegénység diadaláról a hazugság és 
a gőg ellen."

Szinte megrázó élmény az ezredfor
duló gyermekekért, kultúrájukért ag
gódó embere számára, hogy a pesti 
színinövendékek milyen értően és ki
fejezően használják Babay szép ma
gyar nyelvét, helyenként könnyedsé
ge mellett is bravúros szövegét a ver
ses mesejátékban. Még tán az sem 
erőltetett gondolat, hogy a mese üze-^ 
nete nem más, mint az, hogy a sze
retet és az iparosok szolidaritása 
győz a dölyfösség és családság korrup
cióvá szerveződése ellen. Az iskola
igazgató elmondta a fogadáson, hogy 
éles versenyben van intézetük más is
kolákkal a megmaradásért, az önkor
mányzati támogatásért. Ezért óriási je
lentőségűnek tartja, hogy a szülők tá
mogatták jelmezzel, pénzzel, figye
lemmel az iskolai nevelőmunkát. 
"Csodálatos, hogy a szülők nem viszik 
el ebből az iskolából a gyerekeket - 
mondta az alpolgármester -, sőt a szü
lők gyorsabban voltak, mint az önkor
mányzat, szinte kikövetelték, hogy az 
iskolaigazgató kitüntetést kapjon eb
ben a tanévben. A rendező is, a ze
neszerző is örömmel fogadta a nagy
atádi Babay József Általános Iskola 

igazgatójának meghívó üzenetét, így 
remény van arra, hogy szülővárosában 
is látható legyen a millenniumi évben 
a nagyatádi író színpadi műve.

KO-ZA

előtt tartja a közösségi értékítélet 
erősítését. Támogatta az Alapítvány azt 
is, hogy a mai lakosok állítsanak em
léket a települések történetében kima
gasló kereskedő vagy iparos személyi
ségeknek. így került emléktábla a 
Benyák-nyomda falára, hirdetve 
Benyák János és utódai jelentőségét a 
generációk számára. Az ezredfordu
lón "Magyar sikerek - sikeres magya
rok" emlékének a felelevenítésére és 
megőrzésére szólította fel az országot 
a Dunaholding Alapítvány.

A versenyképesség minden kortár
sunk számára létkérdéssé válik, kiala
kulásában szükségünk van a siker von
zerejére, a továbblépéshez pedig ar
ra, hogy a siker tőkévé váljon szá
munkra. Erkölcsi tőkévé is, tán kap
csolati tőkévé is, de jó, ha anyagi tő
kévé is. Ezért az atlétikai utánpótlás
neveléséről országosan ismert Nagy
atádi Atlétikai Club természetesen pá
lyázott az alapítványi támogatásra, 
méghozzá sikerrel. Emléktáblát és díj
plasztikát készítettet a pályadíjból, s 
mert mindezt a tehetséges nagyatádi
akért teszi, ezért a nagyatádi Pacskó 
Ferenc urat kérte fel az alkotásra. Az 
emléktábla már elkészült, avatása a 
gyermekatléták országos találkozója 
keretében lesz. A sportsiker értékét 
megőrző kultúra így válik az alkotó
művészet javára, s ha egy közösség 
kultúrája a korának színvonalán van, 
versenyképessége megtartása érdeké
ben megismerteti gyermekeit a sport
tal, a sportok királynőjével, az atléti
kával. KOZA

Somogy megye 
versmondóinak versenye

Károly Irma átadja a dijat Benkc Ildikónak

A „Kultúrával a Nyugat kapujában” 
NEMZETI FESZTIVÁL - 2000 el
nevezésű művészeti vetélkedő vers- és 
prózamondó szakági döntője zajlott le

A zsűri elnöke értékeli a versenyt

május 20-án a Nagyatádi Művelődési 
Ház kamaratermében. Dr. Sződi Szilárd 
vezette a zsűrit. Virág László a 
Versmondókért Alapítvány elnöke és 
Dóczy Péter a budapesti József Attila 
Színház színművésze voltak segítői. A 
védnökök, nevezetesen a Nemzeti 

Egy „Mini diákköri Konferencia" 
margójára

Három éve már, hogy Szabó Irén kémia szakos kolleganőm az ana
litikai és szerkezeti kémia tanszék módszertanos tanárával, dr. Erdősi 
Ferencnével azon törték a fejüket, hogy megszervezzenek a 7-8. osz
tályos tanulók számára egy országos szintű versenyt. A gondolatot tett 
követte, így ez évben második alkalommal rendezte meg a JPTE kémia 
tanszéke az országos Mini Diákköri Konferenciát.

Mi is lehet a célja egy ilyen komolyan hangzó rendezvénynek? Ké
pesek-e a 12-14 évesek tudományos gyűjtőmunkára, majd összegzésre?

A tapasztalat azt bizonyítja, hogy igen. Az elmúlt 2 év során a ver
senyben résztvevő tanulók jártasságot szereztek az önálló kutatómun
kában, a szakirodalom összegyűjtésében és feldolgozásában, önálló kí
sérletek összeállításában és az önálló előadókészség fejlesztésében.

Ez évben gimnáziumunk tanulói közül 8 tanuló vállalkozott dolgo
zat elkészítésére, két téma közül választhattak: a hulladékfeldolgozás 
és a lakóhely természeti értékeinek felkutatása. A 8 tanuló közül Ron- 
ga Eszter és Horgas Katalin 8. osztályos tanulók közösen vállalkoztak 
a hulladékgazdálkodással kapcsolatos téma feldolgozására. 18 oldalas 
dolgozatukban kitértek a szelektív hulladékgyűjtés jelentőségére, arra, 
hogy hogyan csökkenthetjük a hulladékot, kiderül a dolgozatból, ho
gyan hasznosíthatók újra a biohulladékok, hogy a használt étolajból szap
pan, mosószer, bitumen adalék, biodízel készül, a használt autógumik 
a játszótéri játékok alapanyagául szolgálnak. A pilleflakonokból kerti 
bútor készül, s megtudhatjuk azt is, hogy egy kidobott hűtőszekrény a 
tömörítés során reklámtáskában elszállítható. Videofilmét készítettek a 
nagyatádi hulladékgyűjtésről. Kíváncsiak voltak arra, hogy mi történik 
az atádi veszélyes hulladékokkal. Dolgozatukkal, dokumentációjukkal 
és a nyíregyházi döntőben bemutatott előadásukkal országos II. helye
zést értek el. _ -o-j ÁDr. Buttnerne Body Ágnes 

igazgató

Kulturális Örökség Minisztériuma, a 
Somogy Megyei Önkormányzat és 
Nagyatád Város Önkormányzata 
nevében Károly Inna, a Somogy Megyei 
Művelődési Központ igazgatója adta át 
a dijakat a legjobbaknak, akik között ott 
volt az érettségi vizsgájára készülő nagy
atádi szavaló, Benke Ildikó is.

Az amatőr színjátszásban alkotó, az 
elmúlt negyven évben országosan is 
mindig elismert szakértője, irodalmi 
színpadi szerzője, Dr. Sződi a zársza
vában kiemelte, hogy az ezeréves 
magyar államban a kultúrának mindig 
is jellemzője volt, hogy igyekezett 
megismertetni a magyar néppel más 
kultúrák értékeit is. Kialakult hazánkban 
a nagyon magas színvonalú vers
fordítás, ezért a nemzeti fesztiválon 
helyénvaló, ha igényes fordításban 
hangzik el egy más nyelven költött vers. 
Ilyen produkció volt Benke Ildié, aki egy 
szép bolgár mondát szavalt el Nagy Lás
zló átköltésében. A versenyen szépen 
szerepelt egy másik nagyatádi leány, 
Káplár Kata is, aki csurgói gimnazista 
lévén az ottani városi döntőn kapott 
meghívást a megyei döntőre. Mind
ketten a Nagyatádi Talentum Irodalmi 
Stúdió tagjaként, Fejér Zoltán tanár úr 
irányítása alatt váltak a megye kiváló 
szavalóivá. KO-ZA
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SPORTHÍREK
KÉZILABADA
Két évvel ezelőtt még senki sem gon

dolta volna, hogy a nagyatádi női kézi
labda sport a nemzeti bajnokság élvon
alába kerül.

Nos az utolsó előtti fordulóban a Kör
mend elleni hat gólos győzelemmel 
bebiztosította helyét az NB.I/B-ben a női 
kézilabda csapat.

A sikerkovácsok közül Ivusza Tamást, 
a klub elnökét, Mód János vezető edzőt 
és Bőzsöny Erikát, a csapat egyik kulcs 
játékosát kértük, osszák meg velünk 
örömüket.

"T"p

- A Somogy megyei bajnokság meg
nyerése után az NB II-íren is aranyérmet 
szerzett az együttes. A nagy menetelést 
követően az élvonalbeli megka
paszkodás volt a cél. Ezt elérte a csap
at. Hogy értékeli a lányok teljesít
ményét, a versenyidényben látottakat, 
tapasztaltakat?

Ivusza Tamás: - Egy rendkívül szín
vonalas és nagyon nehéz bajnokságon 
vagyunk túl. Óriási öröm számunkra, 
hogy sikerült célkitűzésünket teljesíteni, 
a női kézilabda csapatot az NB. I/B 
osztályban tartani. Úgy gondolom ez 
nem kis teljesítmény, ez egy összehangolt 
nagyszerű csapatmunka eredménye, 
amelyhez a játékosok, az edzők, a klub 
vezetői és támogatói egyaránt hoz
záadták a maguk részét. Mindenkinek 
köszönet érte!

Nagyon sok hasznos tapasztalatot 
gyűjtöttünk, amelyeket a következő 
idényben igyekszünk majd kamatoztat
ni.

- Az őszi szezonban nem sikerült meg
nyugtató előnyt kiharcolni, így a 
küzdelem a bennmaradásén tavasszal is 
folytatódott. Melyik volt a nehezebb 
időszak? A helyezést tekintve erre az 
eredményre számítottál, vagy titkon 
bíztál a még jobb szereplésben? Marad
tak-e tanalékok a csapatban?

Mód János: - Mindkét forduló 
egyaránt nehéz volt, kemény csatákat vív
tunk. Rendkívül erős és kiegyensúlyozott 
mezőnnyel kellett felvenni a harcot, így 
aztán egy pillanatra sem lazíthattunk, 
nem volt egyetlen előre lefutott meccs 
sem.

Mindvégig bíztam a lányokban és biz
tos voltam a bennmaradásban. A nagy
atádi női kézilabda megérett az NB. I/B- 
s szintre. Talán egy kicsit korábbra vár
tam a döntést, mivel több olyan 
mérkőzésünk is volt, amelyen végig part
iban voltunk, és csak egy hajszálon 
múlott a győzelemért járó két pont sor
sa.

- Kutason kezdted a pályafutásod, 
innen Csurgóra, majd több más NB-s 
együtteshez vezetett az utad. Van tehát 
összehasonlítási alapod. A korábbi 
évekhez viszonyítva milyen erősségű volt 
az idei bajnokság a mezőny összetétele?

Az anyagtorlódás miatt kimaradt, a középiskolai tanulmányi 
versenyek eredményeiről szóló tájékoztató, 

júniusi lapszámunkban jelenik meg.

Ki volt a legnehezebb ellenfél? Melyik 
volt a legemlékezetesebb mérkőzés?

Bőzsöny Erika: - Valóban, több NB- 
s csapatot megjártam már, jó néhány 
versenyidény van a hátam mögött, így 
nyugodt szívvel mondhatom, hogy a 
korábbi évekhez képest magasabb szín
vonalú mérkőzéssorozaton, nagyon erős 
ellenfelekkel szemben sikerült a benn
maradást kiharcolnunk. S ez a szakmai 
munkán túl a csapat egységnek, a 
kitűnő közösségnek köszönhető.

Számomra természetesen a Körmend 
elleni találkozó a legemlékezetesebb, 

ahol a lelkes szurkolóközönség támo
gatásával hat góllal sikerült győzni !

- Condolom az ünneplés, az utolsó 
fordulót követő pihenés nem tarthat 
sokáig az elén eredmény most már 
kötelez. Hogyan tovább, mik a jövőre 
vonatkozó elképzelések?

Ivusza Tamás: - Rövid lesz a pihenő, 
csupán annyi, hogy regenerálódjunk egy 
kicsit, aztán folytatnunk kell a munkát. 
Lehetőségeink ismeretében át kell gon
dolnunk milyen módon stabilizálhatnánk 
elért pozícióinkat. Nagyon sokat javíthat
na helyzetünkön, eredményességünkön, 
ha a felkészülést már az új sportc
sarnokban kezdhetnénk meg.

Bízom abban, hogy ha az alapozást 
még nem is, a következő idény mérkőzé
seit már hazai pályán, hazai közönség 
előtt mindannyiunk örömére és 
megelégedésére játszhatjuk majd.

- Van-e jövője Nagyatádon a kézil- 
abdasponnak, milyen feltételekre lenne 
szükség egy kézilabdás végvár 
kiépítéséhez?

Mód János: - A női kézilabda történel
met írt Nagyatádon, amelyet a megyei 
bajnokságtól az NB. l/B-ig vezető út fém
jelez. Vigyázni kell a megteremtett 
értékek megőrzésére. Ez pedig 
hosszútávon csak egy tudatosan átgon
dolt, jól megtervezett, folyamatos után
pótlás-nevelő munkára építve lehet sik
eres.

Szerencsére Magyarországon, s 
térségünkben is népszerű sportág a 
kézilabda. A nagyatádi sportcsarnok 
átadása nagy lendületet adhat a fejlődés
nek!

Bőzsöny Erika: Pedagógusként a nyári 
szünet egy részét tábortartással töltöm, 
de persze lesz egy kis időm pihenésre, 
a csapattársakkal való ki kapcsolódásra 
is. Aztán ismét jönnek majd a kemény 
edzések!

CETREND
Az igazi nagy kihívás a Cetrend 10 km- 

es távúszó teljesítménypróba. A Balaton- 
átúszás közel kétszeres távját a legutób
bi alkalommal 24-en teljesítették. A rajt
nál ott volt Beleznai László a Cetrend 
alapítója és Szakonyi László a NUS 
elnöke is, akik tizenkilencedszer gyűrték 

le a 400 hosszt. 2 perc 41 másodperc
elteltével Korosa Péter ütött elsőként a 
célba, őt Ősz Tibor (2:42) Dobás László 
(2:59) és Nemes Dénes (3:01) követte. 
Az utánpótlás korosztályt Konc Gábor, 
Horváth Gergő, Tóth Kornél, Steiner Haj
nalka, Marton Boglárka és Stoff Dóra 
képviselte.

Az örökös tagság elnyeréséhez 
egyébként hétpróbás lovaggá kell válni, 
azaz hét alkalommal kell állni a kihívást. 
A 10 km-es teljesítménypróbát 
legközelebb a Határtalan Játék pro
gramjának keretében, július 1-én ren
dezik majd.

LABDARÚGÁS
Hosszú évekre nyúlik vissza horvá

tországi Ferdinandovac és a városunk 
közötti baráti kapcsolat, amelynek 
keretében többek között kulturális és 
sport találkozókra kerül sor.

A Nagyatádi Örök Ifjak a Dráva túlsó 
partján lévő település veterán labdarúgó 
csapatát a Város Napján fogadták. A 
2x40 perc a béke jegyében zajlott. Bár 
mindkét oldalon adódtak nagy helyzetek 
és forró pillanatok, a hálók ezúttal 
rezzenéstelenek maradtak. Nagyatád 
Fercinandovac 0:0

A visszavágót Horvátországban május 
27-én játszották. .A vendéglátók ezúttal 
nem voltak kíméletesek, 5:0 arányban 
lelépték együttesünket.

• * •

Megkezdődött a Dél-somogyi nagypá
lyás Öreg Fiúk labdarúgó bajnokság. A 
Nagyatádi Örök Ifjak jól vették a rajtot, 
valamennyi eddig lejátszott mérkő
zésükön gólzáporos győzelmet arattak. 
Nagyatád - Iharosberény 6:1, Nagyatád 
- Csurgó 6:2, Nagyatád - Kadarkút 9:1.

Az Atádchem - Millennium Kupa 
Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság 

tavaszi fordulójának végeredménye
I. o.
1. Hifi-max 13 pont
2. Agro Hobby 10 pont
3. Drink Flamingó 10 pont
4. Chardonnay CBA 8 pont
5. Kori Csapágy 4 pont
6. Konzervgyár 4 pont
7. Totál Cshont 4 pont
8. Renault Varjas 0 pont

NB/II-BEN A BAJNOK TEKE CSAPAT!
2000. évi városi tekebajnokság tavaszi

végeredmény

1. Holstein 19 pont
2. Mercedes 19 pont
3. Ajax 16 pont
4. Alfa 14 pont
5. Csarnok 12 pont
6. Raab Ka re he r 9 pont
7. Hunyadi 8 pont
8. Potyka 6 pont
9. Városháza 4 pont
10. Mester Piktor 3 pont
11. Műszaki team 0 pont

A bajnokságit nyert tekecsapat tagjai: Balaskó Imre, Gyócsi Róbert, Somogyvári 
Ferenc, Horvárh Ernő, Papp György, Beck András, Futsz Béla, Vargyas István, Horváth 
János, Jakapovics László. A képről hiányzik ifj. Láng József, Láng József

darúgó bajnokság
Dél-somogyi döntőjének végered

II. 0.
1. FIFA 14 pont
2. Police 9 pont
3. Fekete Kutyák 9 pont
4. Öreg Fiúk 8 pont
5. Tűzoltók 5 pont
6. Drink Maláta 5 |x>nt
7. Gimnázium 4 pont
8. Industrie

• * «
2 (x>nt

A Góliát - McDonald,s utánpótlás láb-

ménye
3-4. osztályosok
1. Barcs Satelit FC
2. Babay Általános Iskola
3. Csurgó, Eötvös DSE
4. Kadarkút
5-6. osztályosok:
1. Barcs, Satelit FC
2. Babay Általános Iskola
3. Csurgó, Eötvös DSE
4. Bárdos Általános Iskola

CSELGÁNCS
A bajai Német Nemzetiségű Központ 

adott otthont az ifjúsági korcsoport 
diákolimpiái versenyeinek. A Nagyatá
di Judo Klubot Jeszek Roland és Lakos 
András képviselte. A teljes hazai mezőnyt 
felvonultató viadalon Jeszek Roland 
(66 kg) 3. helyezést, Lakos András (60 
kg) 7. helyezést ért el. Jeszek Rolandra 
a hónap végén nagy feladat vár, a Győr
ben rendezendő ifjúsági világkupán 
Európa legjobbjaival szemben lép 
tatamira.

OTP BANK TRIATLON 
DIÁKOLIMPIA 

MEGYEI DÖNTŐJE 
Nagyatád Városi Strand
2000. június 12. (hétfő) 

Program:
9.00 - 10.00 regisztráció, helyszíni 

nevezések
10.OO-tól 13.00 óráig korcsoportos 

futamok
1 3.00 órakor triatlonozz velem kettes

ben (100 m úszás, 4 km kerékpározás, 
1 km futás)

14.00 órától tombolasorsolás, ered
ményhirdetés

Korcsoportok beosztása az érvényes

Legjobb dobók:

1 .Gyócsi Róbert 343 fa
2. Kovili József 339 fa
3. Vékony Ferenc 335 fa
4. Fuisz Béla 334 fa
5. Mátyás Csaba 331 fa
6. Papp György 330 fa
7. Balaskó Imre 328 fa
8. Horváth János 328 fa
9. Nagy Zoltán 325 fa
10. Béli József 323 fa
11. Vargyas István 322 fa
12. Beck András 320 fa

Diáksport Szövetségi szabálykönyv ren
delkezései szerint!

Nevezés a helyszínen 200 Ft/fő.

SPORTCSARNOK 2000 
MILLENNIUMI FUTÓ 
TELJESÍTMÉNYPRÓBA

Nagyatád város Sport Közalapítványa 
és a Nagyatádért Egyesület a millenni
um jegyében 2000 méteres futóteljesít
mény-próbát rendez. Az eseményre 
június 14-én 18.00 órától kerül sor. 
Nevezni előzetesen a diákoknak az 
iskolákban az osztályfőnöknél, illetőleg 
a rajt helyszínén, a Városi Strandfürdő 
előtti parkolóban, a verseny napján 17.00 
órától lehet. Nevezési díj diákoknak és 
nyugdíjasoknak 150 Ft, felnőtteknek 500 
Ft. A szervezőktől minden próbázó külön 
erre az alkalomra készített emblémázott 
emlékpólót kap ajándékba. A futás 
útvonala: Strandfürdő - Kápolna u. - 
Dózsa Gy. u. - Baross G. u. - Sportc
sarnok. A távot - a futókat követve - 
kerékpárral is lehet teljesíteni !

K&H BANK - Coca Cola
HATÁRTALAN JÁTÉK

Millenniumi Szabadidősport Olimpia 
Nagyatád, 2000. július 1.

7.00 FORD OLIMPIAI ÖTPRÓBA - 

Úszás 1.5, 3.1 és 5.2 km-es távokon- 

Cetrend 10 km-es távúszó teljesít- 
ménypróbaHelye: Városi Strandfürdő, 
Zrínyi u. 4.Nevezni a helyszínen 10.00 
óráig lehet!
8.30 FEHÉR GALAMB OPEN - Nyűt fér
fi páros amatőr teniszverseny Helye: 
Városi Sportcentrum, Kisze/y u. 40. 
Nevezni: 8.00 óráig a helyszínen lehet! 
9.00 ATÁDCHEM MILLENNIUM KUPA 

- Nemzetközi pénzdíjas kispályás lab
darúgó torna 8 füves pályán, 5x2 m-es 
kapukra, EB-rendszer Helye: Városi 
Sportcentrum, Kiszely u. 40. Nevezni a 
Szervezőbizottság címén lehet!
9.30 STRANDRÖPLABDA GÁLA - 

Nyílt Somogy megyei Strandröplabda 
Körverseny, profi és amatőr kategóriák- 
banHelye: Városi Strandfürdő, Zrínyi u. 
4. Nevezni: 9.00 óráig a helyszínen lehet 
10.00 ADIDAS STREETBALL FESZ
TIVÁL - Utcai kosárlabda bajnokság, 
BMX bemutatóHelye: Városi Strandfürdő 
parkolóNevezni: 10.00 óráig a helyszí
nen lehet!
11.00 COCA COLA KARAVÁN - Óriás 

játékok, mászófal, bungi run, csúszda, 
emberi csocsó, jingle karaoke, kontúr 
fishing, vidám szabadtéri programok, 
folyamatos DJ! Helye: Városi Strandfürdő, 
Zrínyi u. 4.
17.00 KÜZDŐSPORTOK, AEROBIC-, 
RSG-, UGRÓKÖTÉL-, FITNESS- ÉS DIS- 
COTÁNC-BEMUTATÓK, színes 

látványosságok egész napa strandfürdő 
szabadtéri színpadán!
18.00 K&H BANK HATÁRTALAN 
JÁTÉK Nemzetközi Vízi Sport
vetélkedő: Nusslock, (Németország), 
Ferdinandovac (Horvátország), San Vito 
al Tagliamento (Olaszország), Tar- 
doskedd (Szlovákia), Barcs, Kaposvár, 
Marcali és Nagyatád csapatainak 
részvételével.
20.00 ÜNNEPÉLYES EREDMÉNY
HIRDETÉS, GALAKONCERT

Információ, részletes versenykiírás és 
előzetes nevezés: Turinform Iroda 7500 
Nagyatád, Korányi S. u. 4.
Telefon/fax: 82/351-888
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JÁTÉKVÁLTÁS A BÁRDOS LAJOS ISKOLÁBAN

Jobbról Ráthgéber Attila

1996-ban a pályakezdő dunaújvárosi 
szobrász, Ráthgéber Attila a nagyatá
di honfoglalási emlékmű készítésében

Jól emlékezünk még a napi híradás
ra: a teljes tiszai szakaszon, a Zagyva és 
a Hármas-Körös vízduzzasztással érin
tett szakaszán és a Hortobágy-Berettyón 
készültség van érvényben... A turizmus, 
az idegenforgalom által is felfedezett szép 
vidéken a víz volt az úr.

Zadravecz Imre a Dél-Dunántúli Víz
ügyi Igazgatóság nagyatádi felügyelőség
vezetője is a gátakon volt.

- A szolnoki vízighez tartozó 12 ezer 
lakosú Tiszakécskére a húsvétot követő 
kedden vezényeltek el bennünket, hoz
zá a szükséges felszereléseket Pécsen 
kaptuk meg. A tetőzést követő harmadik, 
negyedik napon érkeztünk. A vízszint 87 
cm-rel haladta meg az addigi legmaga
sabb vízállást. Elképzelhető a látvány, 
amely fogadott bennünket: a hordalékos, 
szennyes, uszadékkal tele víz, az üdü
lőépületek tetőterében volt. A töltések kö
zött volt, ahol 6-6,5 km szélesre duzzadt 
az árterület, a gáton 6 m-es volt a víz
nyomás.

Napi 16 órák teltek el munkával, töl
tésszakaszok bejárásával, ellenőrzésével, 
a csurgások, átázások figyelésével, a buz
gárok „megfogásával". Mondanom sem 
kell, a szivattyúk állandóan üzemeltek. 
Tiszabögön 25-30-an dolgoztak nagyon 
intenzíven, hajnali négy órától éjfélig folyt 
a nyúlgátépítés, a homokzsák pakolás, 
a fóliázás. Igen nagy volt a víznyomás, 
a víz átpréselődött a töltéseken, így víz
fen volt a töltés, másik oldalon a fel-

Megmenekülhet a Mándy-kastély

A Mándy-kastély gazdái, a Hacien- 

da Kft. azután, hogy a közel 70 éves, 

leromlott állagú, neoeklektikus stílus

jegyeket viselő, szépfekvésű épület to

vábbi károsodását tető és csatorna-ja

vítással, a nyílászárók elzárásával 

megakadályozták, - hasznosításáról is 

határoztak. A városi elképzelésekkel és 

segédkezett apósának, a nagyatádi 
szimpozionok egykori szervezőjének, 
Varga Géza Ferencnek. Ez volt az első 
találkozása városunk utcáival, tereivel, 
intézményeivel, lakosaival. A kapcso
latfelvétel tehát a kisvárosokhoz legin
kább illő, családias és baráti gesztusok
ban bővelkedő volt. Annál is inkább, 
mert a fiatelemberrel itt tartózkodott a 
Szoborpark művészházában a felesége 
és kislányuk, Mirtill is. A fiatal apuka el
mesélte a nagyatádi óvónőknek, hogy 
nagyon foglalkoztatja őt, hogy milyen 
játszóeszközók kerülnek és kerülhetné
nek a kisgyermekek keze ügyébe. 
Előbb magánparkokba, majd egyre 
több város gyermekjátszó-terére készí
tett fából szoborjátékokat. A nagyatádi 
óvónők, a gyerekek szülei érdeklődést 
mutattak az elgondolás iránt, megfon
tolták azt a kérdést, hogy kicserélhető- 
ek-e a vashinták és mászókák fából ké
szülő szoborjátékokra. Az Aradi utcai

Tiszai árvízvédelem nagyatádi résztvevővel
492,5 KM-EN RENDKÍVÜLI VÉDELMI KÉSZÜLTSÉG VOLT

vízzel, ami egyben ellentámaszt is jelen
tett.

- Milyen volt a helyzetjelentés és az 
előrejelzés?

- A rendkívüli készültségfen kétórán- 
ként figyelték a vízmércéket, tehát fo
lyamatos volt az információ. És nagyon 
pontosak, jók voltak az előrejelzések. 
Figyelembe vételükkel pontosan lehe
tett meghatározni a feladatokat. Egyéb
ként nagyon fegyelmezetten folyt a 

törekvésekkel egyezően, a rekreációs 

célokat szolgáló háromszintes, tengely

szimmetrikus épületben 42 szobával, 

illetve appartmannal gyógyszálló léte

sül konferencia-teremmel és a funkci

ót szolgáló szórakozási lehetőségekkel.

A védett, értékes növényzettel rész

ben betelepített 5 és fél hektáros te

óvoda kertjében tavaly avatták 
Ráthgéber játszóterét, most pedig a 
szomszédos oktatási intézmény épüle
te és kerítése között látjuk dolgozni 
asszisztensével. A természeti formákat 
megjelenítő, s a vascső-játékok hideg
rideg anyagánál mindenképp kelleme
sebb tapintású faalkotások a kifejezés 
minden értelmében gazdagítják az is
kolai rend feszességét érzékeltető hom
lokzat, s az óvó-védő kerítésrács közöt
ti keskeny szabad-sávot. Remélhető, 
hogy a zeneművészettel intenzíven fog
lalkozó iskola nevelési színterébe jóté
kony hatással épül be a világhírű 
nagyatádi faszobrászat, s ez helyénva
ló is egy olyan intézet esetében, ahol 
oktatott valamikor a kiváló grafikus 
Benyák Jenő, a Széchenyi téri parkban 
álló Hősök Szobrának alkotója, 
Sárdinecz Ferenc, vagy a festő 
Kraumann Erik.

KO-ZA

munka, és a védelemvezető szava szent 
volt.

- Az ott lakúk miként fogadták az ár
vízzel harcolókat?

-Sok-sokszeretettel, hálával. Lakásuk
ba hívták a gátakon dolgozókat. Jó volt 
az együttműködés a bajban.

Május 6-án jött haza a baranyai-somo
gyi különítmény. Akkor itthon apadt a 
Csónakázó-tó vize, 200 m/m hiányzott 
a vízmagasságból. (Hubay S.) 

rületen kap helyet galériával a fürdő
épület, ahol szakorvosi felügyelet 
mellett zajlanak a kezelések. Ám az 

elképzelések kozott lesz lehetőség a 
területen játékra, sportolásra is. Ezt 
szolgálja a sportudvar, ahol a többi 
között a tenisznek, a mini-golfnak, a 

lovaglásnak hódolhatnak a kikapcso
lódást, felüdülést, a regenerálódást ke
resők.

Terveit Szakonyi László készítette, 
s a fenti programot tartalmazó doku
mentáció, jogerős építési engedéllyel 
várja a további fejleményeket, szere
pet vállalva a pályázati eljárásban is.

Amint Ormai István polgármester a 
napokban a tulajdonosokkal történt 
tárgyalásáról megtudható: a tulajdo
nosok miközben saját tőkéjük mellett 
külföldi befektetőkkel tárgyalnak, s mi
vel reális esélyt látnak arra, hogy pá
lyázaton sikeresen szerepelve támo
gatáshoz jutnak, több irányban, ezzel 
a lehetőséggel is élnek. Akkor pedig 
marad a program és indulhat az épít
kezés, amelyről folyamatosan tájékoz
tatjuk olvasóinkat.

H. S.

Hatodik osztályt végzett tanulók 
és szüleik figyelmébe!

A nagyatádi Ady Endre Gimnázium a 6 osztályos gimnáziumba való jelent
kezés határidejét meghosszabbította június 15-ig.
A képzés során az első idegen nyelvet emelt óraszámban tanulják a tanu
lók. Jelentkezési lap a gimnázium titkárságán igényelhető. Kollégiumi férő
helyet biztosítunk.

MIT MONDANAK TANULÓINK ÉS SZÜLEIK
A HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI TANULMÁNYOK ELŐNYEIRŐL?

• A tanulók folyamatosan motiváltak a tudásuk fejlesztésében.
• 1 2 éves korban könnyebb az átállás az új intézmény szokásaihoz és kö

vetelményeihez.
• Jól felkészült tanári kar biztosítja a tantárgyi előrehaladásukat.
• Az osztályközösségben erősebb a szolidaritás és az egymással való segí

tő együttműködés.
• Pályázatokon, versenyeken aktívabb és eredményesebb a részvételük - 

általában kezdeményezők és kreatívak.
• A tantestület hat év alatt komoly pedagógiai tapasztalatokat szerzett a hat

osztályos képzéssel kapcsolatban, ezért továbbra is szívesen vállalkozunk 
12 évesek fogadására.

• A tanulók terhelése a hat év alatt egyenletes, tudásuk így alajtosabb és rend
szerezett.

dr. Büttnemé Bódy Ágnes 

igazgató

MÚLTIDÉZŐ AJÁNDÉKOK
Az utóbbi évtizedekben növekvő az 

emberek érdeklődése falujuk, városuk 
múltja és a ma élő családok történe
te iránt. Nálunk is megnőtt a jelentő
sége annak a történeti ténynek, hogy 
525 éve adott vásártartási jogot tele
pülésünknek.

Egy kitűnő fiatalember, Gyenesei Jó
zsef volt az, aki a közelmúltban fel
kutatta az igazoló adatokat, dokumen
tumokat, összegyűjtötte a vásárokra 
vonatkozó tudnivalóinkat. A hasznos 
és könnyen olvasható, mégis tudomá
nyos értékű kiadvány éppúgy fontos 
ajándék lehet a más vidékről érkező 
vendégeinknek, mint a neves családo
kat bemutató tanulmányok. Ezek so
rában már kapható a nyomdász 
Benyák-családot bemutató füzet, ame
lyet Kovács Géza szerkesztett, továb

Szülők pedagógusnapon
Basa László, az Árpád Fejedelem Általános Iskola 

Szülői Közösség Elnökének köszöntője

Nagyon sok szeretettel és tisztelettel 
köszöntőm az iskola dolgozóit, tanárait.

A mai napon a pedagógusokat 
köszöntjük verssel, szép szavakkal, 
virággal, megköszönve egész éves oktató 
munkájukat.

Köszönjük, hogy életüket arra áldoz
zák, hogy tanítsák, neveljék gyer
mekeinket, s előkészítik hivatásuk 
betöltésére. Számtalan apróságnak tűnő 
dolog, ami minket szülőket foglalkoztat. 
Milyen gondjai lehetnek a szülőknek?

PL: - Miért ül a gyermekünk a leghát
só padban? - Miért kell a könyveket nap 
mint nap cipelni? - Miért kapott fekete 
pontot, rossz jegyet?

Sokan meg vannak győződve arról, 
hogy az volt a helyes módszer, a jó út, 
ahogy mi akkor tanultunk. Nekünk 
szülőknek tisztában kell lenni azzal, hogy 
az iskola szerkezete, a tanítás módszere 
megváltozott.

Gyermekünk csak akkor tud igazán 
azonosulni az iskolával, a tanító szemé
lyével, a tanulással, ha az otthon hallott 
információi megerősítik abban, hogy jó 
és hasznos dolog iskolába járni. Fontos, 
hogy úgy érezze, hogy a tanító néni 
szereti őt, igazságos vele és jól tanítja.

A gyermek megérzései jobbak, mint 
gondolnánk. Néha fél szavaktól is érzi, 
hogy a szülő nem teljesen azt gondol
ja, amit mond. Biztos, hogy valameny- 
nyiünknek vannak vélt és valós sérelmei. 
Egy dolgot azonban felnőnként jól kell 
látnunk. 

bá nyomdakész állapotban van 
Horváth Ferenc bodvicai helytörténész 
olvasmányos, érdekes és hézagpótló 
ismereteket is tartalmazó írása Dr. 
Beleznai József orvosról. Ha elgondol
juk, hogy a NET elsősorban azokat 
hozza vissza Nagyatádra, akik jól eső 
érzéssel veszik azt, hogy szívesen em
lékeznek rájuk a ma itt élők, biztosak 
lehetünk abban, hogy nekik fontos és 
méltó emléktárgy olyan kiadvány, 
amely azt bizonyítja, hogy a nagyatá
diak megőrzik az elszármazottak em
lékét, megbecsülik az általuk terem
tett értékeket.

A MÚLTIDÉZŐ sorozatban megje
lent két Kiadvány megvehető, a 
„Beleznai-família és a doktor" pedig 
1 50 Ft-os áron előfizethető a műve
lődési házban.

A PEDAGÓGUS IS EMBER.
Nem egyszerű dolog 20-30 rakon- 

cátlankodó emberpalántát féken tartani, 
lekötni, tanítani. ■

Az osztálytanítónak percről percre 
döntéseket kell hoznia, helyzeteket kell 
elemeznie és megítélnie. Természetes, 
hogy néha ő is hibázik, lehet épp gyer
mekünk rovására, de nem szabad 
rosszindulatot feltételeznünk róla.

Azok a pedagógusok, akik régóta van
nak a pályán, biztos, hogy szeretik a 
munkájukat és a gyerekeket. A kezdők 
friss erővel, nagy várakozással néznek 
szembe a néha félelmetesnek tűnő 
feladatokkal.

Befejezésként elmondanám, hogy 
szerintem nagyon fontos és gyermekeink 
számára is megnyugtató a szülők és az 
iskola közötti jó viszony.

A mai iskolánkban Ónok nagyon sokat 
tettek azért, hogy ez így legyen. 
Kívánom, hogy tovább építsék ezt az utat, 
mert együtt könnyebb lesz.

Kívánok erőt, egészséget, kitartást 
további munkájukhoz.

Szerkesztőbizottság:
Pünkösd Márton, Hubay Sándor, 

Kovács Géza, Horváth Lajos

Fotók: Pünkösd Márton, Durgó Tibor 

Felelős kiadó: Ormai István 
Készült: Nagyatádi Nyomda Kft. üzemében 

Felelős vezető: Takács Ferenc ügyv. ig. 

201903 N. Ny. Kft.
ISSN 14160048

KÉZIRATOKAT NEM ŐRZÜNK MEG 

ÉS NEM KÜLDÜNK VISSZA!



Strandidőben - évforduló NAGYATÁDI PEDAGÓGUS NAP

Mára nagyszerű programmá lett, a 
nemzetközivé terebélyesedett Határtalan 
játékok rendezvényei. A több tekintetben 
európai színvonalú nyári strandon kék 
ég alatt, ragyogó napsütésben, üde zöld 
pázsit adott keretet egy kedves ünnep
ségnek is. Tízéves a strand és termálfür
dő'. Az életképes gondolatot, hogy a vá
ros egy ideálisan szép, fejleszthető terü
leten strandot épít, amit aztán megvaló
sít - Ormai István polgánnester köszön
te meg az elődöknek, - amint mondta - 
akik a jövőnek építették.

A méltó utódok nagy becsben, jó ál

lapotban tartva megőrizték, miközben 
termál - élmény fürdővel és kemping
gel gazdagították - mondta, majd úszó
medencét idéző tortát nyújtott át Iharo- 
si István fürdővezetőnek.

Nemzetközi programok, majális, ker
ti mulatságok színtere is ma már. Hagyo
mányossá vált a triatlon és a búváruszo
nyos Európa-liga, a pénzdíjas strandröp
labda bajnokság. Ám szép esküvőkre is 
sor kerül. Tavaly 55 ezer fürdőző fordult 
meg itt, és egyre több külföldi. A meleg 
napokon két és félezren keresnek felüdü
lést a fürdő területén. í-y)

1952. óta június első vasárnapja pe
dagógus nap: az emlékezés és elisme
rés napja. Az idei évijén két nagy ma
gyar egyéniségre emlékezünk. 375. 
éve született a tudós, a tanács Apáczai 
Cseri János, (1625. VI 225 éve Brun- 
szvik Teréz (1775. VII

A Gyöngyvirág óvoda parkjában ren
dezett ünnepségen az alábbi pedagó
gusok munkáját ismerte el a testület:

Nyugdíjba vonulása alkalmából 35 
évi pedagógiai munkásságát elismer
ve az Oktatási Miniszter Pedagógus 
Szolgálati Emlékérem, valamint ered
ményes gyógypedagógiai és logopé- 
dusi munkája elismeréséül „Arany Ka
tedra" kitüntetést adományozott Csá
szár Károlynénak, az Éltes Mátyás Ál
talános Iskola pedagógusának.

Nagyatád Város Képviselő-testüle- 
te a város kitüntető díjáról szóló ren
deleté alapján kitüntetéseket adomá

Nemzetközi sportfesztivál Nusslocban
A nagyatádi sportkúldöttség kísérő- 

jeként a Bárdos Lajos Általános Isko
la Fürjecske Néptánc Együttesének 22 
tagja Németországba, Nussloch-ba 
utazott.

A Neckar folyó völgyében, szeré
nyen húzódó város nagyszabású nem
zetközi sportfesztivál rendezvényeibe 
csöppentünk bele.

A 14 órás busz utat jól viselő folk
lórcsapat kedves fogadtatásban része
sült. Késő este a pünkösdi néphagyo
mányt követő nemzetközi lovasverse
nyek zárásának vacsoráján vehet
tünk részt. Éjféltájban Nussloch mo
dern, minden tárgyi feltételt kielégítő 
általános iskolájában hajtottuk álom
ra fejünket. Az atádi sportolók futball, 
kézilabda, úszóversenyeit láttuk né
met, spanyol, francia ellenfeleikkel. 
Lelkesen szurkoltunk a győzelmeikért. 
Aztán Heigenbergbe, az egyetemeiről 
és történelmi eseményeiről híres vá
rosba tettünk kirándulást. Gyermeke
inknek a helység középpontjának ré
gi épületei, liturgikus temploma és a 
314 lépcsőn át vezető út a várhoz, ra
gyogó panoráma felejthetetlen él

nyozott azon személyek részére, akik 
tevékenységükkel a város hírnevének 
növelését szolgálták, munkásságuk so
rán kimagasló szakmai és hivatásbe
li érdemeket szereztek. Gratulálunk 
a kitüntetetteknek és további eredmé
nyes munkát kívánunk!

Győré Béláné

Nagyatád Város Pedagógiai Díja 
kitüntetésben részesült:

Több, mint két évtizede végzett lel
kiismeretes, példamutató oktató-neve
lő munkája, eredményes munkaközös
ség-vezetői tevékenysége elismerésé
ül Farkas Zoltánné, a Bárdos Lajos Ál
talános Iskola tanítónője.

Tartósan magas színvonalú, kiemel
kedő pedagógiai, intézményvezetői 
munkája elismeréséül Fülöpné Borsi 
Zsuzsanna, a Gyöngyvirág Óvoda ve
zetője.

ményt nyújtott. Pünkösd délelőtt tánc
próbával és az iskola sportuszodájá
ban fürdéssel, úszkálással telt el. Es
te kezdődött el a nagyszabású sport
fesztivál zárásának, a díjátadásoknak 
a programja. Ezen belül történt meg 
Nussloch - Nagyatád testvérvárosi 
kapcsolattartáról szóló okmány 
aláírására.. Az esemény ünnepi mű
sorát a Fürjecske Néptánc Együttes 
szolgáltatta. A tánccsoport tánctudá
sa legjavát mutatta be. A siker óriási 
volt ! A kb 500 fős német, magyar, 
francia, spanyol sportolók közönsége 
rácsodálkozott a magyar népzene és 
néptánckincs varázslatos világára. A 
vastaps és az éljenzés folyamatosan kí
sérte táncaikat.

Büszkeség töltött el Bennünket ! A 
táncosok jutalomként értékes ajándé
kokat kaptak a nusslochi szervezők
től. A Fürjecske vezetőjeként úgy gon
dolom, ez a fellépés motiváló ereje 
olyan mértékű, mely a gazdasági ne
hézségeket leküzdő Együttest továb
bi működésre, összefogásra buzdítja. 
A táncos gyerekek neveltségükből a kí
sérő kollégáim segítségével, a szülők

Több évtizedes kiemelkedő oktató
nevelő munkája, munkaközösség-ve
zetői tevékenysége elismeréséül Kajdy 
Gusztávné, az Árpád Fejedelem Álta

lános Iskola tanítónője, igazgató-he
lyettese.

Hosszú időn keresztül végzett lel
kiismeretes, magas színvonalú peda
gógiai és közösségi munkája elisme
réséül Közszolgálati Érdemérem kitün

tetésben részesült Skanderáné dr.Apor 
Mária, az Ady Endre Gimnázium ma
tematika tanárnője.

A városban végzett több évtizedes, 
fáradhatatlan, példamutató közösségi 
munkája, életpályája elismeréséül 
Közszolgálati Érdemérem kitüntetés

ben részesült Gergő Sándorné nyug
díjas tanárnő, az Őszi Napfény Nyug

díjas Klub vezetője.

együttműködésével „jelesre" vizsgáz
tak ezen a kiránduláson.

Köszönjük a város vezetőinek, hogy 
részt vehettünk és bemutatkozhattunk 
elsőként testvérvárosunkban.

Mayer Károlyné
művészeti vezető

Ausztriai nyelvi tábor
A Bárdos Általános Iskola szervezé

sében már második alkalommal volt 
lehetősége tanulóinknak, hogy német 
nyelvi táborban vegyenek részt. Fon
tosnak tartjuk, hogy tanítványaink az 
iskolai nyelvi órák mellett anyanyel
vi környezetben gyakorolhassák a 
német nyelvet, megismerjék a kultú
rát, az ott élő emberek szokásait

Ebben az évben - Karinthia gyönyö
rű hegyeivel körülvett - St. Karzian- 
ba, a Klopeiner See partjára utaztunk. 
A gyerekekkel - délelőttönként oszt
rák nyelvi tanárok foglaltakoztak, há
rom csoportban, melyet tudásszintjük 
alapján állítottunk össze. Természete
sen az órák anyag is különbözött egy
mástól. A kisebbek játékos feladato
kon keresztül, történetekkel, egysze

rűbb párbeszédekkel, míg a nagyob
bak komoly beszélgetésekkel, az isko
larendszerek összehasonlításával, vá
rosunk bemutatásával, fogalmazások
kal gyarapították tudásukat. Minden 
csoport kapott házi feladatokat, me
lyet vacsora után a mi segítségünkkel 
lelkiismeretesen megoldott.

A délutáni szabadidő megszervezé
se sem okozott gondot. A szép környe
zet, a környék sokféle látnivalója a lel
kes csoportunkat kirándulásra ösztö
nözte. Megmásztuk a közeli 
Georgiberget, jártunk Klagenfurtban, 
ahol a gyerekek megtekintették a hí
res Minimundus-t is. Egy gyerekrejt
vény segítségével a város központját 
barangolták végig a nevezetességeket 
keresve. Itt szükség volt mind a nyelv

tudásukra, térképismeretükre, mind 
bátorságukra, hogy az idegen nyelven 
segítséget kérjenek, merjenek kérdez
ni, útbaigazítást kérni egy-egy osztrák 
embertől.

Gyönyörű utazást tettünk a Wörti- 
tó környékén, mégtekintettük Veldent. 
A gyerekekkel lehetőségünk volt meg
mártózni, a Maria Wörth-ön, a tó tisz
ta vízében, ahonnan a nevét kapta.

A kirándulások során a diákok 
mindig kaptak nyelvi feladatokat, így 
a német nyelv gyakorlásán kívül ké
pet kaphattak az osztrák emberek éle
téről, szokásairól.

A gyerekek visszajelzéseiből ítélve, 
ez egy szép élményeket nyújtó kirán
dulás volt és az itt szerzett nyelvi tu
dás az iskolai oktatásban, a nyelvi la
bor használatánál is segítségünkre le
het.

Vojkovicsné Gyócsi Katalin

FELHŐTLEN ÖRÖM

Ragyogó napsütésben kicsik és nagyok, gyerekek és felnőttek, 
önfeledten szórakoztak a Hunyadi-napon.
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„Mindaz, amit tudunk, a múlthoz tartozik."
(J. M. Wasik.)

MESÉLŐ KÉPEK
A Lantiler-ház

Harminc évvel ezelőtt az atádiak még 
jól ismerték a képen látható egyemele
tes épületet a Baross utca közepén. 30- 
as évek ízlését tükrözte, földszintjén szé
les kirakatokkal, üzletbejáróval. Kapuja- 
sűrűn beépült kisvárosi igényeknek fe
lelt meg, fából készült és teljesen zárt volt. 
Emeletén világos, nagy ablakok, rajtuk 
modem, kitámasztható redőnyökkel a fő- 
útra néztek. Lakói jómódú, szorgalmas 
zsidó kereskedők voltak, rokonságban 
más nagyatádi családokkal.

Landler Aladár és felesége 1944. no

Schmideg Dezső (1893-1945)
„Hősi halált halt 1945. január 15-én."

A szerény vidéki szabómester életútja 
keservesen párhuzamos a huszadik szá
zad történéseivel. Görgetegen született 
Schmideg Vilmos és Pollitzer Janka izra
elita vallású szülők gyermekeként. Név
adói az anyakönyvezés szerint Dávid utó
névvel is megajándékozták. Iskolai tanul
mányait befejezve - kereskedő rokonai
tól eltérően - mesterséget tanult: szabó
segéd lett.

Huszonegy éves volt, mikor kitört az

Reggel van. Az arcomba süt a nap. A 
konyhában az asztalon vár a tea és a 
kalács. Csipegetés közben kinézek az 
ablakon, látom az iskolába induló töb
bi gyereket.
Ök is itt élnek, ebben a városban, s ta
lán itt is fognak élni, itt alapítanak majd 
családot. Milyen „nagy" ez a város a 
nagyatádiak szívében! Hiszen mekko
ra jelentőséggel bír, s bírni fog a közel
jövőben, hogy a miénk, mindannyiun
ké külön-külön és egyszerre is: Nagya
tád. Parkjai nem csak a virágoknak, 
cserjéknek és fáknak, madaraknak és 
sok más természeti szépségnek, de ne
künk, embereknek is „otthont" nyúj
tanak. 

vember 2-ig éltek otthonukban. A férj ér
demelte ki a megkülönböztetést mert az 
első világháborúban harcolt és hősi ma
gatartását „nemzetvédelmi" kereszttel ju
talmazták. Ez a kitüntetés származástól 
független védelmet jelentett a házaspár
nak.

1944. október 15-től a jxjccsal hatalom
ra került nyilasok totális diktatúrát vezet
tek be. Megkezdődött a haláltánc: össze
szedték az addig felmentett zsidókat (pl. 
akinek házastársa keresztény volt - „árja
párja") és gettót jelöltek ki számukra.

első világháború, ahova őt is és édesap
ját is bevonultatták. 1914 őszén már a 
szerb harctérre került. A pécsi 19. gyalog
ezred albuma így emlékszik róla: „A szerb 
és orosz hadszíntereken harcolt 12 hóna
pig. 1915. június 14-én fogságba esett, 
ahonnan csak 1918. szeptemberében sza
badult. A legnehezebb körülmények kö
zött is mindig becsülettel látta el köteles
ségét. 1915. május 28-án az orosz állá
sokba való sikeres bejutása után zászló
alj parancsnoki dicséretben részesült." 
Négy év harctéren és hadifogságban, mi
közben édesanyja elesett férjét siratta és 
fiát várta reménykedve. Az apáról meg
jött a hivatalos értesítés: Schmideg Vilmos 
hősi halált halt. Özvegye megkapta a Han
gya szövetkezet vezetését Görgetegen - 
talán kegyeletből. Nehéz elindulni egy fa
lusi szabónak 1918-ban. Az elszegénye
dett lakosság nem varrattatott új ruhákat. 
Egyetlen fekete ruhájukat is a láda mélyén 
őrizték a férfiak - sokan a sírig.

Nagyatád volt az a közeli nagyobb te
lepülés, mely munkát, életet biztosított a 
fogságból hazatért fiatalembernek. Hama
rosan megnősült: a csinos nagyatádi Ham
burger Rózsát vette feleségül. Esküvői ta
núik voltak Nagyatádon: Landler Aladár

Reggeli merengés
Mindannyiunk szívesen eltöltene egy 
egész napot, hogy gyönyörködjön 
gesztenyefáiban, virágaiban és épüle
teiben. Meleg nyári napokon a strand 
vizében lubickolnánk, majd egy finom 
ebédet fogyasztanánk el a Solarban. 
Délután megpihennénk és elméláz
nánk a hűs templom csendjében. 
Nem lenne nehéz rászánni az időt egy- 
egy kirándulásra a Parkerdőbe, meg
csodálni a Művésztelep szobrait, vagy 
virágot szedni a henészi domboldalon. 
Az időről megfeledkezve gondolkod
ni a Rinya-parton: Mit tehetünk ezért 
a városért? Mi, akik itt indulunk isko

Landler Aladár is odakerült feleségé
vel és a szigorúan őrzött, bezárt embe
reket már soha többé nem láttuk.

1944. november 2-án késő este a hír
hedt Zöldi-különítmény tarkólövéssel ki
végezte őket.

Nagyatád lakosságát nagyon megren
dítette az eset, hiszen a rémség helyben 
történt, ismertük az áldozatokat. Aztán 
december elején elérte a városunkat a 
front, négyhónapos ostromállapot követ
kezett. Kiürítették a lakosságot, csak né- 
hányan maradtak biztosnak vélt pincé
ikben.

1945. áprilisában véget ért a háború,
mindent elborítottak a romok. A Land- 
ler-ház sorsa szerencsésebben alakult 
mint lakóié. Földszintjére költözött a pos
ta, emeletén pedig otthonukat vesztett 
helybeliek nyertek elhelyezést. Itt laktak 
dr. Zsillé Károlyék, az országos hírű Zsil- 
ley Margit filmszínésznő szülei. Mária né
ni szívesen mutatta lányának gyönyörű 
rózsaszín tüllruháját, melyet az Alomke
ringő című filmben viselt Sárdi János ol
dalán. A film slágere: Májusban bolond 
a szív.....mindenki ismerte, énekelte sok
sok éven át.

A Baross utca átépítése során kibőví
tették a régi leányiskolát, majd elkészült 
1974-ben a Szakmunkásképző Intézet. 
A mai posta átadásáig a Landler házban 
működött a posta, akkor lebontották, he
lyére épült a Szakképző Iskola aulája, 
mögötte újabb tantermekkel.

Kevesen emlékszünk már a ház és a 
Baross utca egykori képére, a járda szé
lén sorakozó alacsony díszfákra, melye
ken tavasszal kis csokrokban rózsaszín 
virágok nyíltak mit sem sejtően, évről- 
évre megújulva, mint az alattuk zsibon
gó diáksereg.

Nagyné Gyánó Ágota

és Frank Ignác - jólismert kereskedők. Kos
suth utcai bérlakásukban - a Turul pati
ka melletti Plasinka-házban - két udvari 
szobában éltek és nevelték fiúkat. A sza
bóműhely az utcán volt - Plasinka bácsi 
borbélyüzlete mellett. Az alacsony régi üz
letekben mindig volt forgalom, a vendé
gek mellett kiváncsi gyerekek is szívesen 
hallgatták a felnőtteket.

Schmideg Dezső fia, Sándor igen ér
deklődött a modem technika iránt, bará
tait elbűvölte gramaionjával, de saját bar
kácsolásé rádiója is volt, sőt filmvetítőt is 
szerzett valahonnan. Tölcséres masináján 
divatos slágereket zengetett.

Aztán megbetegedett a szép fiatal fe
leség. Plasinka néni könnyek között me
sélte, hogyan búcsúzott a szörnyű ráktól 
lefogyva, kezeit esdeklőn kinyújtva: Ké
rem, vigyázzon a fiamra!

1942-ben halt meg. Sírja a lezárt - ma
gas kőfallal határolt - nagyatádi izraelita 
temetőben van. 30 év után Schmideg [De
zső megadóan vette kezébe a második vi
lágháborús behívót, mely munkaszolgá
latra szólt az orosz frontra. A családi sors 
megismétlődött: hadi jelentés szerint 1945. 
január 15-én hősi halált halt. Nem érhet
te meg fia felnőtté válását - megmenekü
lését és hazatérését a munkaszolgálatból 
- házasságát a nagyatádi Krausz Anna Má
riával (akit a polgán iskolában csak Krausz 
Picinek hívtunk). Nem ismerhette meg 
unokáit.

Neve a Széchenyi park második világ
háborús hősi emlékművén arany betűk
kel megörökítve olvasható. így üzennek 
Ők, akiknek életét követelte áldozatul a 
háború.

Nagyné Gyánó Ágota

lába, munkába minden reggel, s éle
tet lehelünk még egy időjárástól zord 
napba is.
Megőrizzük és ápoljuk a múltat, mely
re oly jó emlékezni városunk életében. 
Mi alakítjuk a jelent, s tervezzük a jö
vőt. Gondolkodnunk kell arról, hogy 
ilyen maradjon, ne veszítse el vidám, 
virágos arculatát, néptörténeti emléke
it.
A „virágok városának" nem szabad, 
nem lehet megváltoznia, s ezért ten
nünk kell, s tesz is ez a kis település 
azért, hogy a szivárvány a város fölött 
továbbra is pompázhasson színeiben.

Farkas Noémi 
Bárdos Lajos Ált.lsk. 7.b.

HÍREK
Nyelvvizsga

Nagyatádon most először, a feltéte
lek megléte esetén az országban 24.- 
ként, a TIT Nagyatádi Alapítványi Kö
zép és Szakképző Iskola megkapja, az 
alap-, közép és felsőfokú, államilag el
fogadott, nemzetközileg elismert 
nyelvvizsgáztatási jogot. Amint Hor
váth Imrétől, a TIT nagyatádi szerve
zete vezetőjétől megtudtuk: a szeptem
ber elsejével induló iskolarendszerű és 
felnőttképzésre, a Bárdos Lajos isko
lában kerül sor. Az iskola igazgatója 
dr. Vargáné Zag Ágota segítségével, a

225 éve július 27-én született Brunszvik Teréz magyar óvodaügy 
megteremtője 1928-ban Budán megalapította az első óvodát Angyalkert 
néven. • * *

Június 27-én, László napon az országépítő és védő Szent László királyra 
emlékeztek, aki az egyházmegye védőszentje. Június 30-án 18 órakor került 
sor a henészi új Jézus Szíve templom felszentelésére.

Nagyatád Ifjú PolgáraiGresa János Márió, Rehák Martin, Ángyán Blanka
„Most jöttem Erdélyből”

A Bárdos Lajos Általános Iskola ének-zene tagozata kórusa Erdélyben járt

Legelső úticélunk Nagyszalonta 
volt, azt a telkes látni, ahol Arany Já
nos született. Már este nyolc óra is el
múlt, amikor Tordaszentlászlóra érkez
tünk. Nagy örömünkre szolgált, hogy 
egy családnál többen is lakhattunk. 
Szombaton korán kezdődött a napunk, 
mert a délelőtti szentmisén már sze
repelhettünk. A délutáni kórustalálko
zón nagy sikert arattunk - főleg Bár
dos Lajos: Baj van.... c. dala tetszett 
a közönségnek. Pauker Zoli bácsi na
gyon büszke volt ránk. A legszebb 
programunk a hatalmas esőzés miatt 
elmaradt, de helyette a suliban buliz
tunk és a helyiek disco-t is rendeztek. 
Vasárnap reggel Kolozsvárra indultunk. 
A szentmise keretében ismét szerepel

NAGYATÁDI MŰVELŐDÉSI HÁZ - FUJI FOTO CENTRUM SOÓS FOTO OPTIKA 

FOTÓTÁRLAT 2000
Minél előbb nevezzen fényképpel a millenniumi fotótárlatra!

A fenti szervezők gondoskodnak az akár 
régebben, akár most készített fényképek 
zsűrizéséről, bemutatásáról, díjazásáról. 
Téma lehet Nagyatád, az itt lakók, az 
ünnepeink, a család élete, a gyerekek 
által készített fényképek, a családi asz
tal, a nyár legszebb pillanatai, az „Én 
ruhatáram" vagy a „Kedvenc háziál
latom", de lehet képet készíteni „Bará
taimnak" vagy „A természet csodái" vagy 
„Hogyan takarékoskodunk?" vagy 
„Sportolunk" témával.

ízelítőül Rózsa Ágnes tanuló fotóját láthat
ja itt az olvasó, s tán kedvet is kap a 
nevezéshez.

Nevezési díj: 20 Ft személyenként, minden nevezéskor.

A nevezés helye, a képek átvevője:
Nagyatádi Művelődési Ház, Kovács Géza szervező

Lehet csatlakozni a szervezőkhöz is: témamegjelöléssel és dijak felajánlásával

TÁJÉKOZTATÓ
A Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság, valamint az Egészségbiztosítási Igaz
gatóság 2000. II. félévében Nagyatádon ( Baross Gábor u. 5. Il.em. tanácskozó 
terem) az alábbi időpontokban tart kihelyezett ügyfélszolgálatot:

VII. 5., Vili. 2., IX. 6., X. 4., XI. 8., XII. 6-án 8 órától 16 óráig

Nagyatádon
Bárdos Alapítvány támogatásával és a 
munkáltatók szakképzési alapja hely
ben tartható részének felhasználásá
val, másfél millió forintért már meg
kezdődött a 16 hallgató elhelyezésé
re alkalmas nyelvi labor kialakítása. A 
kétnyelvű vizsgabizonyítványt Frank
furtban állítják ki. Egyébként a magán
főiskolák többsége, már ezt a bizonyít
ványt fogadják el a diploma mellé, 
mint ahogy EU-ban a magyar diplo
ma mellé is ezt a bizonyítványt kérik.

Hubay S.

tünk, majd a Kallós-házat néztük meg, 
ahol Kallós Zoli bácsi megmutatta az 
által gyűjtött népművészeti tárgyakat. 
Nagyon sok élménnyel gazdagodtunk. 
Megismertük az erdélyi magyarokat, 
a szokásaikat, vendégszeretetüket, 
kedvességüket.

Köszönjük ezt a három szép napot 
a tordaszentlászlóiaknak, Ágota néni
nek, Zoli bácsinak, akik nélkül ez az 
út nem jöhetett volna létre. Nekünk 
„volt" nyolcadikosoknak (most már el
sősöknek!) igazán jó érzés volt egy 
ilyen utazással búcsúzni. Köszönjük!

Farkas Réka, Farkas Noémi, 
Szabó Judit, Poór Kata 

énekkarosok
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Jubileumi faszobrász szimpozion 
a Nagy atádi Szoborparkban

Nagyatád város polgármesterének 
kezdeményezésére a 25. nyári szim- 
pozionra négy országból várható az al
kotóművészek érkezése. A szervezést a 
művelődési ház végezte, a jubileumi 
szimpozion fővédnökségét Somogy Me
gye Közgyűlésének Elnöke vállalta, s a 
rendezés jelentős pénzbeni támogatásá
ról intézkedett.

A Nagvatádi Városszépítő Egyesület el
nöke és alelnókei együttműködési szán
dékukat fejezték ki a rendező művelő
dési háznak, a program megvalósulása 
tekintetében. A július közepétől augusz
tus közepéig tartó jubileumi program el
képzelt célja:

Az 1975. óta épülő Nagyatádi Szobor
parkon belül, a 25 év kortárs világszob- 
rászatát reprezentáló műegyüttes része
ként, egy belső, az egésszel harmonizá
ló, de önálló szoboregyüttes jön létre: egy 
olyan kultikus tér, amely az egész Szo
borparkra ható, monumentális egység
ként, a nemzeti múltunkat, s benne a ke
resztény-magyarságot is idéző szentély.

VARGA Ágnes „Fa-Templom"
A dombóvári művésztanár textilmű

vészként vált ismertté, több kiállítása volt 
Tolna és Somogy megyében, így Nagya
tádon is önálló tárlata. Tíz éve, minden 
pünkösdi hétvégén, képzőművészeti 
gyermektábort rendezett Tolna megyei 
diákoknak, a Nagyatádi Szoborparkban.

Terve szerint egy legalább 15 méter át
mérőjű körtemplom szegélyét kivágott 
farönkök alkotják, a bejáratát két oszlop, 
s a kiterjesztett szárnyával "fölöttük el
suhanó" madár jelzi.

A bejárattal átellenben élő fát ültet el, 
amit ágakból font, folyamatosan korha
dó kerítés véd minden oldalról, amíg meg 
nem nő a husáng, s maga is tájalkotó 
elem, új szobor anyagává válik. Az osz
lopok között, a madár alatt fából készí
tett küszöb lesz. A rönkök, oszlopok, élő 
fa képzeletbeli összekötésével keletke
ző vonalak találkozási pontjaira szobrok 
kerülhetnek. Ezáltal a templomba belá- 
togatók is, de a szobrok maguk is gyü
lekezetét alkotnak.

KOSTURA István „Kettősség" és 
„Küszöb"

A kárpátaljai Dercen településen élő, 
fiatal szobrász eklektikus stílusúnak tart
ja magát. A szobrászat, a festészet, a fo
tózás és a kollázs különböző irányzata

TIT Alapítványi Közép- és Szakközépiskola
2000/2001 tanévben induló 

iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli képzései

Alapfokú szakmai képesítések:
Szakács • Pincér • Cukrász

Középfokú szakmai képesítések érettségizetteknek:
Külkereskedelmi ügyintéző • Számítástechnikai szoftver üzemeltető 
Gazdasági informatikus

Felsőfokú szakmai képesítések érettségizetteknek:
Külkereskedelmi üzletkötő • Irodavezető • Mérlegképes könyvelő (vál
lalkozási szak) • Informatikus

Szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezőknek érettségit adó képzések:
2 éves nappali rendszerű • 3 éves esti rendszerű

Dolgozók gimnáziuma:
4 éves, levelező rendszerű

23 éves korig a képzések tandíjmentesen vehetők igénybe, ösztöndíj, 
tankönyvvásárlási támogatás és szociális juttatások igényelhetők.

Szaktanfolyamok:
Fakitermelő • Kis- és nagyüzemi növényvédő • Targoncavezető • Valu
tapénztáros • Kereskedő-boltvezető • Vendéglátó-üzletvezető • ABC-eladó

Minden szakmában az Országos Képzési Jegyzéknek megfelelő képzés!

Nyelvtanfolyamok alap-, közép- és felsőfokon:
Angol • Német • Horvát

Az oktatás nyelvstúdióban történik kedvező feltételekkel. Akkreditált, állami
lag elismert nemzetközi (honosítást nem igénylő), nyelvvizsga helyben letehető! 

jelentkezés, felvilágosítás TIT Alapítványi Közép- és Szakközépiskola 
7500 Nagyatád, Rókus köz 5. Tel./fax: 82/352-109

it műveli. Manapság fára „atomisztikus 
mustrákat" fest. Jelentősebb egyéni kiál
lításai: Munkácson (1995), Budapesten 
a Fiatal Művészek Klubjában (1996), 
Győri Petőfi Művelődési Házban (1996), 
Munkácson (1997), Ungváron (1999) 
voltak. Két témában kíván Nagyatádon 
szobrot alkotni:

A „Kettősség" egyik fele jelképezi Jé
zus kereszthalálát, a másik pedig azokét, 
akiknek a magyar állam létrejöttéhez meg 
kellett halniuk. A „két obeliszk" mind
egyike egy-egy gerendára, két-két csavar
ral felrögzített fatörzsből készül. A „Kü
szöb" két teret választ el és köt össze. A 
„Küszöb"-ön átlépve juthatunk egy má
sik „Térbe" vagy másik „Dimenzióba", 
vagy mint egy „Dobbantóról" elrugasz
kodhatunk (lehet, hogy az utóbbi lesz a 
végleges címe ennek a szobornak, 
amelynek a felső lapján INRI véset ol
vasható).

BALÁZS István
A Visken élő szobrász a Kárpátaljai 

Népzenei és Kézműves Tábor (Tisza- 
péterfalva) fafaragói részlegét vezeti 
évek óta. Két faragott oszlopot tervez, 
amelyeken a kereszténység és az őstisz
telet jelképei láthatóak.

KOVÁCS Géza
1958-ban született Marosvásárhe

lyen. Egyéni kiállításai 1987-től voltak: 
Sepsiszetgyörgyön, Kézdivásárhelyt, Ilye
falva Keresztény Ifjúsági Központjában, 
Árkoson, Székelyudvarhelyt, Székelyk- 
eresztúron, Kovásznán, 1994-Jten Buda
pesten, Pécsett, 1995-ben Mátészalkán, 
Csengeren, Vaján, Baktalórántházán, 
Nyíregyházán, Vásárosnaményban, 
1996-ban Medgyesegyházán,
Mezőkovácsházán. Oláh János írta ró
la, hogy szobrai többségükben tárgyak
ból születtek, a természet tárgyaiból. Igen 
sokszor pusztán az érzékeny szellem be
állítása, Elfogadása révén.

BÍRÓ László
Az ausztriai Őrvidékről jelezte érke

zését a fa művészi megmunkálásával fog
lalkozó alkotó.

A Neudörtl faluban élő művész az elő
zőekben leírt elképzeléseket megismer
ve jelezte, hogy már a szimpozion előtt 
is ellátogat Nagyatádra, hogy pontos ter
vet készítsen a munkájához.

(szedd

40 év mentőszolgálatban
A villogó kék fény, a vijjogva szágul

dó kocsi látványa, sokakban okoz szo
rongást, pedig tudva-tudjuk: a mentőau
tó segíteni, menteni viszi személyzetét.

Mentők, akik a szolgálatban télen hó
ban, nyáron akár rekkenő hőségben, éj
szaka és vasárnap mindig készenlétiben 
riasztásra azonnali indulásra „várnak".

Nagyatádon ennek a 30 személyes 
csapatnak a tagja Kaluber József men
tőtiszt. Ötvenkilenc évesen 40 éve. Az 
érettségi évéE>en 1960 szeptemberében 
némi ismeretség révén, Pécsen szegődött 
el a szolgálathoz. ElesE>en ment minden 
és nagyon öntörvényű szolgálatban. Mert 
ha valaki nem illett a közösségbe, akkor 
a munkatársak is elriasztották a jövevényt. 
Néhány év múltán, kérésére Nagyatád
ra helyezték - hely volt akkoriban. A 60- 
as években Pécshez képest nagy volt a 
színvonal különbség. MiközEien egy ko
csi futott és egy volt a tartalék, - a mun
káról ne is szóljunk - ugyanakkor legkö
zelebb kórház Kaposváron és Marcali
ban volt.

És a kocsi „csillag" garázsExál indult, 

messze, hosszabb utakra. Fűtetlen volt 
akkor a mentőautó, pedig abban az idő- 
E>en sok asszony útközben hozta világ
ra kicsinyét. Ma már 20-25 perc alatt bár
mely irányban, mindenkihez kiérnek. 
1973-ban az új mentőállomással, s nem-

ALPOK-ADRIA NYÁRI IFJÚSÁGI JÁTÉKOK
Az itáliai Corizia - nagyatádi szemmel

A műemlékeiről nevezetes, a több mint 
ezer éves múltra visszatekintő GORIZIA 
volt ezúttal a házigazdája az Alpok-Ad
ria Nyári Ifjúsági Játékoknak. A Friuli 
Venezia Giulia tartomány területén el
helyezkedő festői szépségű olasz város
ban, a képességeiket megmutatva, sok 
fiatal, a kiterjedt tömegmozgalom kép
viselő mérték össze képességeiket hang

Legutóbbi számunkban megírtuk, 
hogy a Dunaholding Alapítvány támo
gatásával a Nagyatádi Atlétikai Club 
emléktáblát és díjplasztikát készíttetett 
Pacskó Ferenc nagyatádi szobrásszal. 

különEren új kórház-rendelőintézettel le
rövidültek a szállítási idők, mert hogy 
közben a kocsipark is fejlődött.

Kaluber József a munka mellett Buda
pestre járva vállalva a tanulást - mentő
tiszt lett. Az újabb és nagyobb felelős
séggel, a minőségi elemek kerültek elő
térbe. A beteg javára a kötelesség és le
hetőségek között pillanatok alatt kellett 
a legjobb megoldást megtalálni.

Mentőtisztként naponta 7 órától, es
te 9-ig van esetkocsin szolgálatban. A hí
vástól számított egy percen tjeiül indul
ni kell!

Aztán, ahogy teltek az évek, köziben 
kis kitérőt is tett, a választott hivatását 
hagyta ott.

Közép-Ázsiában Tengizben az óriási 
olajmezőn a magyar szakemberek kén
telenítették a fekete aranyat. Mentőtiszt
ként 1986-tól itt teljesített szolgálatot hét 
évig. (Természetesen éppen ennyi idő 
után, nem a váltó évek száma miatt tért 
haza.) A terület ugyanis amerikai érde
keltségű lett. A sok élmény mellett a hon
vágy gyötörte iszonyatosan a kint dolgo
zó többséget. A magyar kolónia mentő
seinek úttalan utakon járva a „civil" la
kosságot is el kellett látnia, miközben - 
előnyére - egyre változtak a körülmények. 
Amint mondja, a magyar mentősöknek, 
ott sem kellett szégyenkezniük.

súlyozva: a sportolást az élet iskolájának 
tartják. A Somogy Megyei delegáció tag
jaként a megyei diáksport szövetség el
nöke Tamás Lajos személyében, nagy
atádi résztvevője is volt a rangos ese
ménynek. június 27-étől a sportoké volt 
a főszerep. Kérdésünkre elmondta: az if
júsági játékoknak nem volt nagyatádi 
résztvevője, majd gyorsan hozzátette,

EMLÉKTÁBLA ÉS DÍJSZOBOR
A "Magyar sikerek - sikeres magya

rok" című cikkhez véletlenül a 
Mudin Imre Klub egyik kulturális prog
ramját bemutató kép került, amelyen 
az atléták köréiben Nagy Ferenc kapos
vári gitáros-énekes és Dr. Gábriel Já
nos NAC-elnök között Lengyel Tibor 
atlétaedzőt láthattuk.

Ök akkor mindnyájan Lengyel Tibor 

verseit adták elő a nagyatádi művelő
dési ház kamara- termében, amelynek 
falát a nagyatádi óvodások rajzai dí
szítették. Itt most azoknak a képeknek 
szeretne helyet adni a kulturális rovat 
szerkesztője, amelyek a Mudin Imre 
nevét viselő atlétikai versenyek új dí
ját, illetve az emléktábla leleplezését 
mutatják meg. A Kiszely utcai sport
telep épületének utcai homlokzatára 
az Ormai KFT által felszerelt emlék
táblát Dr. Spiegl József, Somogy Me

Változatos élményekben gazdag negy
ven év KaiuEter Józsefé, amelyhez meg
volt a családi háttér. Sok emberrel, egyé
ni tragédiával találkozott. Volt olyan ese
te is, hogy a mentőben született gyermek, 
felnőtté válva szintén a kocsiban hozta 
világra csecsemőjét. Ám a gyermekbal
eset megrázó a számára. Azt tartja: mint
hogy mindnyájunk kötelessége egy
mást segíteni, a mentős 40 évet nem te
kinti munkának, ma is örül, ha szolgá
latba kell mennie. Hivatásául újból a 
mentős életet választaná.

Hubay Sándor

mára igen magas követelményekkel, iga
zán jó teljesítményekkel kiváló verseny 
részesei lehettek. Ám mint mondta, a 
sportcsarnok üzembe helyezését köve
tően a lehetőségek meglétével, a minő
ségi sport előtért>e kerülésével, a nagy
atádi fiataloknak is lehet esélye a rész
vételre.

A négynapos program két ország 17 
tartományának, ezer 17 éven aluli tehet
séges sportolója küzdött - eséllyel. (Em- 
lékeztetésül: Somogynak három bronz
érem jutott atlétikában) És, hogy rend
ben mentek a dolgok, annak Ö is része
se volt.

A színes forgatagot látva is meggyő
ződésem: a sportfegyelem elsajátítása 
mellett a fiatalok megtanulják az embe
riességet, a humanitás eszméit és érté
keit.

- Két év múlva Szlovénia várja a nyá
ri játékok képviselőit, de előtte a téli ver
senyek megrendezésére januárban 
Ausztriában karúi sor. És mivel a mos
tani csapatból még sokan ott lesznek, 
most már a nagyobb rutin is meglátszik 
majd az eredményeken - mondta Tamás 
Lajos.

(H.)

gye Közgyűlésének alelnoke és Dr. 
Bóta László városi önkormányzati 
képviselő leplezte le. Az ünnepség 
2000. június 10-én volt, a Gyermek
atléták II. Országos Találkozóján.

(A harmadik képen a 60 m-es sík
futás rajtja látható, s az is, hogy a 12 
évesek mezőnyében, a középső kis
lány bizony elsiette az indulást. A Ma
gyar Atlétikai Szövetség versenybírá- 
ja meg is ismételtette a rajtot.) Váro
si Önkormányzati Képviselőtestületünk 

döntése értelmében azóta a helyszínt 
adó létesítmény neve MUDIN IMRE 
SPORTTELEP. Bízzunk abban, hogy 
megtanuljuk az új nevet, s ha sporto
lóink méltóak akarnak lenni az olim
pikon névadóhoz, bizonyára nemcsak 
mi nagyatádiak használjuk majd büsz
kén, a sportcentrum helyett!

Iszerk.)
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A SIKER FOLYTATÓDIK
Birkás Csaba második az országos hegedűversenyen

KISDIÁKOK MŰVÉSZETI ÉLETÉBŐL

1996-ban „Ki mit tud?" egyetlen so
mogyi résztvevőért izgulhattunk a tele
vízió képernyői előtt. Az akkor 19 éves 
Birkás Csaba, egyedül vállalta a nyilvá
nosság előtti megmérettetést. Hétévesen 
lett a zeneiskola növendéke. És mert a 
keze, akkor nem érte át az oktávot, hát 
hegedűre váltott. Jó zenei hallásával vet
te szárnyai alá Kenedi Tibomé és segít

ségével gyorsan haladt. Az első sikerek 
ízét a zeneiskolások megyei versenyén 
érezte meg. A Pécsi Művészeti Szakkö
zépiskola elvégzése után került a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Akadémiára, 
ahol szeptembertől már a negyedik év
folyamot kezdi. Ám addig is történt, tör
ténik egy s más.

A közelmúltban az első országos 
Hubay Jenő hegedűversenyen a máso
dik helyet szerezte meg Birkás Csaba. 
Amint Kovács Dénes a zsűri elnöke 
mondta: az első három helyezett kifor
rott előadóművészetről tett tanúbizony
ságot. Ez a lehető legszebb elismerés, egy 
23 éves akadémistának. És O vehette át 
a Hubay család különdíját is. Az meg 
csak ráadás: decemberben a Magyar Rá
dió Márványtermében adhat önálló 
szóló hangversenyt.

Pecázott és csomagolt is rövid szabad

A KATASZTRÓFA VÉDELEMRŐL...

Heiczler György megyei igazgató tartott vitaindító előadást.

Selmeczy-találkozó Nagyatádon
Közel 180 éve él városunkban a fel

vidéki nemes Selmeczy István céhbe
li csizmadia mester családja, bibliai mó
don megsokasodva.

A Városi Múzeum kezdeményezte 
azoknak a hiteles atádiaknak jelentkezé
sét, akiknek van mit mondani a millen
niumi évben családjukról és lakóhelyük
ről. „Beszélő tárgyak" a sorozat címe, 
melynek keretében március 9-én kiállí
táson mutatkozott be a Selmeczy család, 
gazdag dokumentum és képanyaggal. 
Rég nem látót rokonok találtak itt egy
másra és elhatározták, hogy még ebben 
az évben májusban összehívják a fellel
hető családtagokat és utódaikat.

Tizenegy élő unokatestvér közül kilen
cen ma is Atádon laknak. De hazaláto
gatott a legidősebb unokanővér 
Selmeczy Katalin Sopronban élő leánya, 
jöttek a pécsiek, veszprémiek, nagyka

ságán. Amikor az írás megjelenik, már 
nem lesz itthon.

Augusztus végéig Németországban 
Westerlandon, egy turista szigeten 20-25 
fős zenekarral szabadtéren lépünk fel, ott 
muzsikálok. Többségük magyar zene- 
akadémista, de lesznek hivatásos zené
szek is.

- S mindez mit hoz a konyhára?
- Több mindent. Elsősorban gyakor

lási, szereplési lehetőséget, alkalmat, kap
csolatok szerzésére, építésére. Ez utób
bira is igen nagy szükségem lesz, nomeg 
szerencsére. Ezért is örülök annak a tu
catnyi névjegykártyának, amelyet az 
eredményhirdetés után nyújtottak át 
menedzserek. Aztán a szerepléssel a ho
norárium is együtt jár. Azért is szükség 
lesz rá, mert nem mondhatok le egy 
olyan hegedűről, amellyel a pódiumra 
is ki lehet állni. A gyűjtögetésnek ez az 
egyik állomása lesz.

- Az Akadémián egyetemi oktatás fo
lyik.

- Mint ahogy nagyon nehéz a beju
tás, magas szintű a zeneoktatás, hiszen 
világhírű hegedűművészek tanítják a he
gedűt. Egyébként napi három órát gya
korolok.

- Példaképek?
- Dávid Ojsztrah, Yehudi Menuhin - 

többek között és természetesen a Kos- 
suth-díjas Kovács Dénes.

- Közeli tervei?
- Szeretnék minden alkalmat, lehető

séget megragadni a zenélésre, köztük a 
külföldi fellépésekre. Nem titkoltam 
azért elsősorban, mert ott az érvényesü
léshez nagyobbak a lehetőségek. Ezért 
is szeretnék élni némely, a menedszerek 
által felkínált lehetőséggel. És minden 
alkalmat megragadok, szeretném látogat
ni a koncerteket.

- Nagyatád?
- Jószíwel gondolok mindazokra, akik 

segítették pályára kerülésemet. S nem tit
kolom: alkalom adtán, egy rangosabb 
rendezvényen, szívesen állok ki ismét a 
Művelődési Ház színpadára.

Hubay Sándor

nizsaiak. A családokban 3-4 gyerek is 
akad, de a kétgyermekes szülők a leg- 
gyakrabbak. A csizmadia mesterek leszár
mazottai ma inkább értelmiségiek: orvos, 
mérnök, rendőr és vállalkozó foglalko
zásúak mellett sok a pedagógus.

A Czimbalek étteremben megtartott ta
lálkozóra 65 családtag jött össze. 
Könnyekig meghatódva emlegették kö
zös élményeiket és saját sorsuk alakulá
sát.

A fehér asztal melletti ünnepélyesség
ben megfogadták: minden évben talál
koznak ezután.

Meglátogatták a nehezen mozgó idő
sebb rokonokat, hogy ők is részesei le
gyenek a nagy viszontlátásnak. Benső
séges családi rendezvény volt, de nem
csak az: Nagyatád történetében követés
re méltó kedves esemény.

Nagyné Gyánó Ágota

Talán a 2000. év különlegessége is te
szi, de jobban esik abban hinni, hogy a 
nevelők, szülők, diákok évek óta erősö
dő, következetesnek látszó és minőség
re törekvő munkájának eredménye, 
hogy ezen a tavaszon igazán emlékeze
tesek voltak az iskolai művészeti bemu
tatók. Vonzották is a közönséget, s a sok
színű műsorokban mindenki találhatott 
kedvére valót is.

Ha csak találomra emelünk ki néhány 
produkciót, akkor is megállapíthatjuk, 
hogy nagy gonddal készülnek a felnőt
tek is, a gyerekek is a szereplésekre, s ez 
látszik a próbákon is, a dekoratív fellé
pésekkor is. A Bárdos Lajos Általános Is
kola művészeti bemutatójáról a Fürjecs- 
ke néptáncosait mutatjuk te az első ké
pen, majd a zeneiskolások két próbáját.

Az első képeken az iskolai tanévzá
ró utáni kamarazenei tábor gálaműso
rára készülnek. Idén másodízben ren
dezte meg a város kulturális díjával ki
tüntetett nevelőtestület a szünidei tábort, 
s láthatjuk, hogy szépszámú énekkaruk 
is volt. A harmadik kép ismét próbát idéz 
föl: az Árpád utcai Gyöngyvirág óvoda 
garden party színhelyévé átalakított

Kulturáltság a gazdaságban
Megkapó szépségű és elgondolkodtató 

fontosságú beszédet mondott egy kisatá- 
di szántóföld tulajdonosa a közelmúlt
ban. Megismerése mindnyájunknak 
fontos lehet, akik gyakran csak üres szóc- 
séplésnek ítéljük a politikát, pedig van
nak valóságos közügyekben meg
szólalók is. Tanuljunk hát a bölcsen gon
dolkodó és felelősséggel megszólaló 
idősektől, amíg lehet!

Igen tisztelt mezőgazdasági értékesí
tő szövetkezeti alakuló közgyűlés! Enged
jék meg, hogy tisztelettel köszöntsem a 
bátor és jobbat akaró szövetkezeti tago
kat!

Rövid életünkben ritkán adódik olyan 
történelmi helyzet, amikor is elérkezett
nek érezzük, hogy változtatni kell eddi
gi életünkön. Az új évezred küszöbén, 
de a kor parancsa is azt rója reánk, hogy 
a globalizált világban, aki nem áll a sor
ba, lemarad.

A szövetkezeti eszme és gyakorlat, ha 
termő talajra hull, megkönnyíti és szeb
bé teszi életünket. 1944. évben rövid ide-

Ajándék fagylalt, két fellépés 
között a Hunyadi-napon

kertében vezényli 
a zenekart Kened- 
iné Mészáros Má
ria.

A városi pedagó
gusnap műsorára 
készültek a muzsi
kus növendékek, s 
őket követte a há
zigazdák körjátéka, 
majd a kitüntetések 
átadása. Egész 
életpályája elisme
réseként köszön
tötték a jelen lévők 
Gergó Sándornét, 

akinek a kéjren csokrot ad át Meszes
Sándomé, az Őszi Napfény Dalkörve

zetője. A két Erzsi néni említésével te is 
zárhatnánk azt a kört, amit a kisgyerme
kek és nevelőik kapcsolatával rajzoltunk 
iskolai tanévzáró 
gondolat gyanánt, 
de egészítsük ki 
talán még egy ív
vel: a Bárdos isko
lából indultunk, te
hát a következő 
képpel elmegyünk 
velük a Szobor
parkba. Kellemes 
hétvégi pikniket 
rendeztek a kisdi
ákoknak a szülők 
és az osztálytanító 
egy júniusi szom
baton. Ezek a gye
rekek a művészet által létrehozott szép 
környezet "használóiként" ismerkedtek ér
tékeinkkel, míg a Tolna megyei gyermek
tábor résztvevői Varga Ágnes művészta
nár vezetésével alkotóként tevékenyked
tek a Nagyatádi Szoborparkban.

ig Dániában voltam katona. Itt is, ott is 
német megszállás alatt nyögtünk ez idő 
tájt. Odaát élelmiszerből is a bőség lát
ványa képesztett el bennünket, nálunk 
a kevéske élelemből jegyre, s igencsak 
szűkösen lehetett kapni. Ehhez még egy 
adalék:

Édesapám a század elején kitántorgott 
Amerikába, a jobb élet reményében. A 
magyarok akkori tömeges megjelenése 
a munkavezető Boss-t is meglepte, és így 
szólt apámhoz: Mit keresnek a magya
rok az új hazában, hisz alig akad a vi
lágon még egy olyan Isten áldotta ország, 
ahol a fold, a klíma oly bőséget adó, mint 
Magyarhonban?!

Az igaz, hogy a kis nemzeteknek a tör
ténelme a nagyok játékszere, és az ő ér
dekük szerint alakul sorsunk, de azért 
most, a vérzivataros századok után, ha 
sorsunkat, életünket kellő céltudatosság
gal a kezünkbe vesszük, van remény 
összefogással, jó vezetéssel kijutni a gö
dörből. Ezt a megállapítást elsősorban re
ánk, földművelőkre értem.

A földművelőket a szervezetlenségük 
miatt a múltban is mindig kihasználták. 
Elképesztő az a szakadék, amely az ipa
ri termék és a mezőgazdasági tennék elő
állítása között, jövedelmezőségben van. 
És döntően miért? Mert szervezetlenül, 
kiszolgáltatottan dolgozunk, mert kizsi
gerelnek bennünket.

Mi most azon az úton vagyunk, hogy 
országosan is, sok-sok új típusú, értéke
sítő szövetkezetét alakítunk, és ennek sú
lyánál fogva is oly erőt képviselünk, hogy 
hátrányos helyzetünkből előbbre léphe
tünk.

A sokszor megfélemlített, félrevezetett, 
becsapott földművelők talán most ma
gukra találnak! A lehetőség adva van. Hát 
éljünk vele!

Földművelési és Vidékfejlesztési Mi
nisztérium is ezt az utat támogatja.

Végül: nagy tisztelettel és szeretettel 
köszöntőm azokat az általam is nagyra 
becsült embereket, akik fáradságot nem

Talán észrevette a Kedves Olvasó, 
hogy több kört is kinyitottunk ebben az 
iskolai tanévzáró összeállításban! Hely
színt vagy művelődéstechnikai feltétele
ket biztosított mindezeknél a város mű
velődési háza, mint az iskolai nevelést 
kiegészítő tevékenységek ma még nél
külözhetetlen intézménye. Bezárva te
hát a „kultúrházi" kört is, a nevelési kör
nyezet körét is, még egy művészeti tel
jesítményt idézünk föl. A művelődési 
házhoz tartozó Városi Múzeumban 
mutatta te megrázó és lebilincselő fo
tóit a Szigetköz sorsáról Bárdos Deák Pé
ter. A képen Horváthné Gréczy Mária, 
múzeumunk munkatársa mellett, a mik
rofon előtt, a kiállítás-megnyitó beszédét 
tartja a Duna-Dráva Nemzeti Park igaz
gatónője. Szerencsére nagyon sok isko
lai osztály sétált át, a tanév utolsó, szép 
napjaiban a múzeumi tárlatot megtekin

teni, ugyanígy, szinte minden iskola meg
tekintette az Árpád Fejedelem Általános 
iskola hagyományosan nagyon magas 
színvonalú, beszámoló rajzkiállítását, a 
művelődési ház kisgalériájában.

KO-ZA

kímélve, azon munkálkodtak, hogy 
most itt lehetünk. Nekem szent meggyő
ződésem, és a józan logika mondatja ve
lem, hogy szép hazánknak ezen szög
letében, Nagyatádon egy történelmi 
esemény veszi kezdetét a mi összefogá
sunkkal.

írtam Taranyban, 2000. április havá
ban.

Horváth József 
mezőgazdász

(Elhangzott a gazdakör kisatádi 
szövetkezetté alakuló közgyűlésén. A 
hetvenes éveit taposó férfi sok éven át 
dolgozott Nagyatádon, neki és egykori 
munkatársainak is köszönhető, hogy 
régóta szépek és rendezettek az utcák, 
a parkok Lakóhelye kitüntetéssel ismerte 
el a közjóért fáradozását, a község mil
lenniumi napja alkalmával.)

KOZA
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KÖSZÖNTŐ
Nagyatád Város Önkormányzata és lakossága nevében tisztelettel és szere

tettel köszontom a Nagyatádról Elszármazottak Találkozójának résztvevőit. Sze
mélyükben köszöntőm a régebben és a csak néhány éve településünkről el
költözőiteket.

A munkahely és az élethelyzet változása mindenkit elszólíthat egy telepü
lésről, ami nagy változás egy ember sorsában. Azt szerettük volna, hogy akik 
itt éltek és dolgoztak Nagyatádon, akiknek munkája, gondolatai, tevékenysé
ge benne van a város fejlődésébe, visszatérjenek erre a helyre. Hívtuk azokat, 
akik Nagyatádiak voltak és szívükben egy kicsit azok is maradtak.

Örömmel köszöntőm most mindazokat, akik felhívásunkra jelentkezve részt 
vesznek a Nagyatádról Elszármazottak első találkozóján. Kívánom nekik, hogy 
találkozzanak régi ismerősökkel, tiarátokkal, hogy ismerjék fel a régen látott 
helyeket. Mi a mai Nagyatádot kívánjuk megmutatni számukra és lehetőséget 
teremtünk arra, hogy gondolataikat, emlékeiket, javaslataikat el tudják mon
dani a ma itt élők számára. Örömmel és várakozással tekintünk a találkozó 
elé, ami reményeink szerint hasznos alkalom és szép emlék lesz valamennyi
ünknek.

Ormai István 
polgármester

MILLENNIUMI ÉS JUBILEUMI
FASZOBRÁSZ-SZIMPOZION

Seebodenbe „repültek” a Fürjecskék

Nagyatád polgármesterének kezde
ményezése szerint szervezett faszob
rász szimpoziont az ide nyár dereká
ra a Nagyatádi Szoborparkot fenntar
tó Művelődési Ház. Levélben fordult 
a környező országok magyar kulturá
lis és művészeti társaságaihoz, ame
lyek közül például a Kárpátaljai Ma
gyar Képző- és Iparművészek Révész 
Imre Társasága nevében Tóth Lajos el
nök úr válaszolt a megkeresésre. Rö
videsen meg is érkezett Nagyatádra 
egy jelentkezés, a levélben részletes 
szoborterv-rajzzal. A szervezők elfo
gadták a jelentkezést, elküldték az al
kotó címére a városismertető prospek
tusokat, térképeket, s a meghívó leve
let is. Nehézséget okozott azonban az, 
hogy a tervet küldő művész az indu
lása előtti napokban megbetegedett, 
így a szintén Magyarországra induló 
Tóth elnök úr gyorsan kényszerűit dön
teni: a beteg művész helyett Szócska 
László ungvári szobrászt küldte el hoz
zánk. A sietségben viszont ő már nem 
kapta meg az útbaigazító leveleket, tér
képet, prospektusokat. A Somogy IC- 
ről Nagyatádra átszállni még nem oko
zott gondot, s amikor városunkba meg
érkezett, s megmutatta a járókelőknek

a Tóth úrnak küldött első levelet, el is 
irányították a Művelődési Házhoz, ami 
az esti órában már zárva volt. Ezt kö
vetően már senki sem akadt az útjá
ba, aki meg tudta volna mondani, 
hogy merre van az alkotótelep, hol lak
nak a szervezők, hol tölthetné el ol
csón az éjszakát.

(Folytatás a 8. oldalon)

Júliusban a Fürjecske tánccsoport 
legkisebb tagjaival indult el a busz See
bodenbe. Meghívást a májusban Nagy
atádon vendégeskedő K.U.T.G. seebo- 
deni tánccsoporttól kaptak.

Már a buszból gyönyörködhettünk az 
osztrák hegyek, erdők, virággal borított 
ablakok, kertek szépségében. A kedves 
fogadtatás után a Spittali szállás elfog
lalása is csupa izgalommal járt: Ki-kivel 
kerül egy szófiába, ki lesz a „pótmahaa" 
a felnőttek közül? Egy kis pehenő után 
a görög és osztrák tánccsoporttal talál
koztunk Seebodenben egy szabadtéri 
grillparyn, aminek hangulatát még a zu
hogó eső sem tudta elmosni. Gyerme
keink bíztatását nem várva táncra kere
kedtek, körjátékokat játszottak, s ez ma
gával ragadta az osztrák gyerekeket, de 
még a görög tánccsoport tagjai is beáll
tak közéjük. A barátkozásban Antal 
András tolmácsunk segédkezett 3 napon 
át. A hosszú út és a sok újdonság után 
gyorsan elpihentek a kis táncosok, hiszen 
a másnap is sok érdekességet ígért szá
mukra.

Ébredés után városnéző sétára indul
tunk. A múzeumban a múlt tárult a sze
münk elé, ahol a régi, tintatartós padok
kal berendezett tanterembe több csoport
kép is készült. Ebéd után újabb program 
várt ránk. Hajókirándulást tettünk a töb
bi tánccsoporttal együtt a Millstatti-tavon 
(legnagyobb mélysége 141 méter), mely
nek legforgalmasabb üdülőhelye See- 
boden, ahol mindenféle vízisport kipró
bálására van lehetőség. A kisváros több

Dr. Papp László 30 évig volt a nagy
atádi járás bírája 1 7 évig elnöke. Tős
gyökeres kutasi szülők gyermeke. 
Édesapja 35 évig, a kutasi református 
iskola kántortanítója volt. A csurgói 
gimnáziumi évek után 1944. 
júniusában a pécsi egyetem államtu
dományi doktorrá avatta. A hadi
fogságból hazatérve további szigorlati 
vizsga letétele után számára úgy tűnt 
megnyílt a lehetőség bírói pályára 
lépésének. Ám ennyire - enyhén 
szólva - még sem volt sima az út. 
“Illetékesek" évekig tartó gánc- 
soskodása után, 1952-ben a csurgói 
járásbírósághoz nevezte ki az 
Igazságügyi Minisztérium járásbíróvá. 

stranddal is büszkélkedhet, s ez a hely 
a motoroshajó-kirándulások kiinduló
pontja.

A hajókázás után a népviseletbe öltö
zött együttesek a Moserhof hotel előtt 
gyülekeztek, hogy onnan vonuljanak a 
fesztivál színhelyére, ahol lengyelek, skó

tok, kínaiak, görögök, osztrákok és 
Nagyatád táncosai képviselték városai
kat. A Fürjecske táncosai elnyerték a kö
zönség tetszését, ezt bizonyította a mű
soruk után felcsattanó tapsvihar, a felé
jük mosolygó arcok. Örömünket növel
te, hogy Márta néni (a tánccsoport ve
zetője) mellett még Ágota néni 
(a Bárdos Lajos Általános Iskola igazga
tója), aki a csapat után utazott, is végig
izgulta a fellépést. Táncosaink leginkább

Az ítélkezést műfordításra váltotta
Dr. Pap László 80 éves

A dicséretes minősítést nyert 
munkája elismeréseként 1968-ban a 
nyugdíjba vonuló Dr. Bányai Lajos 
elnök utóda lett, nevezte ki az elnö
ki tanács. A kezdeti időkben az 
összes büntető ügyet, a polgári perek 
mintegy egynegyedét tárgyalta , s 
intézte az egyéb perben későbbi 
ügyeket. A csurgói járás megszün
tetésével, az ottani ügyek is Nagyatá
dra kerültek, bíró azonban egy sem 
érkezett, Dr. Papp László egyedül 

a görög csoport vezetőjének szívébe lop
ták Eie magukat. A fesztivál sok játékkal 
és közös tánccal zárult.

Utolsó nap Klagenfurtba utaztunk és 
megtekintettük a Minimundust, ahol 53 
ország 1 71 épületének, hajóknak és vo
natoknak kicsinyített mása várja az ér

deklődőket. Az épületek sorában meg
található a Halászbástya makettje is.

Az AusztriáEian töltött három nap gyor
san elrepült, mégis sok élménnyel tértünk 
haza. A gyerekek is szívükbe vésték ven
déglátóink kedvességét. A szülők nevé
ben kívánjuk, hogy még sokszor és sok 
helyen képviseljék városunkat és orszá
gunkat a Fürjecskék.

Perger Petemé, Szendreiné Lakosa 
Csilla, a táncos gyerekek szülei nevében 

maradt. Nem csoda, hogy akkor este 
hét-nyolc óráig is eltartottak a tár
gyalások. S az az időszak számára sem 
múlt el "büntetlenül" 1983 decem- 
beréEien a munkahelyéről infarktussal 
mentő vitte a kórházba, s mint mond
ja Dr. Kelle László és Dr. Bóta László 
önfeláldozó, lelkiismeretes munkájá
nak köszönheti életben maradását. 
Orvosai javallatára, kérésére 1985-Eien 
mentették fel, s nyugdíjazták.

(Folytatás a 3. oldalon)

Konferencia a gyógy-idegenforgalomról

A regionális szakkonferenciáról következő lapszámunkban számolunk be 
olvasóinknak.

Az ágyszámcsata utolsó fordulójáról
Szeptember 5-én délelőttre a Megyei 

Egyeztető Fórum ülését összehívta a Me
gyeháza Címtermébe dr. Koncz GáEior 
megyei tisztifőorvos, amelyen Somogy- 
ország egészségügyi fekvőbeteg ellátá
si intézményeinek vezetői és a tulajdo
nos önkormányzatok polgármesterei, a 
Somogy Megyei Orvosi Kamara és az 
EDDSZ képviselői vettek részt.

A levezető elnök dr. Damásdi Miklós 
Úr a megyei közgyűlés alelnöke volt. A 
megyére jogszabály által meghatározott 
131 ágy leadása volt a téma, melyre az 
öt kórház tulajdonosának közösen kel
lett ajánlatot tennie. Amennyiben nem 
sikerült volna megegyezni a tulajdono
soknak közös ajánlatban, abban az eset
ben az Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár főigazgatója döntött volna me
lyik intézmény, milyen szakmában, 

mennyire csökkentse az ágyak számát.
A tanácskozás során az intézményi 

ajánlásokból szakmánkénti Exintáshian 
lassan összejött a kritikus 131 ágy, amely
nek intézményenkénti megoszlása a kö
vetkező: Kaposvár: 30, Mosdós: 38, Sió
fok: 17, Marcali: 15, Nagyatád: 31 ágy 
kapacitás csökkentést fogadott el egyhan
gú szavazással. A döntést közös állás
pontként továbbítják az Országos 
Tisztifőorvosi Hivatalhoz.

Kórházunkra osztályonkénti bontásban 
ez azt jelenti, hogy:

- sebészeti osztály: - 4
- traumatológiai részleg: - 6
- szül.-nőgyógászati osztály - 5
- csecsemő-és gyerekgy. osztály: -10
- ideggyógyászati osztály: - 2
- pszichiátriai osztály: - 4

ággyal kevesebb működik, majd 2001. 

január 1 -jétől. A betegellátás nem sérül, 
tekintettel arra, hogy pl. a sebészeti osz
tályon 1999. évi betegforgalmi adataival 
számítva, a kapacitás csökkentése után 
is 75 %-os ágykihasználtság progrosz- 
tizálható, amely azt jelenti hogy minden 
negyedik ágy üres, s biztonsággal el tud
juk látni betegeinket.

Igényt nyújtottunk be 20 ágyas kardi
ológiai rehabilitációs osztály létesítésé
re, melynek megvalósítása az Egészség
ügyi Miniszter Úr döntésétől függ. Ha en
gedélyezi, akkor összességétien a koráb
biakhoz képest (485 ágy) ágyszámunk 
csak tizeneggyel csökken, tehát 474 ágy 
áll rendelkezésre ellátási területünk la
kossága számára.

Dr. Novotny Zita 
igazgató főorvos
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„Mindaz, amit tudunk, a múlthoz tartozik."
(J. M. Wasik.)

MESÉLŐ KÉPEK
A Szőnyegüzem

Rangos kiállításokon az Iparművésze
ti Múzeumban láthatók a padlót, a fa
lat díszítő szövött, vagy csomózott 
technikával készült szőnyegek. A leghí
resebb magyarországi a 1 7. századból 
való, melyet Rákóczi György címere dí
szít.

Hogy egykor Nagyatádon is volt sző
nyegüzem, kevesen tudják. A jelenlegi 
Bajcsy-Zsilinszky u. 2. sz. saroképület

egykori tulajdonosa Méder István (1885- 
1967) nagy-atádi lakos volt. Szorgalmas 
munkával építtette fel a saroktelken la
kását és szőnyegüzemét a századfordu
lón. Az elődök a Kápolna utcában lak
tak, amikor még Kis-Atádnak nevezték 
a térség egyetlen utcáját. Ennek a végén 
látható a barokk stílusú kápolna. Befek
tető - társával és bedolgozókkal megin
dult az üzemi munka. Nagy segítségé-

re volt erdélyi származású felesége Fü- 
löp Erzsébet is, aki jól ismerte a toron
táli és székely szőtteseket. Sikeres mun
kásságára felfigyeltek és 1923-ban a Na
gyatádon rendezett vándorkiállítás "há
ziipari csoportjában" bemutatott tárgya
iért kitüntetést kapott. Az oklevél és 
bronzérem hitelesítői voltak: A Falu Or
szágos Szövetség, - Az Országos Stefá
nia Szövetség és a Helyi Rendezőbizott
ság elnöke. Az 1929-es világgazdasági 
válság az üzleti életet teljesen megbé
nította. Üzlettársa kilépett és Ameriká
ba vándorolt. Méder István szőnyegüze
me, így kényszerűségből megszűnt. El
adta a helyi sarokházát, értékeit és Bu
dapestre költözött feleségével.

A 30-as években három teherautóval 
végeztette a fuvarozási munkát, minden
nemű áruszállítást vállalt. Hamarosan 
megnyitotta Kígyó utcai szőnyegüzletét, 
melyben európai és keleti szőnyegeket 
csodálhattak, vásárolhattak az érdeklő
dők. Neves személyiségek, művészek 
voltak állandó vevői.

A II. világháború 1945-ös befejezése 
után az életét újból kellett kezdenie a 
mesternek. Egy idő után a VII kerületi 
Nyár utcában műhelyt nyitott, ahol sző-, 
nyegjavítással foglalkozott. Az államo
sítás után idős korát nagytétényi lakó
házában töltötte feleségével. A pihenés 
mellett szorgalmasan dolgozgattak, 
nyugdíjat nem kaptak.

Nagyatádon a meglévő épület lakó
házzá lett alakítva. Egykori lakói voltak: 
Dr. Rozgonyi járásbíró, Inhoff Irén és szü
lei, Nádor Béláné, Csáki Pálné. Jelen
legi tulajdonosai Huszár Tibor fotómű
vész és családja, valamint Teller 
Árpádék.

Győré Béláné Sípos Ilona

HÍREK
A Békevilágtanács elnöksége 1978. 

július 13-i moszkvai ülésszakának 
javaslatára augusztus 6-át, HIROSIMA 
atombombázásának évfordulóját, a nuk
leáris fegyverek betiltásáért folyó harc 
világnapjává nyilvánította.

• • *

A magyar állam megszületésének 
emlékére II. János Pál pápa jelképesen 
megismételte ezer évvel korábbi előd
je, II. Szilveszter gesztusát.

Koronát és áldást küldött a Szentatya 
az ünneplő magyaroknak. Zarándoklat 
keretében hozták Rómából Esztergom
ba a koronát 2000. év augusztus 15-én. 
Ezután hajó vitte Budapestre, végül a 
budavári koronázó Mátyás-templomba 
került. E nap estéjén ünnepélyesen Te 
Deum keretében a főoltáron lévő Mária 
szobor fejére helyezték a koronát.

Vili. 20.-án volt a hagyományos 

kisatádi búcsú is. Az ünnepi istentisztelet 
a (Kápolna utcai) Honfoglalás téri Szent 
Rókus kápolnában lett megtartva a 
hívek részvételével.

Szeptember 16-án a Bárdos iskolában 

végzett egykori diákok 50 éves 
találkozójukat tartják. Iskolatörténeti 
kiállítás lesz ezen alkalomból az egyko
ri alma-materben.

A szombathelyi miniatűr textil bien- 
nálén Polák Judit, az Árpád Fejedelem 
Általános Iskola tanára - textilművész, 

Szombathely város díját nyerte el.

ELŐDEINK
x________________________________ .  ... >

Az áldozatok — 1944. augusztus 9.

pülőgépek alacsonyan szállva, egyre 
nagyobb dübörgéssel érkeztek a köz
ség fölé, szinte vibrált a levegő. Egy 
pillanat múlva fülsiketítő, sivító hang
gal nyolc bomba csapódott be a Math- 
er-házra és környékére. Az erős lég
nyomás földre tepert embereket, óri
ási por és füst kavarodott a levegőben 
tetőcserepek, üvegtörmelékek szó
ródtak szerteszét, égett testrészek és 
alvadt vér borította a fákat. A bomba
támadás a Kossuth utcában jelentős 
anyagi kárt okozott. A lakóházakban, 
a kapualjakban tartózkodó közül töb
ben megsérültek, nyolcán életüket 
vesztették.

Antal Károlyné Kovács Amália 
élt 58 évet
Mather Ernesztina élt 16 évet
Mather Vilmos élt 21 évet
Perger Ferenc élt 30 évet
Perger Ferencné Rezsonya Rózsa

élt 22 évet 
Peti Istvánná Horváth Lídia

élt 49 évet 
Radeczky Gézáné Peti Margit

élt 23 évet 
élt 4 évetRadeczky Katalin

A II. világháborúban Magyarorszá
gon a légitámadások 1943-ban szór
ványosan kezdődtek meg. A Kállay- 
kormány lemondása és a német meg
szállás után 1944-től rendszeresen 
folytatódtak. Az amerikai-angol bom
bázógépek Horvátország felől a reg
geli órákban 8-10 óra körül érkeztek 
Nagyatád térségébe 6-8 ezer méter 
magasságban, vadászgépek kíséreté
ben és repültek tovább, főleg Buda
pest, majd a főváros környékén lévő 
ipartelepek felé.

A hazai légtérbe való érkezésüket a 
rádió „légvédelem vigyázz" felhívás
sal jelezte - helyben szirénák megszó
laltatásával. A légoltalmi figyelőszol
gálat a katolikus templomunk tornyá
ban működött. A kézi szirénát a téren, 
az egykori tűzoltószertár előtt állítot
ták fel, amely félperces szünetekkel vij
jogó hanggal figyelmeztetett a közel
gő veszélyre. Az első időszakban a la
kosság betartotta a légoltalmi előírá
sokat. Az iskolákban bevezették a lég

oltalmi ismeretek oktatását is. Később 
már nem mentek az emberek az óvó
helyre, tették a dolgukat, vagy érdek
lődéssel figyelték a gépek vonulását. 
Csak a magányosan visszatérő gépek 
idéztek elő kisebb félelmet, mert le
ereszkedve ijesztgették a szabadban 
tartózkodókat. Két eset érdemel em
lítést. Az egyik egy nyári vasárnapi na
pon történt, amikor egy vadászgép, 
gépfegyveréből sorozatot zúdított a 
„Takács-gödör" területén. (Ma ez a 
Csónakázó tó környéke.) Kisebb anya
gi kár keletkezett, személyi sérülés 
nem történt, de akik ezt a támadást át
élték és ma is élnek, a halálfélelmet 
soha nem felejtik el. A másik 1944. ok
tóber 16-án volt, amikor a Zrínyi ut
cai egykori Czindery-kastélyban mű
ködő konzervgyár telepét érte bomba
támadás. Kárt nem okozott: a gépház, 
a feldolgozó ép maradt.

1944. augusztus 9-én felhőtlen, tisz
ta, napos idő volt, senki sem gondolt 
arra, hogy veszély is fenyegethet. A re-

Nem a halál nagy, hanem a fájda
lom a szívekben! A község vezetői a 
károsultak részére gyűjtést szerveztek, 
amelyből a lakosság példamutatóan ki
vette a részét. Az utókor számára meg
említendő azoknak a névsora, akik je
lentős összeggel támogatták a bajba
jutottakat.

Széchenyi Pál földbirtokos2000 pen
gő
Sass Aladár 500 pengő
Tűzharcos Szövetség 500 pengő

A bombázás óta eltelt 56 év, de an
nak szörnyűsége, borzalma, ma is él 
az emlékezetben. Az áldozatok sírját 
jó részt felszámolták az idők folyamán. 
A város önkormányzata az 1994-ben 
felállított II világháborús emlékművön 
az ÁLDOZATOK nevét is feltüntette. 
„Iszonyú év! - mely nem méred már 
az ő életét - nélküle dübörögsz to
vább."

Török Sophie

Győré Béláné Sípos Ilona

Vakok és gyengénlátók vetélkedője
A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (MVGYOSZ) Som

ogy megyei Szervezete augusztus 29-én Nagyatádon a Polgármesteri Hivatal 
épületében tartotta meg vetélkedőjét. A hagyományos körzeti csoportok közöt
ti megmérettetésen 3 csapat vett részt.

A sorstársak Csík Lajos: 40 év a somogyi látássérültek életéről című kiad
ványból, valamint a szövetség történetéből készülhettek fel. A versenyzők bizonyí
tották jártasságukat a különböző történelmi, földrajzi, irodalmi és műveltségi 
kérdésekben. Az első helyet szoros küzdelemben a nagyatádi csapat (tagjai: 
Végh István, Héjas István és Kecskés Kálmán) szerezte meg. Az izgalmakban 
bővelkedő játékot Milkovics Lászlóné, a Kulturális Bizottság elnöke állította 
össze és vezette le. A zsűri vezetője Csík Lajos, a Megyei Szervezet elnöke 
volt.

A csapatok a nap fennmaradó részét ki kapcsolódásként a város megismerésével 
töltötték.

Milkovics Lászlóné
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NAGYATÁD IFJÚ POLGÁRAI
Nagy Levente József, Krizsai Máté Zoltán, Pápai Attila Márk,

Molnár Sára Rebeka, Fuisz Dominik

VÉGH ANDRÁS
A POLGÁRŐR EGYESÜLET RÉGI-ÚJ VEZETŐJE
A nagyatádi városi Polgárőr Egyesület közelmúltban megtartott tisztújító köz

gyűlésén egyhangú szavazással választották az eddigi vezetőt, Végh Andrást, 
az egyesület elnökévé. A héttagú vezetőségbe két polgárőr: Tánczos Tamás és 
Kiss Árpád került. A régi-új elnök a legfontosabb feladatok között határozta 
meg a betörések megelőzését, az egyedüli emberek védelmét, a turisták, a külföl
di állampolgárok biztonságának óvását. És, különösen szeptember-október 
hónapokban a gyalogos átkelőhelyeken az iskolai tanulók biztonságának 
megóvását.

TÁJÉKOZTATÓ
A Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság, valamint az Egészségbiztosítási Igaz
gatóság 2000. II. félévéiben Nagyatádon ( Baross Gábor u. 5. Il.em. tanácskozó 
terem) az alábbi időpontokban tart kihelyezett ügyfélszolgálatot:

X. 4., XI. 8., XII. 6-án 8 órától 16 óráig

A Művelődési Ház programja
Nagyatádi Millenniumi Napok szeptember 15-16-17

15- én 17 órakor Egyháztörténeti Kiállítás (Városi Múzeum) - a kiál
lítást megnyitják Cseke László ref. lelkész, dr. Kisnemes János 
esperes, Nagybocskai Vilmos ev. lelkész.

17.45 órakor Történelmi Arcképcsarnok - Somogyi Gyó'ző fes
tőművész kiállítása (Városi Múzeum) megnyitja Gara István 
a Millenniumi Bizottság elnöke.

16- 17-én Nagyatádról Elszármazottak Találkozója.
16-án Nagyatádi alkotók és Nagyatádról elszármazottak kiállítása 

- megnyitja: Berták László költő.
23-án 7. Országos Faszobrászati Kiállítás megnyitója 14 órakor 

A kétévente meghirdetett pályázatra az idén 40 alkotó küldte 
el munkáit, melyből a szakmai zsűri 35 szobrász alkotásait
választotta ki.

Pallag Katalin
igazgató
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Augusztus 1. Szoptatási Világnap
A LEGJOBB ÉLETKEZDET

Ahogy a fák a nap felé fordulnak, úgy 
fordítják arcukat a kisdedek az anyamell 
felé. Ez a természet törvénye.

A szoptatás világnapja kitűnő alkalom 
arra, hogy ismételten szorgalmazzuk az 
anyákat a szoptatás fontosságára, az 
életmentő anyatej jelentőségére. Az éde
sanyák tudatosan, fizikailag és lelkileg 
készüljenek fel életük egyik legszebb 
hivatására az anyaságra.

A szoptatás egy sikerélményekkel teli 
időszak, amely az egymásra találás első 
meghatározó élménye. Ezzel egy olyan 
kötelék kezdődik anya és gyermeke 
között, mely döntő és pótolhatatlan. Ez 
formálhatja a későbbi anya-gyermek 
kapcsolatot, az anyai magatartást, a fel
növekvő kis emberke viselkedését, 
gondolkodását és érzelemvilágát. Kulcs
fontosságú szerepe van a szoptatásnak, 
mely ideális táplálékot, szeretetet, 
védelmet, gondoskodást közvetít a 
gyermek felé. A szoptatás sikere ott 
kezdődik, hogy az anyának legyen 
önbizalma! Bízzon magában, a 
testében, hogy képes lesz szoptatni! Bíz
zon a csecsemő életösztönében! A 
szoptatás az anya természet adta joga! 
Tudnia kell, hogy a csecsemőjének is 
joga van, hogy őt az édesanyja szop
tassa, biztosítsa számára a közelséget, 
teste melegét, a betegségekkel szembeni 
védettséget, a kiegyensúlyozott testi- 
szellemi-érzelmi fejlődést!

Az anyatej természetes és mindig 
megújuló erőforrás. Minden asszony

A várost díszítő kerámikák
Spanics Katalin tiffani üvegtechnikával is dolgozik

Spanics Katalin somogyszobi kera
mikus munkái egyre több épületet, 
közteret díszítenek a városban. Elég, 
ha a városháza homlokzatán megje
lenő címerre és feliratra, a Fehér Ga
lamb Étterem és a nyomda homlok
zatán elhelyezett cégérre, illetve az 
emléktáblára, a henészi új katolius 
templom és a Sportcsarnok díszítésé
re, valamint a Takarékszövetkezet 
előtti téren még befejezetlen díszkút- 
ra gondolunk. Az importált finom 
agyagot, amellyel többnyire dolgozik, 
nem tartja halott anyagnak; az a mű
vész keze munkája nyomán életre kel, 
- mondja nyugalmat árasztó csupa fa, 
bokor, virág borította kertes háza te
raszán. A tanuló éveket is beszámít
va, harmincöt éve műveli ezt a cso
daszép mesterséget, amit máig nem 
bánt meg, noha régész, aztán népraj
zos, szobrász akart lenni. A gyerekko
ri szép emlékekből táplálkozva törek
szik egyre inkább arra, hogy művein 
keresztül jó érzést ébresszen az em
berekben.

- Az építészek felkérésére épület
kerámiához „nyúlt"...

- Szívesen vállalkoztam rá, ám eh
hez be kellett rendezkednem. A be
szerzett programozható nagy kemen
cében készülnek a Sportcsarnok díszí
tő munkái, amelyekhez 1 5 mázsa fo
gyott az alapanyagból és amelyet elő

A hazafias óda szerzője
Kölcsey Ferencre emlékezünk

210 éve, 1 790-ben született Kölcsey 
Ferenc költő, kritikus, politikus, szónok.

Ősi, nem gazdag nemesi család sar
ja. Kisgyermekként himlő következté
ben bal szemére megvakult, e csapá
sok magányossá, érzékennyé tették.

Műveltségét a debreceni kollégium 
könyvtárában alapozta meg.

Kölcsey nevéről mindenekelőtt a 
Himnusz szokott eszünkbe jutni. 
1823-ban a tetéző nemesi ellenállás 
idején írta. A ránk maradt kézirat vé

teje a saját gyermeke szükségleteinek 
megfelelő összetételű, amely folyam
atosan változik, egy szoptatáson belül 
és napról napra is - igény szerint 
követve a gyermek mindig alakuló 
igényeit.

Alapvető fontosságú, hogy az anya a 
baba igényei szerint szoptasson, miv
el ezáltal biztosíthatja leginkább a 
csecsemő a folyadék és tápanyag szük
ségletét. Az igény szerinti szoptatás meg- 
valósftásának alapfeltétele, hogy az anya 
és gyermek együtt legyen. Ezt próbál
ja biztosítani a szülészeti ellátás egyik 
eleme, a rooming in rendszer (babás 
szoba), ahol az anyának a szülésznő, 
az újszülött ellátásban pedig a gyer
mekápolónő nyújt segítséget. A babaá
gy az anya ágyának oldalán 
helyezkedik el, a mama maga mellett 
tarthatja az újszülöttet, szemkontaktusba 
lehet vele, kézzel megérintheti, ha nyug
talan. Itt megtanulhatja az újszülött 
ápolásával kapcsolatos teendőket, a 
kézzel történő fejés technikáját, az any
atej tárolását.

Nekünk egészségügyi dolgozóknak, 
akár a kórházban, akár a területen dol
gozunk feladatunk harcolni a szop
tatásért, a szoptató édesanyák meg
becsüléséért. Ebben a szellemben dol
gozunk, a szoptatás iránti elkötelezett
séggel, segítő szándékkal, egy 
egészséges nemzedék érdekében.

Kántor Éva 

újszülött részleg vezető főnővére

ször 1 20Ü °C-on égettem, ami termé
szetesen időt állóbb mint a mészkő. 
A templom díszei német alapanyag
ból fél-porcelán díszítőelemekből ké
szültek.

- Milyen értéket kölcsönöz az épü
letkerámia az épületnek?

- Egyrészt hangulatot és élményt, hi
szen az építészekkel együttműködve 
talán így válik eggyé, egésszé a vég
termék, maga az épület, amely eszté
tikai többletre is szert tesz ez által.

- Milyen tervei vannak a jövőt ille
tően?

gén ott a keletkezés időpontja: Cseke, 
1823. január 22. Ez azt sugallja, hogy 
egyetlen lendülettel, egyetlen nap 
alatt írta meg hazafias ódáját.

Ez a nap, január 22. lett Magyar Kul
túra Napja.

1 844-től a költemény Erkel Ferenc 
megzenésítésében a nemzeti himnu
szunk.

Kölcseyt tekintjük a magyar iroda
lom politikailag leghaladóbb költőjé
nek. Szerepe legalább annyira beletar

Az ítélkezést műfordításra váltotta
Dr. Pap László 80. éves

(Folytatás az 1. oldalról)
Feleségével. Piroskával karonfogva 

ritkán látjuk. Erre kisebb balesete, ame
ly a kutasi szülői ház kertjében érit sem 
magyarázat. Szenvedélyének él. Éde
sapjától örökolt hajlam, családi vonás 
nála a könyvek, a szépirodalom iránti 
vonzalom, ám nem elsősorban a vilá
girodalom klasszikusai iránt. A roman
tikus és a szabad természetbe ágyazott 
kalandos regények leírása vonzotta, 
különösen az amerikai író: Zane Grey 
könyvei. Az idegen nyelvek iránti érdek
lődése jelentős tényezőként kíséri már

- Úgy tizenöt aktív évem van vis

sza. El kell döntenem: a kemencét, 
mint adottságot figyelembe véve csi
nálom a szobor, az épületkerámia
munkákat is - a kerti szobrokat, -asz
talokat, -székeket, egyáltalán - a kül
téri bútorokat. Vagy megyek a saját fe
jem után és csak művészi és nem ipa
ri munkát végzem.

Merthogy nagyon érdekel az üveg
művészet is. Volt lehetőségem elsajá
títani az ún. tiffani üveg-technikát és 
belekóstoltam az ún. üvegroggyantós 
művészetébe is. És úgy érzem, a szak

ma érdekében is tennem kell: szüksé
gét látom a Somogyi Agyagos Céh 
megalapításának, amelynek az emb
lémája védhetné a minőséget. Úgy 

gondolom rajta keresztül megalapoz
ható lenne a szakmai munka tovább
fejlesztése, tovább bővülhetne a szak
mai tudás. Aztán dédelgetett vágyam, 
hogy a somogyszobi védett két
százéves Vilma-házban a régi kézmű
vesség felelevenítésével gyerekek is
merjék meg az egykori fogásokat; a ke- 
nyérdagasztás-sütést például. Olyan 
közös produkciót meghonosítani, 
amelyben a résztvevő aktív szereplő
vé válik.

- Kik a legfőbb kritikusai?
- Igaz: Minél többet tud az ember, 

annál inkább rájön és látja igazán, 
hogy milyen sokat nem tud. Ezért fon
tosnak tartom a józan, jó szándékú kri
tikát. Ebben a már önálló életet élő fi
am és leányom segítenek nekem.

Hubay S.

tozik a kor politikatörténetéire, mint iro
dalomtörténetébe. O volt a rendszeres 
magyar irodalmi kritika egyik előkészí
tője.

Hegedűs Géza A magyar irodalom 
arcképcsarnoka című művében írja ró
la :

„A kiterjedt és oly fontos életművet 
egy világéletében gyönge testű, beteg
ségekkel küzködő. mindössze negy
vennyolc évet megélő, de férfiasán ke
mény lelkű ember hagyta hátra. Élet
műve él az irodalomtörténetben. Ne
vét, emlékezetét a köztudatban múl
hatatlanul idézi nemzeti himnuszunk." 

Varga Éva 

gimnazista kor óta. Zane Grey 60 vad
nyugati regénye közül a két hálxirú 
között nálunk, 25 jelent meg. És a mag
yarul még meg nem jelent művek közül 
húszat saját szórakoztatására Dr. Pap 
László fordított le. Ebiről már világossá 
válik: az egykori bírósági elnök 
műfordítással tölti napjait. Más nyelvből 
átültetni, különösen kis népeknél nagy
on szép és nemes törekvés. E műveket 
„megszólaltatni", saját erejét, gondolati 
eszköztárát is próbára téve, energiáit 
mozgósítva több mint szép feladat.

Babits Mihály mondta: ..... a leg

Palacsintás királynőt választottak...*

Dr. Gyenesei István a megyei közgyűlés elnöke nyitotta meg a rendezvényt 
a Solar Szállónál

KERESZTVIVŐK
A napokban a padláson turkáltam a 

ruhahegyek között. Rádöbbentem, ma 
egy házban több ruha van, mint gyerek
koromban egy egész utcában. Viszont 
egy egész utcában van annyi gyerek, mint 
régebben egy nagyobb családban. Még
is panaszkodunk. Még azok az időseb
bek is, akik igazán megismerhették a szű
kös világot. Úgy látom, akiknek bőveb
ben jutott a javakból, többet nyafog
nak, mint akiknek tényleg rosszul megy 
a soruk. A kevésből sokszor jobban te
lik a szerencsétlenek, a rászorulók meg
segítésére is. Persze lehet, hogy a régeb
bi időkben is így volt, csak a vágyaim
ban van ez másképpen.

Azért ma is vannak áldozatvállalásra 
, helytállásra hajlandó emberek. Persze 
őket többnyire nem a paloták lakói, nem 
a vezető államférfiak között kell keres
ni. Itt közöttünk, hétköznapi emberek kö
zött találhatunk ilyeneket. Az általam is
mertek közül szeretnék két személyt név 
nélkül röviden bemutatni. Biztosan töb
ben is rájuk fognak ismerni.

Az egyikük már régóta özvegy asszony. 
Alacsony nyugdijából szerényen élte 
mindennapjait. Van elég egészségügyi 
nyavalyája is de azt az öregkor velejá
rójának tartja. Sok gyereket nevelt, de 
őket már rég szárnyukra bocsátotta. A 
gyerekek közül nem mindeniknek sike
rült jól a házassága, ezért egyik unoka 
zűrös körülmények között nevelkedett. 
Gondolt egyet a nagymama, és ezt az 

nemzetibb, legnagyobb... hisz'a magyar 
irodalom számára fordítja a műveket..." 
Reméljük, anyanyelven lesznek olvas
hatóak e művek, ugyanis - reméljük csak 
egyelőre - könyvkiadónak nem ajánlott 
fel egyet sem. Azon kívül, hogy 1980- 
ban egyet elloptak, lemásolták és a Sprint 
Kiadó Majesti tanyája címen árusította.

Zane Gray írói nagyságát encik
lopédiában megjelent életrajzi leírásai is 
jelzik. Mégis dr. Pap László három olyan, 
a személyét illető adattal találkozott, ame
lyek eltérnek attól, amit ő tudott. Dr. 
Lőrén Greynek, a califomiai egyetem pro
fesszorától levelére érkezett válasza, a 
nagyatádi jogász ismereteinek 
helyességét igazolta. Darid Crystal pro
fesszor levelében megköszönve a segít
séget, az újabb enciklopédiában már a 
javított adatokat szerepeltette.

A Zane Grey's West Society titkára a 
következő szavakkal hívta társulatuk 
soraiba: „Tárt karokkal várunk..." Az 
1999. karácsonyára érkezett levélben 
már arról értesítik, hogy a társulat tagjai 
sorába vették fel; s ettől kezdve a 
kéthavonta megjelenő, Grey Review c. 
folyóiratot is megküldik a részére. És ez 
nagy öröm számára, s újabb erőt, hitet 
ad munkájához, amit bízvást remél
hetünk - közkinccsé tesz.

Dr. Pap László szenvedélyesen, 
mindig is az igazságot kereste. S ha 
tévedtem - mint mondja - Arany János 
„Epilógus"-a kísért: „Bár ha engem 
titkos métely felemészt: az örök kétely. 
Pályám bére égető mint Nessus vére." 
- Mi egészséget és örömteli munkát kívá
nunk.

Hubay Sándor

unokáját magához vette. Szűkös anya
gi helyzete ellenére évek óta együtt van
nak. A gyerek az iskola egyik legjobb ta
nulója. Nagy esélyt kapott arra , hogy be
kerüljön a felsőoktatásba és jó pályára 
lépjen. Reméljük , hogy a nagymama 
szegényes, de szeretetteljes otthonából 
elég útravalót visz magával ahhoz, 
hogy az életben megállja a helyét.

A másik asszony egy anatómiai cso
da. Harminchárom évvel ezelőtt súlyos 
baleset érte. Gyümölcsszedés alkalmá
val leesett a fa tetejéről és gerinctörést 
szenvedett. Deréktól lefelé rögtön és 
visszavonhatatlanul lebénult. Akit ilyen 
baleset ér általában föladja. Ö nem ilyen 
volt. Bár csak tolókocsival közlekedik 
.mégis sokat dolgozik. Süt, főz, mos, se
gít a családnak. Három unoka fölneve
léséből alaposan kivette a részét. A ko
csiban cipelte a csöppségeket. Gyakran 
látom a kertben, ahogy a kocsiból kiha
jolva kapálja, öntözi a palántákat. Nem 
tudom mit éreznének azok az életerős 
fiatalok , akik csak úgy céltalanul teng- 
nek-lengnek a világban, ha ezt az ass
zonyt látnák.

Persze ezek az asszonyok sem szen
tek. Nekik is vannak hibáik. Nem tudom, 
vallásosak e vagy sem. Akár így, akár 
úgy áll a dolog, kereszténységből példát 
mutatnak a számunkra.

Nem panaszkodnak, hanem viszik a 
keresztjüket!

CB
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Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola 

1999/2000. tanév tanulmányi versenyek eredményei
A gimnazisták ismét Franciaországban jártak

Iskolánk 297 tanulójából 152 vett részt a különböző iskolai, megyei, országos 
szintű tanulmányi versenyeken. A különböző történelem tárgyú versenyek vonzot
ták a legtöbb tanulót (77). A TIT által meghirdetett országos levelező versenyen Lukács 
Anett 8. osztályos tanuló 240 résztvevőből 9. helyezést ért el.

A Ránki György Regionális Történelem Verseny döntőjében Pólyák Petra 1 .a. osztá
lyos tanuló a 18 évesekkel együtt versenyzett, és 7. helyezést ért el.

A Honismereti Szövetség „Felkelt a napunk" millenniumi vetélkedő megyei dön
tőjében 1 .a. osztály csapata 6. helyezést, a 2.a. osztály 7. helyezést, a 12. osztály 
11. helyezést ért el a 16 döntőbe jutott csapatból.

A Honvéd Kulturális Egyesület által meghirdetett országos versenyen „Évezredes 

harcaink" című millenniumi hadtörténeti vetélkedő regionális döntőjében iskolánk 
csapata 2. helyezést ért el Szombathelyen. A csapat tagjai: 12. o. Kovács Marietta, 
Kovács Emil, Grujber Zsolt, Horváth Tamás; 4.a Simonics Georgina, Antalfi Gerge
ly; 3.a Madarász Viktor, Koppány Tamás; 2.a Horváth Anna; 1 .a Pólyák Petra

A versenyt a Duna TV, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium, Oktatási Min
isztérium és a Magyar Millennium Kormánybiztos Hivatala támogatta.

Az Országos Egyháztörténeti Vetélkedőn „A Magyar Kereszténység 1000 Esz
tendeje" címmel az I. fordulóban 3 csapatunk 9 tanulóval versenyez.

GLÓRIA VICTIS - A Rákóczi Szövetség által meghirdetett Kárpát-medencei mag
yar középiskolás történelmi verseny országos vetélkedőjén 15 csapattal 45 tanuló 
versenyez. Óriási a lelkesedés a résztvevő csapatoknál, hisz a végső döntők győzte
seinek külföldi utazási lehetőséget ígér. Felkészítő tanárok: Heizler Erika, Horváth- 
né Ringenbach Beáta, Simonné Bolla Marianna.

Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola sporteredményei
III. kcs. lOOm 1. hely

200 m II. hely
Távol ugrás II. hely

IV. kcs. 1 500 m II. hely
3000 m 1. hely

V. kcs. 100 m 1. hely
200 m 1. hely

Hármasugrás II. hely
Gerelyhajítás III. hely

Fiú
III. kcs. 800 m II. hely

1500 m II. hely
V. kcs. 1 500 m II. hely

3000 m II. hely
800 m 1. hely

Magasugrás II. hely
Gerelyhajítás III. hely

Fiú
III. kcs. 800 m II. hely

1500 m II. hely

V. kcs. 1 500 m
3000 m II. hely
800 m 1. hely

Magasugrás II. hely
Gerelyhaj itás III. hely

Ronga Eszter
Ronga Eszter
Ronga Eszter

Pap Andrea
Pap Andrea

Karlovics Andrea
Karlovics Andrea
Karlovics Andrea
Kéri Tímea

Balazsin András
Balazsin András
Várdai Róbert
Várdai Róbert
Antalfi Gergely
Balatincz Gábor
Kálmán Ottó

Balazsin András
Balazsin András

II. hely Várdai Róbert
Várdai Róbert
Antalfi Gergely
Balatincz Gábor
Kálmán Ottó

13 szerencsés diáknak a gimnázi
umban megadatott a lehetőség, hogy 
két hétig élvezze a napfényes Francia
ország inkább hófedte tájait. Igaz sí
elésre nem számítottunk, de legalább 
annyira lebarnultunk, mintha a stran
don napoztunk volna.

Közel egynapos fárasztó utazás 
után értünk Rochejeanba, ahol egy he
tet töltöttünk el egy turistaházban. 
Rochejean egy kis falu a Jura hegység
ben, kb. 1000 m magasan, ahol van 
hegyi levegő, „illatos" tehéntrágya, ti
pikus francia paraszt és falusi kiskocs
ma.

Megrázó esettel kezdődött kirándu
lásunk. Odaérkezésünk utáni első 
napon egy gyalogtúra során buszso
főrünk hirtelen rosszul lett és meghalt. 
E tragikus eseményt együtt sikerült fel
dolgoznunk, bár mindig fájó emlék 
marad. Ennek ellenére csodálatos 
hetet töltöttünk el itt, bejártuk a kör
nyéket, a Doubs folyó vidékét, a kör
nyező településeket és még Svájcot is 
láttuk kétszer. Többek között az Olim
piai Múzeumot és a Genfi-tavat.

Az esti búcsúbuli után fájó szívvel 
köszöntünk el a jó szakácstól, akinek 
mindig sikerült megörvendeztetnie 
minket finom főztjeivel.

Ezután következett túránk legnehe
zebb része: egyedül eltölteni egy hét
végét francia családoknál. Sikeresen 
leküzdöttük a nyelvi akadályokat, 
csak franciául beszéltünk, rengeteg új 
dolgot tanultunk. Sokunkat még kirán
dulni is elvittek.

Európa Kupa rendszerű csapatbajnokság: II. helyezés Csapattagok: Kálmán Ottó, 
Tódor Mihály, Balatincz Gábor, Máté Balázs, Simon Gergely, Antalfi Gergely, Vár
dai Róbert, Steiner Krisztián

Mudin Imre Emlékverseny: 6 tanulónk versenyzett
Mezei futóverseny: Városkörnyéki: III. helyezett csapat: Ronga Eszter, Schwarcz 

Edina, József Enikő, Dómján Anita, Simon Judit
A Barcson rendezett Határtalan Játék sportversenyen iskolánk csapata II. helyezést 

szerzett. Csapattagok: Schwarcz Edina, Ronga Eszter, Húros Tibor, Karlovics Andrea, 
Báli Ildikó, Kovács Edina, Kálmán Ottó.

Női kézilabda csapatunk a megyei bajnokságon 4. helyezést szerzett. Edzők: Ludán 
János, Rongáné Csányi Katalin, Vránicsné Bődi Ildikó

Az országos Mini Diákköri Konferencián Ronga Eszter és Horgas Katalin (8.o.) 
Hulladékfeldolgozás c. dolgozatával II., Kováts Orsolya 8., és Szerecz András 9. 
helyezést ért el.

Felkészítő tanár: Szabó Irén.
A Millenneumi tehetséggondozó és képességfejlesztő országos versenyen bioló

gia tantárgyból Kiss Attila HO.o.) 14., Kiss Borbála (12.o.) 3., Balogh Adrienn (2.a.) 
3. helyezést ért el. Felkészítő tanár: Czimmerman Béláné

Kémia tantárgyból Kiss Attila (10.o.) ugyanezen a versenyen 6. helyezett, Kiss 
Borbála (12.o.) 6. helyezett lett. Felkészítő tanár: Szabó Irén.

Az Irinyi János Országos Kémia Tanulmányi Verseny megyei döntőjében Kiss 
Attila 6. helyezést ért el. Felkészítő tanár: Szabó Irén

Az Európai ismeretekről rendezett megyei versenyen iskolánk csapata 2. helyet 
szerzett. A csapat tagjai: Vass Petra (3.a.), Kovács Erika (3.a.), Cseke Lilla (11 .o.) Felkészítő 
tanár: Vránicsné Bődi Ildikó.

A különböző matematika versenyeken 25 tanuló vett részt, közülük Csőm Gerge
ly (3.a.) 4. helyezést, Bátorka Krisztián (11 .o.) 5. helyezést, az alapműveltségi matem
atika verseny területi fordulójában Szíjártó András (7.o.) 3. helyezést ért el. Felkészítő 
tanár: Szabó Erzsébet, Mesterné Subicz Erika.

A környezetvédelmi nemzetközi rajzpályázaton Kiss Borbála (12.0.) 1. helyezést 
ért el. Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen biológia tantárgyból Kiss 
Borbála (12.o.) 1 5. helyezést ért el.

1999. nyarán szokatlan esemény
re figyelhettek föl Nagyatád éppen 
nem nyaraló lakosai, közülük is fő
ként a bodvicaiak: a városrész teme
tőjét egy ásató-brigád szállta meg, 
élükön dr. Magyar Kálmán régésszel, 
akik a kánikulára fittyet hányva 
mintegy két hétig vallatták a temető 
mélyebb földrétegeit.

A munkálatokról az újságok, a rá
dió és a körzeti televíziók is beszá
moltak. Amíg a nyitott munkagödrök 
tátongtak a temetőben, sok felnőtt és 
gyerek is ellátogatott ide kíváncsian 
lesvén, hogy vajon mit fordít ki a 
földből az ásó.

Akik hallották a híradásokat, meg
tudhatták, hogy itt, a temető köze
pén lévő kis dombon állt a Bodvica 
elődjének számító középkori Boda 
vagy Bodafalva falu temploma, en
nek maradványait keresték a régé
szek.

Az ásatás sajnos szerény ered
ménnyel zárult, ugyanis a jelek sze
rint a kutatott helyen már korábban 
is nagy mélységben megbolygatták 
a talajt, és a használható téglák ki
nyerése érdekében a legmélyebben 
fekvő alapokat i s kibányászták. Ez 
azért is meglepő, mivel a bodvicai 
Horváth Ferenc helytörténész-kuta
tó emlékezete szerint gyerekkorában 
egy építmény falai ott a temetőben 
még lábazat magasságáig állottak, te
hát a maradványodat valamikor a XX. 
század derekán bonthatták el.

Cserkészek a Balatonon
A Bárdos Lajos Általános Iskola 

cserékszcsapata58 fővel táborozott jú
lius 6-1 5-ig Fonyódligeten.

A kiscserkészek két 5 napos turnus
ban, a nagyok egy tíznaposban tölt- 
hették el szabadidejüket e balatonparti 
ifjúsági táborban.

Kitűnő körülmények fogadtak ben
nünket, új faházak jól felszerelve. Ve
zetőink sok szabadidős programot 
szerveztek, így például két hajókirán

Hétközben szervezett programok 
vártak minket. Megismerhettük 
Besanyon nevezetességeit, történelmét 
és kultúráját. A város alpolgármeste
re fogadta csoportunkat. Felderítettük 
Stendhal Vörös és fekete c. regényé
nek színhelyeit, templomi titkokra is 
fény derült. (Míg a hívők télen fagyos- 
kodtak a templomban, a püspök fű
tött fülkéből hallgathatta a misét.) Há
rom gimnáziumba is ellátogattunk, 
ahol bepillanthattunk a francia diákok 
életébe. Meghallgattuk néhány óráju
kat és sokszor meglepődve tapasztal
tuk, mekkora csend van órán. Iskolá
ik felszereltsége nagyon színvonalas, 
tanáraik fizetése is jóval több. Bár Ma
gyarországról elég keveset tudtak, 
reméljük, sikerült felkeltenünk ér

A bodvicai kerek templom
Bár Somogy megye déli részén csak 

nagyon csekély számban maradtak 
fenn középkori építmények, egy kö
zépkori falusi templom maradványa
inak előkerülése mégsem túl nagy 
szenzáció, hiszen majdnem minden 
mai település határa rejt ilyen lele
teket. Bodvica hajdani temploma 
azért különleges, mivel itt állott So
mogy vármegye egyetlen bizonyítot
tan kör alaprajzú középkori templo
ma, szaknyelven rotundája.

A kerek-templom létére vonatkozó 
bizonyítékok egyértelműek annak 
dacára, hogy az említett régészeti ku
tatás középkori tégladarabokon és 
csontvázakon kívül más pozitív bizo
nyítékot nem tudott felszínre hozni.

Bodvica középkori neve Boda, 
Bodofalva volt, a falut csak a török 
hódoltság után betelepített horvát la
kosság nevezte el Bodvicának. 
Jankovich B. Dénes régész fedezte fel 
az 1976-ban a Rinya-völgyi telepü
lések történetéről írott tanulmányá
ban, hogy az 1332-37. Évi pápai ti- 
zedjegyzékekben ezen a környéken 
szereplő „Rotunda Ecclesia" (magya
rul: Kerekegyház) nevű helység két
ségkívül Bodvicával azonosítható, 
mégpedig egy 1733-ból származó 
egyházlátogatási jegyzőkönyv alap
ján, amidőn Bodvica akkor - romo
sán bár -, de még álló templomáról 
azt jegyezték fel az összeírok: 

dulást Badacsonyba és környékére. A 
túrázásokon kívül sokat fürödtünk, va
lamint kapcsolódtunk a nagytábori 
szabadidős programokhoz. A legna
gyobb elismerést a kiscserkészek fut
ballcsapata vívta ki, akik nagytábori 
szinten első helyezést értek el. Egyé
ni atlétikai számokban is több dobo
gós helyet szeretünk.

A fennmaradó szabadidőnket fürdő
zéssel és a környék felfedezésével töl

deklődésüket. Utolsó nap egy szép 
mészkőbarlangban jártunk, ahol még 
medvecsontvázat is láttunk (fej nélkül). 
Borkóstolónkat sajnos elmosta az 
eső, de kárpótolt minket érte az elő
ző napi strandolás.

Csütörtök reggel mindenki búcsút 
vett alkalmi családjától, majd elindul
tunk a valóban napfényes magyar hon 
felé, remélve, hogy egyszer még 
visszatérhetünk Besanyonba.

Köszönjük ezt a felejthetetlen két he
tet vendéglátóinknak, szüléinknek, 
dr. Büttnerné Bódy Ágnes igazgatónő
nek, Kucskó Annamária tanárnőnek, 
Fisli Gyulának és mindenkinek, aki se
gített bennünket.

Bátri Zsófia 
és Karlovics Andrea

„Capella murata figuráé rotunda 
est..." (A kápolna falainak formája 
kör-templomra vall...)

Bodvica templomáról tudjuk, hogy 
Szent György tiszteletére szentelték, 
és a nagy-atádi ugyancsak Szent- 
György titulusú egyház leányegyhá
za volt. A másik bizonyíték pedig az 
1 783. Évi 1. Katonai felmérés térké
pén Bodvicától délre, a mai temető 
helyén látható kis kör alakú jel „Alt 
Tourn" (azaz: régi torony) felirattal. 
Megjegyzendő, hogy e térképen 
minden más templomot kereszt jel
lel ábrázoltak, tehát a kör jelzés itt 
konkrét építmény-formára utalt.

A mai Magyarország területén ta
lálható, és megtekinthető középko
ri körtemplomok köréből a követke
zőket ajánlom a tisztelt olvasók fi
gyelmébe: Kallósd (Zala megye); 
Öskü (Veszprém megye); Kiszombor 
(Csongrád megye); Karcsa és Szalon
na (Borsód-Abaúj-Zemplén megye). 
Körtemplom feltárt alapfalai láthatók 
környékünkön Keszthelyen a feren
ces templom mellett, illetve Veszp
rémben a székesegyház mögött (Szt. 
György kápolna) is.

Bár Bodvicán a körtemplom ma
radványait nem sikerült bemutatni, 
e település így is büszke lehet ősi, Ár
pád-kori fennállásának és egykori kü
lönleges templomának emlékére.

Deák Vagra Dénes

töttük el. A különböző altáborok kö
zött nagyon szoros barátságok szövőd
tek, akik számára az elszakadás a tá
bor végén nagyon nehéz volt. A ha
zaérkezéskor már kellőképpen elfárad
tunk, de rengeteg élménnyel lettünk 
gazdagabbak.

Szüléink nagyon vártak bennünket, 
mi pedig örömmel osztottuk meg ve
lük a fonyódligeti tábor felejthetetlen 
élményeit.

Pintér Zsófia és Csányi Anett 
cserkészek
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70 éves az Evangélikus Templom A kisatadi búcsú
Három út találkozási pontján, váro

sunk egyik szépen gondozott, esténként 
díszkivilágítással is kiemelt terén áll az 
evangélikusok egyszerű, kedves tem
ploma.

Nagyatád templomai élő templomok: 
lelki erőgyűjtésre hívják a gyülekezetek 
tagjait, és akik befogadják Isten üzenetét, 
azok embertársaik életét is gazdagító 
áldást, megújító erőt visznek a családi 
otthonokba, a munkahelyekre, és min
denhová, ahol emberek élnek. így szol
gál Nagyatádon az Evangélikus Tem
plom is.

június 25-én, vasárnap, ünnepi isten
tiszteletre hívott az Evangélikus Templom 
harangja. A gyülekezet ezen a napon a 
hetven évvel ezelőtti templomszentelési 
ünnepre emlékezett. Megköszönték 
azokat az elődöket, akik építették és 
máig fenntartották a templomot...

Az istentiszteleti szolgálatot 
Smidéliusz Zoltán és Szemerei János 
esperesek és Sikter János vezetőlelkész 
végezték. Az istentiszteletet követően az 
ünnepi közgyűlést Nagybocskai Tamás 
esperességi felügyelő nyitotta meg és 
vezette le. A templom történetét Nagy
bocskai Vilmos ny. lelkész ismertette.

Az Istentől áldott elődok említése 
során több olyan név bukkant fel, ame
ly arany betűkkel van beírva városunk 
torténetéJx? is. Ilyen az egykori evangé
likus földbirtokosnak, Lelbach Kereszté- 
ívnek a neve, aki az akkor is kicsiny 
evangélikus gyülekezet számára 
adományaival lehetővé tette a Templom 
felépítését. Az ő adománya a tem

plomtelek és az egyház további életének 
a biztosítására, városi belterületen, 1 kát. 
hold földet is adományozott. Ezt a 
területet az evangélikusok később 
házhelyekként értékesítették. Ismerős és 
jól cseng a neve az evangélikus Trattner 
Jánosnak, a kiváló építésznek, aki ter
vezte és felépítette a Templom épületét. 
Hallhattuk a Templomban szolgáló 
lelkészek nevét: Fónyad Pál, Molnár 
Gyula, Szekeres Elemér nevét. És hall
hattunk buzgó, világi hivatásban 
munkálkodó, de egyházi szolgálatot is 
vállaló egyházi vezetőkről, köztük a 
gyász fájdalmával emlékezhettünk az 
idén márciusban elhunyt Pálmai Fer- 
encre. NagyJxrcskai Vilmos ny. lelkészt 
abból az alkalomból üdvözölték, hogy 
ebben az évben betöltötte 80. életévét. 
Varga Vince, aki az ev. egyház 
megválasztott gondnoka és Pálfi István- 
né a somogyszobi ev. egyház világi 
vezetője sok áldást kívánt a 80 éves 
lelkész további munkálkodására.

Az ünnepen köszönte meg a 
gyülekezet Bognár Béláné sz. Pálmai Vil
ma több évtizeden keresztül nagy 
hűséggel végzett kántori szolgálatát. Áldó 
igével köszöntötte az ünneplő 
gyülekezetét Cseke László református 
lelkipásztor is, aki buzgó munkálója a 
helyi keresztyén egyházak ökumenikus 
összefogásának.

Az ünnepen elhangzott történeti 
ismertetésből is hallhattuk, hogy a 
rendszerváltás óta minden évben 
100.000 Ft-ot meghaladó összeggel 
támogatja városunk önkormányzata az 

evangélikus gyülekezetei. Ormai István, 
Nagyatád polgármestere, aki feleségév

el együtt részt vett és felszólalt az 
ünnepen, elmondta, hogy az önkor
mányzat szívesen támogatja az evangé
likus egyház szolgálatát. Templomának 
és a gyülekezeti életnek jótékony kisug
árzása van. Az "Erős vár a mi Istenünk" 
mondatot a Templom mellett elhalad
va sokan olvassák és más vallásúak 
számára is ez a mondat reményt adó biz
tatássá válik.

A templomi ünnepség után a helyi és 
a szomszédos gyülekezetekből megje
lenteket ebéden látták vendégül a nagy
atádi evangélikusok.

Nagybocskai Vilmos

„1722-ben a nagy-atádi uradalmat 
Czindery Ignácz Ferenc Varasd megye 
alispánja, Zágráb és Kőrös megye hite
les jegyzője, királyi tanácsos kapta meg 
III. Károlytól. Mint földesúr 1731-ben le
telepítette a szentterencrendieket, hogy 
a horvát és magyar anyanyelvű lakosság 
részére az igehirdetés nehéz munkáját 
vállalhassák."

A földesúr fia és unokája tiszteletből 
vette fel a Ferenc nevet másodnévként, 
a szerzetesrendre utalva, melyet letele
pített.

Czindery Ignácz fia, Rókus Gábor Fe
renc (1730-1 792) születése után építtet
te meg 1744-ben a barokk stílusú Rókus 
kápolnát Kis-Atádon, melyet 1745. au
gusztus 16-án szentelt fel Páter Botth Ja
kab. (1734-1744) Körülötte a temető 
1802-ben betelt.

Szent Rókus (1215-1327) előkelő fran
cia származású hitvalló volt, a betegek 
védőszentje. Akkoriban a háborús idők
ben pestisjárvány pusztított. Rókus cso
datévőként gyógyította a szenvedőket, ő 
maga is felépült a betegségéből. Ellen
ségei elűzték, majd mint kémet bebör
tönözték, rabsága ötödik évében ott is halt 
meg. Nevét kápolnák őrzik szerte a vi
lágon, emlékeztetve a pestis járványra. 
Barokk templomunk szentélyéiben egy
kor telálIított szobra ma is megtekinthe
tő. A lábon látható seb utal a pestisre. A 
szent névnapja augusztus 16-a, újabban 
a naptárok fel is tüntetik. Nemes hagyo
mány volt, hogy a névnaphoz legköze
lebbivasárnapon tartották meg elődeink, 
azaz 20-án a kis- atádi búcsút. Erre a nap
ra készültek a Kápolna utcai lakosok, az 
ünnepet megelőzve sütöttek-főztek az 
asszonyok, egymásnak besegítve. Akko

riban egész napra hívták meg rokonai
kat. ismerőseiket a vendéglátók. Egyút
tal évente egyszeri találkozó is volt e je
les nap, a családok részére. Vasúton, sze
kéren, kerékpáron, gyalog érkeztek a ven
dégek, mert a jószívűmeghívást nem il
lett visszautasítani. Az áhítat délelőtt a 
kápolnában tartott szentmisével kezdő
dött. Fohásszal Szent Rókus oltalmába, 
jóakaratába ajánlották magukat a részt
vevők. Déli harangszóra már a megte
rített asztalokon a többfogásos magya
ros étel, minden vendég számára ízes és 
bőséges falatot kínált. A hangulatterem
tő hús italok pedig fokozták a jó kedvet. 
Köztien elhangzottak a köszöntők, ado
mák. Ebéd után véget nem érő emlékidé
ző beszélgetésekre került sor, melyet fo
tózás követett. A dal, a zene, a nótázás 
sem hiányozott. A zenészek házról-ház- 
ra jártak, de kivonultak a zenekarok is.

A gyermekek és fiatalok számára ebéd
utáni hangulatban a búcsú vidám forga
taga adott igazi élményt. Egész évben er
re az alkalomra gyűjtötték a filléreket, 
amit jutalmul is kaptak. Az árusító sát
rakhoz sokféle édesség csalogatta őket, 
de egyeseket a játékok sokasága is von
zott. Nem volt szokatlan, hogy több volt 
a kíváncsiskodó, mint a vásárló. A kör
hinta és környéke vidám gyermek kaca
gástól volt hangos. Az est fénypontja a 
bál volt a Toll Vendéglőben. Ott ropták 
a táncot kivilágos-virradatig a fiatalok.

Vészteli idők jöttek, a kedves hagyo
mányok, szokások megszűntek. Az ut
ca jelenlegi lakói sem a gazdálkodásból 
élnem ma már. A falusi megragadó han
gulat a szép emlékekkel a ködbe veszett.

Győré Béláné

„A mindenséggel mérd magad" A GYURGYALAG
A Nagyatádi Atlétikai Club és a 

Nagyatádi Művelődési Ház közös 
társasága, a MUDIN IMRE KLUB ép
pen az együttműködés eredménye
képp készíttette el a nyár elején név
adójának emléktábláját.

Ez a klub idén a versenyképesség 
fontosságát kívánja a vonzáskörébe lé
pők előtt hangsúlyozni. Legközeleb
bi összejövetelük is nyilvános: a 
Kiszely utcai sportpálya épületétien lé
vő Sport Büfébe hívják az érdeklődő
ket október 2-án este 6 órára.

Ebben az időszakban sokat gondo
lunk az olimpiára, lélektien együtt ver- 
senyzünk a magyar sportolókkal. A 
versengés előtt nem tudjuk, hogy a 
megmérettetésben milyen eredményt 
érünk el, de mindig hiszunk abban, 
hogy lehetsek sikereink is. Ezt a hitet 
korábbi tapasztalataink, a történetek 
ismerete táplálja leginkább. Ezért 
őrizzük meg a nagy teljesítmények, a 
hősök emlékét. Ezért vállalkozik a 
N.A.C. októberben nemezetközi 
sportverseny rendezésére, s ezért for
dít gondot arra, hogy minél többen, 
minél nagyobJ) részt vállaljanak a 

program kultúrált megrendezésében. 
A 20. század elején, az egykori nagy
atádi tanító, Mudm Imre hatodik he
lyett volt a stockholmi olimpia súly- 
lökőinek versenyén. Az októberi nem
zeti ünnep napján a MUDIN IMRE 
SPORTTELEP ad otthont a III. MUDIN 
IMRE Nemzetközi Emlékversenynek, 
s abban lehet szerepe a mai tanítók
nak, tanároknak, szülőknek és spor
toló gyerekeknek, ifjaknak, hogy fel
mérik saját teljesítményüket, tudato
san alakítják egymás versenyképessé
gét.

Az olimpia, a verseny nem csupán 
másodpercekről, centiméterekről, ér
mekről szól, hanem inkább a közös
ségek kultúrájáról, amely sportszerű 
kereteket teremt, alakít és tart fönn 
minden személyiség számára.

A nagyatádi MUDIN IMRE KLUB 
ennek tudatában vállaja föl az atléta
edző verseinek bemutatását éppúgy, 
mint a háromszéki vendégek számá
ra a város bemutatását, a sportolásra 
alkalmas létesítmények használatának 
lehetőségét is, tontosságát is.

Kovács Géza

Az egyik legszínpompásabb mada
runk a gyurgyalag. Környékünkön 
gyurgyóka vagy méhészmadár a né
pies neve. Minden tavasszal a trópu
sokról jön Európába

szaporodni. Általában májustól 
szeptemberig tartózkodik hazánkban.

Trópusi madárhoz illő színpompás 
tollazatáról, hosszú hajtott csőréről, 
megnyúlt középső farktolláról kön
nyen felismerhető. Hátoldala 
gesztenyevörös és kénsárga, kézeve
zői és faroktolla kékeszöld. Torka ra
gyogó aranysárga, melle és hasa 
élénk kékeszöld, szeme kárminpiros. 
Ha ezek a sorok egy színes újságban 
jelennének meg, Önök is jobban 
gyönyörködhetnének Kiss Borbála 
orvostan hallgató által készített raj
zon. Amilyen szépek a gyurgyalag szí
nei, olyan változatos a repülése is. Nyi
lalló suhanása, kanyargós siklása a 
fecske és a sólyom röptét idézi fel. Le
szállása és fellibbenése lepkeszerűen 
könnyed, légies.

Minősített gyógyfürdő 
A nagyatádi Termál- és Gyógyfürdő - 
hazánkban az elsők között elnyerte az 
ISO 9001 -es szabvány szerinti minő
ségi tanúsítványt Szigorú és folyama
tos vizsgálatoknak kellett megfelelnie 
a Phare Kísérleti Alap Program pályá
zatán, amelynek során a teljes műszer
csere mellett, a fürdőkomplexum 
végleges képét garantáló dokumentá
ció is elkészült. E minősítés feltétele
zi a türdővendégek szükségleteinek fo
lyamatos, kiegyensúlyozott és hatásos 
kielégítését, amely a magasan képzett 
dolgozók elkötelezettségét kívánja. A 
minősítés a további pályázatoknál akár 
előnyt is jelent, tartós meglétét azon
ban folyamatosan ellenőrzik a nagy
atádi gyógyfürdőben. További részle
tekről következő lapszámban számo
lunk be.

Ha a természetben járunk és meg
halljuk a bugyborékoló " pur-purr, 
gyur-gyurr" -szerű más madárral össze 
nem téveszthető hangot, tudjuk hogy 
a közelében járunk. Ha szerencsénk 
van, hamarosan gyönyörködhetünk a 
madárban és légi mutatványaiban. Tár
sasán röpköd, telepesen fészkel. Füg
gőleges földfalakba mély lyukakat fúr, 
ott költi ki és neveli fiókáit. A napos 
meleg oldalakat kedveli, ahol sok a da
rázs, méh, szitakötő és hasonló rovar.

A GYERMEKVASÚT
50 éves a budapesti gyermekvas

út, mely a Széchenyi-hegy és Hűvös
völgy között közlekedik.

A budapesti úttörővasút építésének 
gondolata 1947-ben merült fel és 
1948-ban ünnepélyes keretek között 
meg is kezdődött a kisvasút építése a 
Széchenyi-hegyen.

All km hosszú, keskeny nyomtá
vú pályát 1948. július 31-én Előre,
1949. június 24-én Ságvári-liget,
1950. augusztus 20-án pedig Hűvös
völgy állomásig adták át. Az úttörő- 
vasúton- felnőttek felügyeletével-min- 
den feladatkört 10-14 napos szolgá
lati időben, tanfolyamot végzett úttö
rők láttak el.

Nevét 1990-ben Széchenyi-hegyi 
Gyermekvasúira, Úttörőváros, Előre és 

Ságvári-liget állomásét Csillebércre, Vi

Nem veti meg a háziméhet sem , ezért 
a méhészek között nem arat nagy si
kert. A szőlőt megtisztítja a darazsak
tól , de a sáskákra is szeret vadászni. 
Lesből támad , fán , póznán ülve fi
gyeli a levegő országutját. Amikor a 
zsákmányt megpillantja, rövid üldö
zés után csőrével elkapja. Ezután 
visszatér a leshelyére, ahol a rovart 
több ütéssel ártalmatlanítja , ha kell 
fullánkját is eltávolítja. Zsákmányát 
egészben

elfogyasztja. Ez a színpompás, kar
csú alig harminc cm hosszú védett 
madár nálunk is megtelepedett a 
henészi homokbányában.

Remélhetőleg városunk e ritka ter
mészeti értéke és a homokkitermelés 
továbbra is békésen megfér egymás 
mellett. Ha ezek után valakinek ked
ve támadna a-madarakat megcsodál
ni, csak óvatosan tegye. Ezek az álla
tok a nyugodt helyeket kedvelik. 
Nem lenne jó, ha túlzott tolakodásunk 
miatt itt hagynák környékünket. Távo
zásukkal városunk kellemes színfolt
ja tűnne el.

Czimmerman Béláné

rágvölgyre és Szépjuhásznéra változ
tatták.

A vasút csoportok részére különko- 
csit, megegyezés szerint közlekedő ha
gyományos vagy nosztalgia vonatot 
biztosít.

A vasutat 10-14 éves gyermekvas
utasok „irányítják", ők látják el a for
galmi szolgálattevői, a váltókezelői, a 
pénztárosi, és a jegyvizsgálói felada
tokat.

A kisvasút romantikája mellett ki
kapcsolódást, élményt ígér az utasok
nak is.

Sokan nosztalgiával emlékeznek 
vissza a kisvasútra, amely a mai na
pig működik és a Budai-hegyvidék leg
szebb pontjait köti össze.

Magyar Judit
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X. Fuji Ironman Nagyatád 
hosszú távú triatlon-OB

Ismét Nagyatádra figyelt a triatlon-tár- 
sadalom. Augusztus utolsó hétvégéjén 
jubileumi versenynek adott otthont a 
város. Az események sorozata szom
baton a legkisebbek küzdelmével, az 
„Ironkid" futammal vette kezdetét, ame
ly Dr. Deutsch Tamás sportminiszter úr 
rajtpisztolyának hangjára indult el. Nem 
sokkal később aztán a miniszter úr is futó
cipőt húzott, hogy részt vegyen a nagy 
érdeklődéssel várt VIP-futamon.

A helyezések és eredmények pontos 
krónikája helyett álljon itt csak annyi, 
hogy mindenki győztesnek érezhette 
magát azon a versengésen, ahol többek 
között a sportminiszter, az ISM 
államtitkárai és a Speciális Olimpia 
Szövetségének vezetői, a város pol
gármestere, valamint világcégek mag
yarországi igazgatói (Cadbury, Saucony, 
Aqua Rapid) álltak rajthoz. S ami ezen 
a napon talán a legfontosabb volt - 
többen fogadkozotak, hogy jövőre még 
jobban felkészülnek majd...

Az Ironkid futam Dr. Deutsch Tamás miniszter úr rajt jelére indult el

|ól döntött, aki vasárnap időben elin
dult. hogy elfoglalja helyét Berzencén a 
tizedik Hosszú távú Országos Bajnokság 
rajtjánál, mert a start pillanatában már 
egy gombostűt sem lehetett volna lee
jteni a garicsi tó partján. Felcsendültek 
a Tűzszekerek ismerős dallamai, 
dübörögni kezdett a Final Countdown 
és Dr. Gyenesei Istvánnak a Magyar 
Olimpiai Bizottság alel nőkének rajtjelére 
elindult a „Hosszú Nap". Hat országból 
1 74 mindenre elszánt triatlonista vágott 
neki a tiszteletet parancsoló, gigászi 
távoknak, amelyeknek még a 
kimondásától is megborzong az ember 
bőre: 3800 m úszás, 180 km 
kerékpározás és 42,195 km futás.

Forr a víz: hat országból 174 mindenre 
elszánt triatlonista vágott neki a távok
nak

A váltók alig félóra elteltével a tava
lyi időkúlönbséggel vették üldözőbe az 
egyéni indulókat. (Az elmúlt évben ők 
voltak a gyorsabbak.). A váltóverseny 
növekvő népszerűségét a 74 csapat 
nevezése jelzi. Óriási szervezőmunka 
előzte meg a fogyatékos szervezetek 
sportolóinak indulását, akik először 
állhatták rajthoz az Ironman viadalon. 

Az ISM és a Speciális Olimpia Szövet
ség szervezésében megvalósult a cso
da: hat fogyatékos váltó teljesítette a 
távokat...

Népszerű volt a váltóverseny: Ormai 
István az Ironman váltóverseny indulói 
között

Az egyéni magyar bajnoki címekért az 
utolsó pillanatig kiélezett harc folyt. A 
nőknél Spiegl Judit fokozatosan ledol
gozta az úszásban elszenvedett 
hátrányát, és nagyszerű futó teljesít
ményével megvédte tavalyi elsőségét. A 
férfiaknál két klasszis versenyző párhar
cának köszönhetően több mint 15 per
ccel megdőlt a pályacsúcs! Fazekas Atti
la mindhárom számban kitűnő időket 
elérve szerezte meg a győzelmet a nagy 
visszatérő - egyébként a Triatád színeit 
erősítő - Zsódér Zsolt előtt.

A férfi győztes Fazekas Attila új pálya
csúccsal győzött

Az egyéni versenyben Zsozsi mellett 
még két nagyatádi versenyző sikerének 
szólt a hazai közönség vastapsa: 
Rózsavölgyi Hilda ötödször (korcso
portjában második helyezést szerezve), 
Gergely Ferenc harmadszor lett Iron- 
man...

Az éjszakába nyúló eredményhirde- 
tés igazi gála, igazi ünnep volt. Dr. Herr 
Gyula főrendező és profi szervező 
gárdájának köszönhetően egyre többen 
tudják már, hogy hol van a triatlon 
fővárosa: Nagyatád. A Fuji Ironman 
résztvevői egy csodálatos, semmi 
máshoz nem hasonlítható élménnyel 
gazdagodva úgy búcsúztak el, hogy - 
jövőre veletek ugyanitt. ismét 
találkozunk!

SPORTHÍREK
Szerkesztette: Horváth Lajos

k________________________________________________ .
KÉZILABDA

A második idényt kezdi meg a nagy
atádi női kézilabda csapat a Nemzeti Baj
nokság I. osztályának B. csoportjában. 
Az elmúlt versenyévad sikeres debütá
lása után mi lehetne más a cél, mint az 
élvonalbeli tartós megkapaszkodás. Az 
egyesületnél történt változásokról Ivusza 
Tamás elnök úr és Mód János vezetőedző 
tájékoztatott bennünket.

- Az idei mérkőzéssorozaf sem Ígér
kezik sétagaloppnak. Hogy sikerült a fel
készülés, milyen összetételű csapatot si
került kialkítani a nyár folyamán?

Ivusza Tamás: - Agusztus 1 -tői folyik 
a felkészülés a szeptember 16-án kez
dődő rajtra. Miután a sportcsarnok nem 
készült el a tervezett időpontra az ala
pozó edzések a szakközépiskola és a 
kutasi általános iskola tornatermében, va
lamint szabadtéren zajlottak. A taktikai* 
felkészülést a Szombathelyen megren
dezett kétnapos torna segítette, ahol 
NB.I/B-s csapatok között pontveszteség 
nélkül végeztünk az élen. Az igazi fő
próba azonban a hétvégén következik, 
Marcaliban a horvátországi Varazsd, a 
PEAC, a Szombathely, a Cece és a há
zigazdák társaságában lépünk majd pá
lyára.

Mód János: - A nyár folyamán hárman 
távoztak a csapatból. Farkas Veronika (be- 
állós) Marcaliba, Ivusza Ágnes (átlövő) 
Veszprémbe, Horváth Katalin (irányító
szélső) az USA-ba igazolt. Helyükre 
Gethu Elena (átlövő) Csurgóról. Pék Eve
lin (szélső) Marcaliból, Landi Andrea (lö
vő) pedig Kutasról érkezett. Az átigazo
lási szabályzat idei előírásai azonban le

Fedett uszodával nem rendelkező 
egyesületek országos bajnoksága

A Milleneumi 2000 évben szeptember 9-10-én Nagyatádon a NUSE rendezte 
meg, a Fedett Uszodával Nem Rendelkező Egyesületek Országos Bajnokságát. 10 
egyesület 200 résztvevőjével megtartott versenyen Nagyatádot 28-an képviselték. 
A ragyogó napsütésben zajló eseményen az időjáráshoz hasonló hazai sikerek szület
tek.

Az 1999-es esztendő két érmével szemben a NUSE versenyzői 31 érmet szereztek 
az országos megmérettetésen ( 7 arany, 15 ezüst, 9 bronz).

Az „aranycsapat" tagjai:

Antal Szabolcs
Antal Szabolcs
Békési Dávid
Békési Ervin
Békési Kornél 
Czimmermann Áron 
Horváth Gergő 
József Ádám
József Enikő
Kaurics Zita
Koncz Gábor
Koncz Márk
Korosa Péter
Kovács Szilárd
Marton Boglárka 

hetővé teszik hogy Farkas Vera és Kovács 
Judit az 1 -4. fordulóban még a nagyatá
di gárdát erősítse.

- Milyennek látszik az idei mezőny 
erőssége, az említett feltételek ismereté
ben milyen szerepléssel lennének elége
dettek?

Ivusza Tamás: - A csarnok elkészül
tének kitolódásával elveszítettük a hazai 
pálya előnyét, sőt a csurgói edzések és 
mérkőzések miatt plusz költség is terhel 
bennünket. Bár egyre nehezebb körül
mények között sikerül biztosítani a 
talponmaradást, mégis bízom a sikerben. 
A tisztes helytállásra a kézilabdasport ér
tékeit elismerő lelkes szurkólóközönség 
és a jelentős támogatói háttér is kötelez 
bennünket!

Mód János: - Az ellenfeleket ismerve 
a mezőny kettészakadására számítok. 
Természetesen a felsőházban szeretném 
látni a csapatot. Bár már az alapzás so
rán jelentkeztek kisebb sérülések ezek 
nem jelentenek tartós kiesést. Az igazi 
kulcskérdést a hazai pálya előnyének ér
vényesülése jelentheti...

- Ebben az idényben a Somogy me
gyei Kézilabda Bajnokságba is nevezett 
csapatot a klub. Kik indulnak itt?

Ivusza Tamás: - A Nagyatád II. néven 
felálló együttes azoknak biztosít játékle
hetőséget, akik már nem tudják vállalni 
az élvonalbeli szerepléssel járó terheket, 
de szabadidősport szinten tovább sze
retnének kézilabdázni. Ezen kívül még 
az országos ifjúsági és a serdülő bajnok
ságba is neveztünk. Hosszú távú terve
inket a helyi utánpótlás-nevelési rendszer 
kiépítésére szeretnénk alapozni.

Mester Anita
Mikó Gréta
Orbán Csaba
Orbán Zsolt
Ormai Bálint
Steiner Hajnalka
Stoff Boglárka
Stoft Dóra
Takács Vivien
Tamás Adrienn
Tóth Kornél
Tóth Olivér
Varga Regina

Edzők: Gurbácsné Egyed Viktória,
Horváth Gyula

Néhány nappal azt meg
előzően, hogy Sydneyben a 
triatlon az olimpián is be
mutatkozik, 2000. augusz
tus 26-27-én jubileumi, tize
dik versenyéhez érkezik a 
Fuji Ironman Nagyatád. Ez 
az esemény évek óta a 
sport ünnepe Nagyatádon, 
szinte példa nélküli az a tár
sadalmi összefogás, mely 
évről évre lehetővé teszi a 
verseny megrendezését, az 
indulóknak pedig a legke
ményebb megmérettetést.

Köszönet érte Nagyatád 
város lakosságának!

2000-ben - hat ország
ból - 180 egyéni és 56 csa
pat nevezett egy olyan tri
atlon versenyre, ahol 3800 
m úszás, 180 km kerékpá
rozás és 42 km futás vár a 
résztvevőkre. Nagyatádot 
három egyéni induló 
(Gergely Ferenc harmad
szor, Rózsavölgyi Hilda 
ötödször, Zsódér Zsolt elő
ször nagyatádi színekben), 
és közel harminc váltóban 
induló sportoló képviseli.

Lesz olyan váltó, mely
ben Ormai István, váro
sunk polgármestere 
úszik... (társai pedig a kivá
ló fotós Bágyi Ferenc, vala
mint Dr.Tóth Lászlóné lesz
nek), és lesz egy olyan vál
tó melyben rajthoz állnak 
mindazok, akik Nagyatá
don valaha egyéni induló
ként már teljesítették az 
Ironman-t.

Elgondolkodtató, hogy 
az indulók több mint 95 %- 
a amatőr, akik a napi mun
ka mellett készülnek, szá
mukra a triatlon, az Ironman 
életforma, szenvedély...

A versenyen az Ifjúsági 
és Sportminisztérium tá
mogatásával olyan váltók is 
elindulnak, melynek tagjai 
fogyatékos sportolók lesz
nek - többek között három 
vak sportoló is részt vesz a 
váltóversenyben...

Hiszünk abban, hogy a 
Fuji Ironman Nagyatád ver
senyének van jövője. Nem 
titkolt célunk, hogy mint 
egyedüli Kelet-Közép Euró
pai helyszín bekerülhes
sünk a Hawai-i kvalifikáci
ós versenyek közé...

Az eseményekről hír
adást láthatnak augusztus 
23-án és augusztus 28-án 
reggel a Duna TV-ben, be
számol róla természetesen 
a helyi TV is, olvashatnak 
róla a Somogyi Hírlapban 
és a Nemzeti Sportban, de 
legjobban teszik, ha szemé
lyesen is megnézik az ese
ményeket.

Higgyék el egy kis taps, 
egy kis bíztatás szárnyakat 
adhat...
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Ki tud róluk?

ÉRTESÍTÉS
A Saubermacher-Ryno Hulladékgyűjtő Kft. 

értesíti Nagyatád város lakosságát, hogy 

AZ ŐSZI LIM LOM AKCIÓT 
a város Északi részén

2000. szeptember 28-án (csütörtökön) 

a város Déli részén
2000. október 03-án (kedden) 

7.00 órától 20.00 óráig hirdeti meg.

Az akció keretében - a veszélyes hulladékon és az építési 
törmeléken kívül - minden olyan lomnak minősülő' holmit (ház
tartási gép, bútor, autóalkatrész, vasanyag, műanyag göngyöleg, 
stb.) elszállít, amelyek nagyságuk, súlyuk vagy terjedelmük miatt 
a szokásos hulladékgyűjtő edénybe nem helyezhetők el.
Kéri, hogy a háztartásokban feleslegessé vált holmikat, az aktuális 
napokon 7.00 óráig helyezzék el a lakóházuk előtti közterületen, 
mivel ennél későbbi időpontban kihelyezett dolgok elszállítását 
a Kft. nem tudja biztosítani.

* * *

A Saubermacher-Ryno Hulladékgyűjtő Kft. 
értesíti Nagyatád város lakosságát, hogy 
2000. szeptember 30-án (szombaton) 

lakossági

VESZÉLYESHULLADÉK-GYŰJTÉST 
szervez a következő helyszínen és időben:

Helyszín

1. Kivadár - Italbolt előtti parkoló 08.00-08.15
2. Rákóczi u. - ABC előtti parkoló 08.30 - 09.00
3. Jókai u. - Árpád u. sarok 09.15 -9.45
4. Szabadság u. - Honvéd u. sarok 10.00 - 10.30
5. Varjas Autóház előtti parkoló 10.45 - 11.15
6. Kórház előtti parkoló 11.30 - 12.00
7. Alkotmány u. - Dózsa Gy. u. sarok 12.15 - 12.45
8. Somogyszobi u. Lőcsei u. sarok 13.00- 13.30
9. Szabó D. u. Kolozsvári u. sarok 13.45 - 14.15
0. Somogyi B. u. - Ungvári u. sarok 14.30 - 15.00

Kéri a lakosságot, hogy a fent megjelölt helyen és időben - a 
mobil gyűjtőkocsinál - szíveskedjen leadni a háztartásokban 
keletkezett veszélyes hulladékokat (akkumulátor, vegyszer
maradványok, gyógyszerek, szárazelemek, fáradt olaj, elhasznált 
étolaj, festékmaradványok és festékesdobozok, stb.).

* * *

A Saubermacher-Ryno Hulladékgyűjtő Kft. 
értesíti Nagyatád város lakosságát, hogy 

2000. szeptember 1-jétől 
2001. május 31 -éig

a hulladékszállítást hetente egyszer 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

A többi érintett utcákban (az előbb határolt vonaltól északra):
CSÜTÖRTÖKÖN 

szállítja el a hulladékot 
a járat útvonalára kihelyezett gyűjtőedényből.

A szállítást 6.00-20.00 óra kozott végzi.

Kéri a lakosságot, hogy

A GYŰJTŐEDÉNYEKET REGGEL 6 ÓRÁIG 
SZÍVESKEDJEN KIHELYEZNI!

Saubermarher-Ryno Hulladékgyűjtő' Kft.

NAGYATÁD ELTŰNT SZOBRAI
Nagyatádot ma az ország más 

részein élők leginkább úgy ismerik, 
mint a szobrok városát, ami a néhány 
évtizede itt alapított nemzetközi fas
zobrász alkotótelepnek köszönhető. 
Azonban ezen túlmenően is a város
ban lépten-nyomon hangulatos szo
brokba, emlékművekbe botlunk. Az 
azonban meghökkentő, hogy e város
ban több olyan jelentős régi szobor is 
állott, amelyekre még az idősebb, tős
gyökeres atádiak is csak homályosan 
emlékeznek. Volt ugyanis egy időszak 
a város történetében, amikor a régi 
emlékekkel meglehetősen mostohán 
bántak, részben tudatlanságból, 
részben rosszindulatból.

A város talán legszebb szobor
emléke, Kossuth Lajos mellszobra is 
csaknem kiselejtezésre került, midőn 
a 60-as években a főútvonal 
szélesítésekor a szobrot eltávolították, 
nagyméretű alapzatát pedig megsem
misítették. Csak két év múlva került 
felállításra egy sokkal szerényebb 
posztamensen, a Kossuth utcában egy 
jellegtelen helyen. E szobor azonban 
még így is szerencsés sorsúnak mond
hatja magát az alább felsoroltakhoz 
viszonyítva, bár kívánatos lenne Hor- 
vay János ezen 1903-ban felavatott 
szobrát az eredeti helyén, a régivel 
megegyező alépítményre visszahe
lyezni, erre a közelgő 100 éves évfor
duló kitűnő alkalmat kínál.

Állott a város keleti kapujában, a 
Rinya hídja közelében, a mai Hunyadi 
utca északi oldalán, - ahol most a 
tízemeletes házak bejáró útja nyílik az 
Árpád utca torkolatával szemben őriz 
a városi múzeum. A csehországi 
Plzen közelében fekvő Nepomuk 
városkából származó nagy műveltségű 
pap a prágai Szent Vitus székesegyház 
kanonokja és IV. Vencel cseh király 
feleségének, Zsófia királynénak a 
gyóntatója volt. A hagyomány szerint, 
mivel a királyné gyónási titkát a kirá
lynak nem volt hajlandó elárulni, 
1393-ban az uralkodó a Moldvába 
dobatta. Nepomuki Szent János 
tisztelete, miután 1729-ben szentté 
avatták, rohamosan elterjedt a római 
katolikus vidékeken. Valódi népi

Élményenik az első énekkaros táborból
Július 21-én nagy várakozással in

dultunk a Fonyódligeti Gyermektábor
ba. Megérkezésünk után felfedezőkör- 
utat tettünk. Szerencsénk volt, hogy a 
hét minden napján fürödhettünk a Ba
latonban. A fürdés mellett sokat lab
dáztunk, s vízben kagylót gyűjtöttünk 
és esténként focicsatákat vívtunk. 
Több alkalommal találkoztunk külföl
di deákokkal, így angol nyelvtudásun
kat is erősíthettük.

A tábor ideje alatt vidám dalokat ta
nultunk, melyet az utolsó esti tábor

szentté vált, főként az utak, hidak, 
vizek, továbbá az utazók és molnárok 
védőszentje is lett. Szobrát leg
gyakrabban hidakon, vagy folyók 
mellett találjuk, így volt ez Nagyatá
don is. Somogy megyében negyven
nél több szobra áll, ezek közül a 
legszebbek műemléki védelmet is 
élveznek (pl. Balatonlelle, Böhönye, 
Oszlopán, Toponár, Alsóbogát, 
Nágocs, stb.) Nagyatád környékén 
Ötvöskónyiban, Háromfán, Tarany- 
ban, Kutason és Mikében is meg
található e szent szobra

A fennmaradt fénykép tanúsága 
szerint a nagyatádi szobor is 
nagyméretű, színvonalas alkotás 

lehetett; ha állna, városunk egy 
műemlékkel gazdagabb lenne. Egyes 
adatok szerint a második 
világháborúban a szobrot találat érte, 

és ekkor pusztult el. Más vélemények 
szerint viszont a háború után sem
misítették meg. Mindkét változat 
elképzelhető, sőt az is lehet, hogy 
mindkettő igaz: A háború alatt a szo
bor megsérülhetett, és a csonka 
maradványt tüntethették el később. 
Érdekes lenne, ha e feltételezett 
maradványból valami töredék 
legalább előkerülne, ez ugyanis segí

tűznél lelkesen énekelt kis dalos tár
saságunk. Közös célunk az volt, hogy 
az éneklés mellett a táborozó közös
ségünket is jól összekovácsoljuk. Volt 
is rá példa bőven. Egyik nap Siófok
ra kirándultunk és egy igazi cápa- 
show-t néztünk meg. Hazafele szél
vihar tombolt a Balatonon, hajónkat 
a hullámok ide-oda csapkodták. Ma
radandó élmény volt a háborgó Bala
tonon való hajózás Tihanyba és on
nan Balatonföldvárra. Az utolsó estén 
a tábortűz körül ülve énekeltünk, na

thetne városunk legrégebbi szobrának 
újbóli elkészítésében.

Régi képeslapok, fényképek tanúsá
ga szerint volt a Széchenyi téren, a 
gyógyfürdő hajdani bejárata 
közelében egy Szent Kristóf szobor. 
Szent Kristóf az utazók védőszentje, 
bár személye kevésbé ismert. A leg
enda szerint szent Kristóf a vállán vitte 
át egyszer Jézust egy folyón.

Egy reprezentatív szobra a szántó- 
di csomópontban ma is látható. A 
nagyatádi szobor ennél kisebb 
lehetett, és nem bronzból, hanem 
kőből vagy műkőből készülhetett, 
ráadásul szökőkútként volt kialakítva. 
Feltehetően az 50-es években, a 
fürdő bővítésekor távolíthatták el 
helyéről. Kérdés, hogy megsem
misítették-e a szobrot, vagy esetleg 
valahová elkerült Nagyatádról? E szo
bor rekonstruálása sem elképzel
hetetlen, csupán jelentős költségvon
zata lenne.

Nagyatád egykori huszárlak
tanyájának udvarán, a mai középisko
lai kollégium területén állt az alaku
lat névadójának. Nagy Lajos királynak 
egy látványos kivitelű mellszobra. A 
szoborról Horváth Miklós úrtól kap
tam képet és információkat.

Sajnos a szobor állításának 
körülményeit és alkotójának személyét 
még nem sikerült kideríteni, csak azt 
tudjuk, hogy a 30-as évek második 
felétren állították fel. Sajnos a második 
világháború után e szobrot darabokra 
törték. Pedig Nagy Lajos királyunk a 
magyar történelem egyik leg
kiemelkedőbb alakja, még akkor is, ha 
ő maga idegen származású volt. A 
budapesti Hősök terének szoborcso

portján kívül tudomásom szerint nincs 
is másutt méltó emlékműve, pedig 
nála sokkal jelentéktelenebb szemé
lyek monumentális szobrokat kaphat
tak. Érdemes lenne összefogni azért, 
hogy e kimagasló történelmi szemé
lynek éppen a szobrok városában 
álljon újra az emlékműve.

Deák Varga Dénes

gyokat nevettünk és felelevenítettük a 
tábori élményeinket, s közben tréfás 
zenei kérdések kitalálásával próbál
koztunk. Az idei jó tapasztalatok 
után úgy döntöttünk, hogy jövőre is 
eljövünk az énekkaros táborba.

Köszönjük Czimbalekné Bankó Eri
ka tanár néninek, és Nagy Istvánné, 
Ági néni pedagógus-szülőnek, hogy 
megszervezték, irányították ezt a 
nagyszerű énekkaros tábort, mely so
rán sok-sok érdekes és új programnak 
lehettünk részesei.

a Bárdos Lajos Általános Iskola 
Kicsinyek Kórusának tagjai
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Millenniumi és jubileumi faszobrász-szimpozion
Szerény és hallgatag ember az 

ungvári Szócska László, hozzáedzet- 
te az élet a nehézségekhez. „Mindig 
belecsúszok valami szerencsétlen 
helyzetbe a tájékozatlanságom miatt" 
- mondta másnap reggel egykedvűen, 
különösebb bosszúság nékül. Érdek
lődéssel és fáradhatatlanul vett részt 
az első nap városnéző programjain, 
megnyerte tetszését a két új kápolna, 
a sok park, a fürdők. Amikor a Szo
borpark monumentális szobrain végig
tekintett, elismerően bólogatott, s 
azonnal elindult magányos barango
lásra közéjük.

A szervezők estefelé megkérdezték, 
hogy milyen szobrot készítene, men
nyi tölgyfa-rönkre lesz szüksége. Elmo
solyodva csak annyit mondott, hogy 
hozott magával elegendő faanyagot, 
csupán egy nagyobbacska asztalra lesz 
szüksége, ahol dolgozhat. Erre persze 
a szervezők képedtek el. Kiderült, 
hogy kisplasztika készítésére vállalko
zik, s elővette keskeny bükkfa-lécecs- 
kéit, ragasztóját, csipeszeit, s szinte 
azonnal munkához látott. Ujjaival 
megnedvesített egy lécecskét, finoman 
hajlított rajta kettőt, s két ponton ra
gasztóval egy csöppöt bekente, két 
másik lécet illesztett oda, s egy-egy csi
pesszel összefogta az illesztéseket. A 
lécek mellé újabbakat erősített, s egy 
idő múlva a női fodrászat hangulatát 
idéző „boglya" közepén, szinte ma
gától, kezdett kialakulni a lécecskék- 
ből egy hiperbolikusán elhajló sík.

Azok, akik meglátogatták a szim- 
poziont, szinte mindig ott találták az 
ungvári szobrászt a Művészház előt
ti, rozoga asztal sarkánál, előtte a las
san formálódó, nyúlánk, égbenéző 
szobrocskájával. A Muravidéki Rádió 
adását hallgatta, naponta más-más ma
gyar cigerettával ismerkedve. Arra a 
kérdésre, hogy mindegyik cigerettánk 
ízlik-e vagy egyik sem, azt válaszol
ta, hogy tulajdonképpen mindegy, 
hogy mit vesz, hiszen a határon a ma
gyar vámosok elkobozták a készletét, 
s csak egyet engedtek magával hoz
ni.

A szimpozion harmadik hetében 
már megemlítette Szócska László: 
nagyon sajnálja, hogy nem ismerte ko
rábban a Nagyatádi Szoborparkot, az 
alkotótelepi lehetőségeket. Ha tájéko
zottabb, bizony felkészült volna arra, 
hogy ő is monumentális szobrot ké
szítsen. Tóth elnök úrra nem nehez
telt, mert mint elmesélte, amikor ta
valy egy csehországi szimpozionon 
vett részt, ott volt például John D. 
Antone amerikai szobrász is, akinek 
„City" szobrát örömmel fedezte fel a 
Nagyatádi Szoborparkban. A hallga- 
tagsága az oka, hogy vele akkoriban 
nem beszélgetett, s így nem is hallha
tott tőle a nagyatádi szobrokról.

A harmadik Jókai-napon...

... minden korosztály jól érezte magát.

A negyedik héten már azt is beje
lentette, hogy szívesen készítene jö
vőre - a maga sajátos stílusában - egy 
szoborkompozíciót Nagyatádon, ak
kor már nagyobb méretben. Arra a kér
désre, hogy mekkora lécek kellenének, 
s milyen erős volna a konstrukció, rá
terelődött a szó Gulyás Gyula ragasz
tott faszerkezetből épített mobil szob
rára, amelynek forgó vasrésze ma is

működőképes, noha a szobrot már ré
gen ledöntötte egy forgószél. A moz
gó talapzat újra felhasználása szóba- 
jött az ötvöskónyi pinceszeren is, ami
kor a Duics-pince egyik vendége, Filó 
László mosolyogva büszkélkedett az
zal, hogy ők készítették a vasmunkát, 
még danuviás korukban. "Persze az a 
mobil szobor nem volna olyan magas 
mint Gulyásé, s nem is olyan nyúlánk 
lenne, mint amit most készítek" - 
mondta Szócska László, majd nyoma
tékül alkotott egy másik kisplasztikát 
is "Maszk" címmel. Mindkét munká
ját bemutatta a városi múzeumi tárla
ton, ahová készített egy kis vázat is, 
hogy a szobrászati technikáját 
elképzelhessük.

A „Maszk" már akkor vevőre talált, 
amikor az ungvári szobrász még el 
sem hagyta Magyarországot. Vajon 
lesz-e 2001-ben faszobrász szim
pozion Nagyatádon? Ha lesz, részt 
vesz-e azon Szócska László, s készül- 
e újra mobil szobor a Nagyatádi 
Szoborparkban? A szimpozion- 
szervezók kérik azokat, akik támogatni 
kívánják a jövő évi millenniumi nyári 
szimpozion rendezését, s finan
szíroznák Szócska László mobilszo- 
bor-tervének kivitelezését, hogy jelen
tkezzenek ajánlatukkal a Nagyatádi 
Művelődési Házban.

Annak érdekében, hogy a nagyatá
diak jobban ismerhessék meg a Nagy
atádi Szoborparkot (s a turistákat út
ba is tudják igazítani, hogy több ide
gen ne járjon úgy, mint a kárpátaljai 
szobrász), jó volna megfogadni a sep

siszentgyörgyi Kovács Géza javasla
tát, s ezentúl minden lapszámban be
mutatnánk egy-egy alkotást a Szobor
parkból. A szerkesztő szándéka sze
rint most Szócska László angyalát le
het megismerni Rácz Tünde fotóján, 
valamint az ötletadó székely művész 
„Évezredeken át" című monumentá
lis művét.

„Ment-e a könyvek által a világ 
elébb?" - juthat eszünkbe Vörösmar
ty könyvtári gondolata, amikor a szé
kely Kovács Géza alkotását nézzük. 
Tudjuk, hogy áll a szobor a tájban, 
mégis hajlamosak vagyunk elhinni a 
címben is jelzett történetet, amely sza
vakkal, ha körülményesen is, de így 
fejezhető ki: Az ember számára léte
zik kijelölt út, amelyen halad, ha nem 
is egyenes, de határozott irányban. A 
környezet, amely bármelyikőnket és 
általában az embert körülveszi, épp
oly kemény, szilárd, de felfogható, 
mint akár az út, akár a megismerést, 
a tudást, a tudás átadásának módját 
megjelenítő, hatalmas Könyv. Ennek 
a Könyvnek a közelében jól felismer
hető az út, szinte megvilágítja a tudás, 
bár kissé távolabb tőle, már elmosó
dik ez a tisztaság, ez a felismerhető
ség. Válaszhatjuk a számunkra kiépí
tett, de előttünk még nem világos utat, 
s választhatjuk a többi irányt is. Ez a 
megismerés, felismerés történik, tör
ténhet velünk „évezredeken át". Az 
egyik boltban, ahol törzsvásárlónak 
tartom magam, kissé roszszalló hang
súllyal mondta az elárusító: ez a szo
bor olyan, mint egy guillotine. Milyen 
találó a megjegyzése! - dicsértem 
meg. Hányszor volt az évezredek alatt, 
hogy a diktátorok vagy az akarnok haj
lamúak úgy tekintettek a könyvre, a 
tudásra, a kultúrára, mint kivégző esz
közre! Különben nem lett volna 
könyvégetés sem, nem került volna in
dexre sem Zola vagy Voltaire regénye, 
sem Madách műve, Az ember tragé
diája. Nem szorulnának ki a médiá
ból humoristák, énekesek, költők, 
nem jutna „eladósorba" sem kultúr- 
park, sem kultúrház.

A székely Kovács Géza szobra fi
gyelmeztető jel is tehát, s hogy a bol
tos hasonlatával éljünk, egy metszet 
az emberi kultúra folyamából. Ha 
mégis felnövünk Emberré, tán akko
rának érezhetjük magunkat, mint a Mű 
emberformája, s azt is vélhetjük, 
hogy mi tartjuk kezünkben a Köny
vet. A tudás monumentumából urai le
hetünk az eszköznek, s erről is szól
hat a következő évezred, nemcsak a 
pénzről, ahogy a nagyszerű tv-inter- 
júban mondta rezignáltan a háromszé
ki szobrász.

Kovács Géza

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Nagyatádi Diákokért Alapítvány 

Kuratóriuma pályázatot hirdet a 
2000/2001. tanév I. félévére azoknak 
a tehetséges nagyatádi egyetemi és 
főiskolai hallgatóknak a részére, 
akiknek továbbtanulása szociális 
helyzetük miatt akadályoztatott.

A pályázathoz csatolni kell az 
1999/2000. tanév II. félévi tanulmányi 
eredményt, első évesek esetében az 
érettségi bizonyítvány másolatát, a 
hallgatói jogviszony, valamint a 
család egy főre jutó jövedelmének 
igazolását.

A jövedelem-igazoláshoz szük
séges nyomtatvány átvehető a Pol
gármesteri Hivatal II. emelet 209. 
számú irodájában.

A pályázat benyújtásának határide
je: 2000. október 10.

Gara István 
a kuratórium elnöke

Népi díszítő in úx eszet a fafaragéiban
A VEGYÉSZ FAKOMPOZÍCIÓ

A város egy-egy helyén - a Bárdos 
Iskola udvarán, az Idősek Otthona 
kertjében és a katolikus templom és az 
egykori kolostor határolta udvarbel
sőben - fedezhetjük fel Orbán Miklós 
szépen megmunkált és díszített kop
jafáit. Másnak a hat év, amíg 
Nagyváradtól való ideköltözésük óta 
eltelt, ismerkedésre is kevés talán, ő 
ezalatt a helyszíneket, szokásokat 
megismerve, sorba készíti közszemlére 
kitett alkotásait.

A nagyváradi vegyész egy kutatóin
tézet munkatársa, majd kutató részleg 
vezetője, ahonnan aztán '90-ben 
nyugdíjba vonult. Orvos lánya, orvos 
fia és -menye foglalkozásukkal járó 
ügyeleti elfoglaltsága miatt, nem voltak 
egyedül hagyhatók a gyerekeik, az 
unokák. Az ő sürgető kérésükre vál
toztattak lakóhelyet, ám itt is nagyon 
jól érzik magukat.

A vegyészet és a népi 
díszítőművészet közelebbről a faragás 
elég távol tűnnek egymástól...

- Gyerekkoromban sokat kirándul
tam az erdőségbe is, és Erdélyben 
nagyon sok szép faragványra rác
sodálkoztam. Azután már kezdett 
érdekelni a fa, az alapanyag is. 
Dédapám nagyon szépen faragott, 
másolni próbáltam tőle, - sikerrel. 
Akkor még a bicska is megtette. A 
száraz és göcsmentes tölgyet, hársat, 
a cseresznyefát szeretem leginkább 
megmunkálni. S mindezt passzióból 
csinálom, nyugdíjas éveimben pazar, 
kedvemre való időtöltés.

- Az újabb alkotásának történetéről 
mit tudhatunk meg?

- A gondolat, hogy a millennium 
jegyében a Sportcsarnokba készüljön 
egy fakompozíció, jó egy éve, Ormai 
István polgármester úrral való beszél
getésünk nyomán fogant. Attól kezdve 
jegyeztem le gondolataimat, majd 
rajzoltam a tervet, miközben készül
tem a fakészlet megszerzésére.

A 3,3 m széles faragvány a címert 
helyezi a kompozíció középpontjába, 
a Szent Istváni koronával és gondo
lattal, mértani középpontban a 
koronán lévő kereszttel. A címer 
mögül előtörő sugarak legyezősz- 
erűen helyezkednek el és a magyar 
népművészet különböző díszítőelemét

Száz éve születeti
100 éve, 1890. aug. 30-án született 

Reményik Sándor költő. Középiskoláit 
Kolozsváron végezte, ugyanitt folytatott 
jogi tanulmányait szembetegsége miatt 
nem fejezte be. Hivatalt sosem vállalt, 
neves építész apjától örökölt vagyona le
hetővé tette számára, hogy 1916-tól az 
irodalomnak élhetett.

Első verseskötete Fagyöngyök (1918) 
a Nyugat első nemzedékén nevelkedett, 
vívódó magányos költőre vall. A Mind
halálig című kötetében a kisebbségbe 
szorított erdélyi magyarságot buzdította 
kitartásra.

„Mi vagy Te nékem? Szomjamra ital, 
Tűzhely, amelyhez térni soh'se késem. 
Márvány, amelybe álmaimat vésem. 
Át egen, földön, folyón, tengeren, 
Rögön, hanton, koporsófedelen: 
Szeretlek mindhalálig, nemzetem!" 
A betegségekkel küszködő Reményik 

a vallásban keresett menedéket.Istenes

Tájékoztatjuk olvasóinkat, 
hogy a Nagyatádi Hírlap 

Szerkesztősége 
megbízásából 

a lap terjesztését 
a Posta végzi. 

viselik magukon nagyon változatosan, 
nincs két egyformán ismétlődő minta.

Minden második körcikk somogyi 
pásztor faragással díszített, amit akác
levélre emlékeztető szárra ülő virág
minták - margaréta, napraforgó, dupla 
margaréta, szívminta - tesznek jel
legzetessé. És itt nyert elhelyezést egy 
matyóminta is.

A somogyi minták között helyezked
nek el más vidékek jellegzetes magyar 
díszítő elemei, mint az ősvallás, nap 
és holdábrázolást megjelenítő 
kalotaszegi hagyomány- minták, a 
köröndi fazekasok tulipánja vagy a 
székely pápszemes tulipán, a kis és 
nagy csillagok, s a magyar kereszt

számtalan változata, kopjafás minták
ba ágyazva. A két alsó körcikkben egy 
Árpád kori tarsolylemez domborzata, 
valamint egy, az ősmagyar ötvös 
mestereket dicsérő övcsat mintázata 
látható.

A fentiek alapján talán sikerült lát
tatni az új művet, amely nagyon 
tudatos munka eredménye, amihez 
megismert és összegyűjtött formak
incset felhasználva, továbbfejlesztve, 
kiegészítve illeszti a mű részleteibe.

És bár a hagyományt tisztelő és 
ápoló kompozíciót passzióból készíti, 
hisszük: azokat élményt kölcsönözve, 
a nézők gyönyörűségére alkotta meg 
Orbán Miklós.

Hubay Sándor

Reményik Sándor 
verseit Kenyér helyett (1932) címmel ren
dezte sajtó alá.

A 30-as évek második felében a fa
sizmus európai térhódítása és a háborús 
világpolitika fenyegető rémei hatására lí
rájában az egyre erősödő humanista, an
tifasiszta gondolat kerül túlsúlyba.

Milyen volt Reményik az ember? Sík 
Sándor így vall róla:

„Különös, ritka és nagyszerű egysége 
volt a legnagyobb, leggyötrőbb érzékeny
ségnek és a legnemesebb férfiasságnak. 
A lelki finomságnak és a testi szenvedés
nek kettős érzékenységét hozta magával 
törékeny fizikumában. Betegség, ma
gány és történelmi tragikum hármas ke
resztjét viselte egész életen át, és az élet 
roskadozások sorozata volt. Senkit sem 
gyötörhetett jobban a szenvedés de sen
ki sem viselhette előkelőbb lélekkel."
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Kedves Nagyatádiak!

Városunk maga mögött hagyta a Magyar Millennium évét, a 2CXX). esztendőt. 
A hétköznapok nehézségei, egyéni és közösségi gondjai, eredményei mellett 
ehhez az időszakhoz a városfejlődés maradandó értékeinek megteremtése kötődik.

Szeptemberben, Nagyatád Millenniumi napján úgy ünnepelt együtt a nagy
atádiak sokasága, hogy kifejezte együvétartozását, közös örömét. Az elszármazott 
nagyatádiak. Kézdivásárhely és Nussloch testvérvárosaink népes küldöttségei 
látták, tapasztalták városunk lakosságának összetartozását, összefogását, gyer
mekeink szép szerepléseit. Közösen lehetünk büszkék erre az ünnepre, ami méltán 
kerül be a várostörténet legszebb napjai közé.

Megtaláltuk és kiemeltük településtörténetünkből azt az oklevelet, amely-lyel 
Mátyás Király 1475-ben vásártartási jogot, városi kiváltságot, címet adott Átad
nak. Az akkor élt elődeink munkájának, tehetségének elismerése ez, jelzi a 
település akkori helyzetét, fejlődési lehetőségét. Ez az esemény megmutatta és 
figyelmünket ráirányította arra, hogy a régmúlt így is hozzájárul városunkról 
alkotott képünkhöz, erősíti bizakodásunkat és törekvéseinket lakóhelyünk 
fejlesztésében.

Ehhez az évhez kötődik a város közvilágításának felújítása. Ezt azért tartot
tuk fontosnak, mert így lakóhelyünk teljes területén jobb lett a közvilágítás és 
sok millió forinttal csökkent éves költségeinek összege. Változott, szebbé, vilá
gosabbá vált az esti Nagyatád. Most évtizednyi időre megoldást nyert ez a szol
gáltatás.

2000-ben egy új létesítményt vettünk birtokba. Megépült és átadásra került 
a Városi Sportcsarnok. Mi, Nagyatádiak megteremtettük magunknak ezt a 
lehetőséget. A lakosság akarata, összefogása, egymás bíztatása, az emberek, a 
vállalkozások anyagi támogatása tette lehetővé, hogy elkészülhetett ez az épület. 
Köszönöm mindenkinek, aki bármilyen módon hozzájárult a beruházás meg
valósításához. A Millennium évében egy jövőt is szolgáló, a felnövekvő 
nemzedékeknek új lehetőséget adó létesítményt teremtett a nagyatádi emberek 
ereje. Őszintén örülhetünk neki, büszkék lehetünk rá.

Sok-sok munka, tanulás, erőfeszítés, nehézség és siker van mögöttünk. Így 
az év végén elgondolkodva, visszatekintve tisztábban látunk. Diákjaink, 
sportolóink sikerei, az iskolák tevékenységének szép eredményei, új törekvé
sei örömteljesek és reménykeltők. Nagyatád társadalmának összefogása, kiegyen
súlyozott és erős értékrendje hátteret, alapot ad az új. értékes 
kezdeményezéseknek. Nőtt a város gazdasági ereje, s megteremtődik továbbfej
lődésének lehetősége az Ipari Park létrehozásával. A 2000. évben gazdagodott, 
erősödött Nagyatád.

Tisztelt Nagyatádiak!

Köszönöm a munkájukat, az együttműködésüket! A XX. század, az 
évezred utolsó. 2000. évének végén köszöntöm Önöket. Kitüntetett 
nemzedék vagyunk, hogy e jeles alkalmat mi élhetjük át. Kívánom, hogy 
az ezredforduló éveiben sok közös örömünk, sikerünk legyen itt Nagyatádon, 
a mi városunkban. Valamennyiüknek, kedves családjuknak szép karácsonyt, 
kellemes ünnepeket, eredményes, sikeres új esztendőt, nyugodt, biztonságos, 
boldog életet kívánok!

Ormai István 
polgármester

Testvérvárosaink polgármesterei

A Milleniumi zászló átvétele

Szent István király szobrának avatása

Elszármazott Nagyatádiak találkozója

Ipari Parkok a Dél-Dunántúlon
A Rinyamenti Térségfejlesztési és 

Önkormányzati Társulás és a Magyar 
Tudományos Technológiai és Ipari 
Parkok Szövetségének szakemberei 
nagyatádon szerveztek fórumot, 
melyen arra keresték a választ, hogy 
milyen jövő vár az Ipari Parkokra.

- A szakmai fórum célja két dologban 
határozható meg- mondta Székely Péter.

a MATTIP elnöke- Egyrészt számot 
szeretnénk vetni, de ami a legfontossabb, 
szeretnénk meghatározni a továbblépés 
módját, lehetőségeit.

Az Ipari Parkok legnagyobb részét 
országszerte a helyi önkormányzatok 
a Gazdasági Minisztérium pályázati 
támogatásával hozták létre.

- A minisztérium két lépcsős

pályázati rendszert működtet-tudtuk 
meg Bolla Lászlótól, a GM szakfő- 
tanácsadójától-Ennek első lépcsője az 
" Ipari Park" cím pályázat. Aki elny
erte ezt a címet, az pályázhat a 
második lépcsőben az infrastruktúra 
beruházás támogatására.

A másik finanszírozó minisztérium 
a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési 
Minisztérium. A közös pályázati kiírás 
szerint a beruházási költségek 50%-áig 
lehet támogatást nyerni.

Az állami támogatás mellet ter
mészetesen a tulajdonos önkor
mányzatokra is fontos szerep hárul. 
Ormai István polgármester szerint 
egyre inkább látszik, hogy létjogo
sultsága van valamennyi Ipari Parknak, 
hiszen Somogy megyébe is elért az a 
befektetési hullám, ami eddig éveken 
keresztül csak az ország más részeit 
érintette.

A konferencia szünetében a 
vendégek megtekintették a Nagyatádi 
Ipari Parkot, ahol elkészült a 16 hek
táros terület teljes közművesítése.

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

MESÉLŐ KÉPEK
NEPOMUKI SZENT JÁNOS

Folyók partjain, hidak párkányán, 
úton-útfélen találkozhatunk kedves 
ismerősünkkel, nepomuki szent Jánossal, 
a népnyelv szerint Jánoskával. Az atádiak 
Jánoskája a simongáti út mellett, az első 
Rinya-híd baloldalán állt a második 
világháború előtt. Falusi társainál nagy

ELŐDEINK
<_____________________________________________ /

SZABÓ KÁLMÁNNÉ
1894 . 1978

" Anyámnak köszönhetek mindent, 
ami vagyok." /Augustinus/

Etelka nyolcadik gyermeke volt. 
Burits Lukácsnak és Toponáry Mag
dolnának. Az atádi csizmadia mester 
családjában a bő gyermekáldás ter
mészetesnek számított, jó szívvel 
fogadták.

A kislány gondoskodó szülei 
szeretet mellett, összetartó, egymást 
segítő testvérekkel nőtt fel. Minden 
gyermek tanult. Édesanyjuk, miután 
megözvegyült, egymaga vállalta a 
család fenntartását közben felnőtt 
gyermekeivel együtt. Hunyadi utcai 
házukban szatócs boltot nyitottak. Itt 
dolgozott Etelka is.

Szabó Kálmánnal, a tehetséges 
üzletemberrel - (ő vezette a Hangya 
szövetkezetét) - 1918-ban kötöttek 
házasságot. Az anyai példa nyomán ők 
is csendes, következetes családi életet 

obb méretű szobor volt, csipkés gyóntató 
öltözetben, jobb kezében feszülettel, 
magas talapzatról őrizte a város nyu
galmát.

Alakja történelmi személy volt. 
Parasztszülők gyermekeként 1383-ban a 
csehországi Pomuk faluban született. 
Fiatalon sikeres pályát futott be: Prágai 
érseki helynöke és a mi Zsigmond kirá
lyunk bátyjának udvarában a királyné 
gyóntatója. Legendája erről az időről 
szól, miután nem volt hajlandó a gyónási 
titkot elárulni, IV. Vencel megkínoztat- 
ta, majd gúzsba kötve a Moldvába 
vetette, ott lelt halálát.

Népszerűsége hazánkban is gyorsan 
terjedt. Ábrázolása a magyar paraszt 
barokk legkedveltebb alakja, a gyónási 
titok vértanúja, a vizenjárók védőszen
tje. Végig a Dunán, főként Mohácson 
minden évben megemlékeznek róla neve 
napján, május 16-án. Ekkor van a János
ka -eresztés, mely alkalommal kis fatu
tajokon égő gyertyákat bocsátanak a 
vízre.

Amíg állt a szobor, ízes adomák ker

teremtettek. 18 év alatt hat gyermek 
született házasságból. Két fiú. Kálmán 
a későbbi üzletvezető, és Emil, ma már 
nyugdíjas fogorvos. Négy lányuk: 
Gizka, Etelka /Eci/, Magda és Edit 
mind férjhezmentek, 18 unokával sza
porítva a családot. Gizka 6 gyermeket 
szült tanár férje mellett. Eci a nagyatádi 
Győrfy Károly feleségeként kiváló 
üzletasszony, 3 gyermek anyja. Bala- 
tonlellén él, Magda és Edit budapestiek 
lettek, Magda férje ügyvéd, ő pedig 
zenei tehetségének megfelelve zene
tanár, Editke pedig fiatalon megözve
gyült. A fiúk a ház mögötti "barát 
réten" kalandos életet éltek rokon
aikkal. barátaikkal, kunyhót építettek 
a nádasban, titkos utakat fedeztek fel, 
öblöket rekesztettek el a Rinyán ebi
halnak, csibomak, nyíllal, csúzlival 
háborúztak. Családi házuk a Szabó- 
Burits üzlettel szembeni tágas

Nőthig-ház volt, akkor már sajátjuk.
A lányok - koruknak megfelelve 

legtöbbször édesanyjuk mellett ját
szottak, gyakorolták későbbi családi 
szerepüket. Volt mit tanulni pél
daképüktől !. Gyermekei nevelése 
mellett irányította a nagy háztartást, 
részt vett az üzleti életben. Reggel 
elsőnek kelt fel, este utolsó volt, aki 
eloltotta a lámpát. Konyhája ma is 
emlegetett "Jetta néni" réteseit nem 
felejti el, aki megkóstolta. Egyszerűen 
öltözködött, jegygyűrűjén kívül más 
ékszert nem viselt.

Mint nőegyleti tag, részt vett a 
szervezet karitatív munkájában, anya
giakkal is támogatva a rászorultakat. 
Családi asztalánál a betérőt szívesen 
fogadták, gyakran ebédeltek náluk a 
vidékről bejáró diákok. Kovács 
Kalliszt atya cserkészcsapatának zás

ingtek róla. Babay József szerint a fer
ences szerzetesek évente körmenetet 
indítottak tiszteletére. Az író Édesanyám 
című elbeszélésén meséli a történetet, 
mikor Medárd napkor jégeső rongálta a 
szent szobrát. Gundy Géza bácsi hazafelé 
tartott, meglátta a megtámadott szobrot, 
kinyitotta piros - kék csíkos parapléját és 
szent fölé emelte:

-Nem engedem megázni az öreget, tar
tozom neki ezzel az illendőséggel .'

Olyan régóta állott a folyó partján, 
hogy az arra járók "öregnek" nevezték.

Négy hónapos háborús ostrom első 
vonala húzódott a Rinyánál. Megc
sonkítva, összelőve, fejetlenül, akkor kap
ta Széli bácsi, az öreg útkaparó a felada
tot, hogy a megrongált szobrot eltemesse.

"sírja" pár méterrel a korábbi híd előtt 
a baloldali lövészárokban van. Városunk 
hűséges szentjéről legméltóbban Babay 
soraival emlékezhetünk:

"Karácsony első napján megsétáltat
tam a szívem az atádi határban, kalapot 
emeltem a Simongátra vivő út Szent 
Jánosa előtt, aki ott álldigál jó idők 
viharai óta a poros országút szegélyén és 
őrzi békén a jóindulatú szekeresek, 
vásárosok, taligások, vándorok, útka- 
parók. parasztok, körmenetek, szerelme
sek bandukolásait, hogy a csúszós úton 
orra ne bukjanak...."

Nagyné Gyánó Ágota

zlóanyja volt. Vallásossága szívből 
fakadt. Mikor hatodik gyermekét vár
ta, hálából a római katolikus tem
plomban új keresztelő kutat állíttatott 
fel, mely ma is látható. Gyermekei ősz
intén tisztelték következetességét, pél
damutatását. Nem lázadoztak a 
szerény zsebpénz miatt, hiszen a szük
séges anyagiakat biztosnak érezték. 
Édesanyjuk a tanulást nagyon 
fontosnak tartotta:

-Ami a fejetekben van, azt senki nem 
veheti el tőletek!

A biztos polgári életnek a háború 
vetett véget. Üzletük, lakásuk a Konz
ervgyár Kft-nek, melynek résztulaj
donosai voltak mind a négyhónapos 
ostrom első vonalába kerültek. 
Romosán, kifosztva kezdték újra 1945- 
ben. Küzdelmes évek következtek és 
mire beindult az üzleti élet, államosí
tottak mindent, lakásukból kiköltöztet
ték a családot.

Vándorlásuk első állomása a 
legidősebb fiúnál Marcaliban volt, 
majd a sorban a többi gyermeknél. Péc
sett sikerült a családfőnek nyugdíjas 
állást biztosítani.

Otthontalanságukat, bizonytalan sor
sukat belenyugvással viselték. Jetta 
néni mindig talált elfoglaltságot szá
mos unokája mellett. Utolsó éveiket 
legkisebb lányuknál töltötték Pesten. 
Mikor már szoros ápolásra volt szük
ségük. Emil fiúk vállalta gondozásukat 
a szigetvári kórházban.

Burits Etelka soha nem zúgolódott, 
nem akarta, hogy az elveszett édent, az 
atádi szülőhelyet sirassák.

-Isten adta. Isten elvette.
Hálás volt azért, ami megmaradt, 

hogy túlélték a háborút, gyermekei 
boldogultak, megbecsült tagjai a tár
sadalomnak.

Nagyatádra már nem jöhettek, sen
ki nem maradt az ősi családból, akit 
meglátogathattak volna, csak elődeik 
sírjait.

Szabó Kálmán és felesége a pécsi 
köztemetőben nyugszanak.

Nagyné Gyánó Ágota

Eredményes Közalapítvány
November 1 1-én adták át a Városi 

Sportcsarnokot, melynek létrejöt
téhez és berendezéséhez nagymérték
ben hozzájárult a Nagyatádi Sport 
Közalapítvány segítő tevékenysége.

Az alapítvány elsősorban azt vál
lalta fel. hogy a felépítendő Sportc
sarnokot berendezze a megfelelő 
sporteszközökkel.

- Mintegy 10 millió forintba került 
az első ütem, amibe eddig a Sportc
sarnok került- tudtuk meg Dr. Matar- 
its Istvántól, az alapítvány kuratóri
umának elnökétől.-Ezt tulajdonkép
pen 3 éves intervallumban osztottuk 
el és a későbbi években is tovább 
szeretnénk támogatni.

A támogatási célok közül külön 
kiemelendő a szabadidősport és az
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Elérhető közelségben a 
gázközmű vagyon utáni juss

Megállapodások aláírásával, újabb 
somogyi kisvárosnak önkormányzata 
jut a pénzéhez a gázközművagyon utáni 
járandóságához. Dr. Boross Imre min
iszter a minap Nagyatádon találkozott 
Csurgó, Lengyeltóti és Nagyatád pol
gármesterével megállapodást kötni, a 
gázközmű vagyon juttatásáról és a 
készpénzhányad kifizetéséről.

Az érintett városok polgármesterei 
kérdésre válaszolva elmondták:

Lengyeltóti városa a bruttó 64 millió 
Ft-ból 20 milliót készpénzben, a többit 
kormánygaranciával kötvényben kapja 
meg. A hozzáférhető forintjait nyolc 
környékbeli községgel, kistérségi szen
nyvízberuházásra fordítja - mondta Pap- 
szt Lajos polgármester.

Csurgó a 79 milliós járandóságából 24 
milliót készpénzben kap meg. A

Körvonalazó euró - régiós kapcsolat 
Dráva-Mura térségi nemzetközi együttműködés
A határmenti turizmust eurorégiós 

összefogássá emelnék a zalai és somo
gyi kistérségek. A csurgói és a marcali 
kistérségekkel együtt, a Rinyamenti 
Területfejlesztési Társulás is csatlakozik 
a Dráva - Mura térségében létrejövő 
eurorégióhoz. A Somogy és Zala megye, 
valamint Horváthország és Szlovénia 
által kialakuló együttműködés, a ter
mészetes kapcsolódási pontoknak ad 
intézményesített keretet.

Amint Ormai István polgármestertől 
megtudtuk: a határmenti térségek össze
fogása, természetes fejlődés eredménye. 

egészséges életmódra nevelés továb
bá a csökkent képességűek sportja.

Az alapítványt 11 tagú kuratóri
um működteti és az ő döntéseik 
alapján születnek meg a különböző 
támogatási mértékek. Dr. Matarits 
István úgy véli, hogy minden 
versenysport alapja az utánpótlás
nevelés. ezért az alapítvány kiemelten 
kívánja támogatni s a támogatások 
elbírálásánál jelentős előnyre 
számíthat.

Mivel az alapítvány tel
jesítőképessége véges, ezért arra 
kérik a város lakóit, üzemeit, vál
lalkozóit, hogy a jövőben az eddig 
tapasztalt lelkesedéssel támogassák 
továbbra is az alapítványt.

KI

diákváros önkormányzata az oktatás 
segítését tartja egyik legfontosabb fela
datának. és amint az alpolgármester 
Bihariné Asbóth Emőke fogalmazott: 
még egy sor, már elkészült projekt 
közül a sürgőseket támogatja, valamint 
a működés megerősítését tervezik.

Nagyatád önkormányzata összesen 
98.2 millió Ft-hoz, ebből 27,6 millióhoz 
készpénzben jut. Amint Ormai István pol
gármester elmondta: a város 
képviselőtestülete elsődlegesen a munka
helyteremtő fejlesztéseket segíti, és jut 
önkormányzati lakásépítésre és más, a 
város fejlesztését szolgáló célok meg
valósítására is Nagyatádon.

A készpénzhez várhatóan még az idén 
hozzájutnak e városok önkormányzatai.

Hubay S.

amely biztosítja: a megye, az országhatár 
nem elválaszt, hanem összeköt, és jó esé
lyt kínál az Európai Uniós fejlesztési for
rások elnyeréséhez, megszerzéséhez.

így a határmenti euro - régiós össze
fogással a gazdasági, kulturális, az 
infrastrukturális, benne különösen a 
közlekedési, valamint a környezetvédel
mi feladatokat kívánjuk összehangolni. 
Ezt szolgálná az is, hogy a bizottságok 
mindegyikében, igyekszünk megfelelő 
képviseletet biztosítani - mondta.

H. S.
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Gondolatok a Rokkantak Napján
Szeptember 18-a a Rokkantak 

Napja. Ez a nap egy a sok közül, 
talán mégis jó alkalom volt arra, 
hogy megálljunk a rohanó világban 
és elgondolkodjunk azon, mi vesz 
bennünket körül.

Vajon miért teltek el évtizedek 
ahhoz, hogy észrevehessük, valamit 
tennünk kell, mert az élet bizonyos 
területeiről a sérültek, megváltozott 
munkaképességűek kirekesztettek?! 
Miért nem volt szembetűnő, hogy 
nem csak egészséges emberek 
alkotják a társadalmat?!

Megrokkant társaink is 
szeretnének tanulni. önállóan 
vásárolni, ügyintézni, mi több, még 
dolgozni is!

A sérültek is az egész részei, s 
nekik is ugyanolyan jogaik és 
kötelezettségeik vannak, mint az 
épeknek. Ok is vágynak arra, hogy 
a társadalom hasznos tagjainak 
érezhessék magukat. Ahhoz, hogy 
ebben partnerek legyünk, el kell 
fogadnunk őket, s meg kell 
teremtenünk számukra az alapvető 
feltételeket!

Jogokat biztosítunk számukra, de 
esetenként csak papíron, hiszen nap
jainkban még fizikai gátja van 
annak. hogy fontos közin

CÉRNÁBÓL ÁLMODOTT KÉPEK....
Az oktatási intézmények, s így az 

óvodák is legtöbbször segítségkéréssel 
keresték meg városunk üzemeit, gyárait.

Megköszönve eddigi támogatásaikat, 
elmondhatom soha nem találtunk zárt 
ajtókra.

A városban elindult valami más 
........valami jó....

Egyre több rajzpályázatra, vetélkedőre 
hívja a gyerekeket a rendőrség, 
tűzoltóság, vízmű.

Óvodáink első alkalommal kaptak 
felhívást a Coats Hungary Ltd-től ( Cér
nagyár - hisz minden nagyatádi így 
emlegeti. ) A pályázat cérnából 
megálmodott alkotásokra buzdította az 
óvodás, és iskolás gyermekeket, több
szörös örömet szerezve ezzel nekik, s 
nekünk is.

Costa Rinya
Ugye még nem találkoztak ezzel a 

kifejezéssel? Nem csoda, hiszen a múlt 
héten találtam ki. pontosabban spanyol
ból ferdítettem. Sokan hallottak már a 
Costa /koszta/ Bráváról sőt többen már 
jártak is ott. Esetleg szóba kerülhet a Cos
ta dél Sol is . amely már Spanyolország 
távolabbi része és magyarul napos part
nak fordítható. Ebből már Önök is 
kitalálták . hogy a costa partot jelent. 
Magam még nem jártam ezeken a távoli 
egzotikus helyeken. Inkább csak elmélet
ben szoktam utazgatni. Magam elé 
teszem a térképeimet, meg a szép 
kivitelű utazási magazinokat, és pil
lanatok alatt átugrom a távolságokat. 
Ennél a szórakozásnál még jobbat nyújt 
a Spektrum televízió. A világ legtávolab
bi tájaira röpít pillanatok alatt bennün
ket. Megismerkedhetünk a legszebb 

tézményekbe bejuthassanak a 
súlyosan fogyatékos emberek. 
Éppen ezért nagy figyelmet kell 
fordítani arra, hogy a megalkotott 
jogszabályok a gyakorlatban meg
valósításra kerüljenek, lehetőség 
szerint az érintettek bevonásával, 
hiszen tapasztalataikkal segíthetik a 
szakemberek munkáját.

Kardinális probléma még a 
lakhatás, foglalkoztatás biztosítása 
is. Részben ezt orvosolja majd a 
mozgáskorlátozottak Somogy 
Megyei Egyesülete által épülő nagy
atádi Lakóotthon, mely már az 
építkezés ideje alatt több megválto
zott munkaképességű embernek ad 
munkát. kereseti lehetőséget. 
Várhatóan 2001. nyarától közel tíz 
súlyosan mozgássérült fiatal itt 
alakíthatja ki önálló otthonát, életét 
és végezheti a számár leginkább 
megfelelő munkát.

Talán ilyen és ehhez hasonló 
kezdeményezések hozzájárulnak 
ahhoz, hogy épek és sérültek 
közelebb kerüljünk egymáshoz, s 
életünket egymásra figyelve éljük ne 
csak Világnapokon!

Hervai Anna

Óvodásaink izgatottan vették bir
tokukba a sok színes guruló, tekergőző 
fonalat, amelyet a gyár küldött a 
munkához. A lázas tervezgetés, a 
képzelet szárnyalása után elkészültek az 
első alkotások, hol a gyermeki fantáziát, 
hol az óvó néni ötletét dicsérve. Sok 
délelőttünket tette gazdagabbá ez a pro
gram. A kiállítás pedig egy mesevilágot 
tárt elénk, ahol tanulhatott, számtalan 
ötletet vihetett haza gyermek és felnőtt 
egyaránt.

Köszönjük a pályázat kiíróinak, a kiál
lítás rendezőinek a lehetőséget, hogy 
megmutathattuk magunkat.

Hisszük és reméljük: az ilyen megje
lenéseinkkel színesedik "kicsik és 
nagyok" élete a városunkban.

Perger Pétemé

nyaralóhelyekkel, sőt az orrunk előtt 
készítik a jobbnál jobb ételeket, szinte 
még az illatát is érezzük. Mielőtt még elc
söppenne a nyálunk, jó ha bekapunk egy
két sonkás szendvicset. Persze nem 
akarom sajnáltatni magam . hiszen az én 
utazásaimnak megvannak a maga 
előnyei. Nem kell oltásokat kapnom a 
különböző trópusi betegségek ellen, 
nem esek le a repülővel, nem sülök pec
senyére a perzselő napon, na meg itt van 
a Costa Rinya is. A környék vízgyűjtő 
területének majd minden ágát Rinyának 
nevezik. Közülük valamennyit ismerem, 
pedig legalább tucatnyi van belőlük. Egy 
részük szépen karbantartott. A szívemhez 
a Szabási Rinya-ág áll a legközelebb. 
Nagykorpádtól Jánosmajorig /Kiserdő/ 
szép, kaszált parton sétálhatunk ha ked
vünk tartja. Ezt főként nyár elejétől késő

Egészségügyi dolgozók sztrájkja

December 8-ra országos demonstrációt 
hirdetett az egészségügyi dolgozók szak
szervezete az EDDSZ. melyre reggel 8 
és 1 óra között került sor. Ez idő alatt 
szüneteltették a szakrendeléseket, elha
lasztották a tervezett műtéteket és még 
a liftek sem jártak. A szombati 
munkarend volt érvényben, tehát a 
sürgősségi ellátás folyamatos volt. Min
derről napokkal előbb értesítették a 
lakosságot.

- Az egyeztetés alatt támogatni tudtam, 
hogy csak a sürgősségi betegeket látjuk 
el - mondta Dr. Novotny Zita 
kórházvezető főorvos, aki arról is 
tájékoztatott bennünket, hogy a 
folyosókat végigjárva lényegesen 
kevesebb beteggel találkozott mint más 
napokon, s hogy ők is türelemmel várták 
a rendelés megkezdését.
Több civil szervezet is jelezte

Díjátadó ünnepség a diákolimpiái 
bajnokok edzőinek

December 13-án köszöntötték és 
ünnepelték Kaposváron az 1999/2000- 
es tanév diákolimpiái bajnokainak edzőit 
és felkészítőit.

10 sportág több mint 30 képviselője 
vette át díját kimagasló munkájáért

Dr. Gyenesei Istvántól, a Somogy 
Megyei Közgyűlés elnökétől és Bartsch 
Jánostól, a Somogy Megyei Önkor
mányzat Testnevelési és Sporthivatalának 
igazgatójától.

Nagyatádról 3 edző is hivatalos volt a 
színvonalas rendezvényre.

A Nagyatádi Judo Klubtól Harcos 

őszig tehetjük meg a legkönnyebben. 
Ekkor a legalacsonyabb a vízállás és 
nincsenek kiöntések. Sokszor jártam 
már arra, utoljára október 31.-én tettük 
meg ezt az utat Ha Nagykorpádon a fel
ső buszmegállótól indulunk . negyed órán 
belül elérjük a patakpartot. A jobb part 
mindig szépen le van kaszálva. A meder
ben ilyenkor alig van víz. néhány helyen 
át lehet ugrani fölötte. A medret sok 
helyen nád tölti ki. a kevés víz nehezen 
tör utat közötte. Maga a völgy kb. ötszáz 
méter széles vizenyős terület, amit a 
fűzek és égerfák benőttek. Egyedül a 
mesterségesen szabályozott parton lehet 
könnyen közlekedni. A völgy a Török
várnál szűkül össze, nem véletlen, hogy 
most is csak ott találhatunk hidat. A "vár" 
egy mesterségesen kialakított földsánc és 
valószínűleg a török időből való. Abban 
az időben is csak ott lehetett átkelni a 
mocsárvilágon Beleg felé. A domb tete

egyetértését s erről tett tanúbizonyságot 
városunk polgármestere is. aki szemé
lyesen látogatott el az intézménybe a 
megmozdulás ideje alatt. Dr Jaklovics 
Ferencet az EDDSZ Nagyatádi 
Szervezetének elnökét a demonstráció 
okairól kérdeztük.
- Az egyik oka. hogy a Nagyatádi 
Kórházban 2000-ben nem volt bérfe
jlesztés, s körülbelül ez a keresztmetszet 
az országos egészségügyi 
intézményeknél is. - megtudtuk továbbá 
azt is. hogy a dolgozók 79%-ának bére 
nem éri el a tervezett minimálbér szin
tet, így a kormány által említett 20%-os 
bérfejlesztésre szánt összeg csak arra 
elég, hogy ezt a hiányt pótolja. Az 
egészségügy általános helyzetén belül 
nagyon fontos tehát a dolgozók 
megfelelő életszínvonalának biztosítása, 
hiszen ők azok akik legtöbbet tehetnek

Zoltán . míg a Nagyatádi Triatlon és 
Szabadidő Sportegyesülettől ifj. Dr Herr 
Gyula és Janota Zoltán vehettek át 
kitüntetést.

Góliát- Mcdonalds Délsomogyi Után
pótlás Labdarúgó Bajnokság.

A bajnokság döntőjére Barcson került 
sor ahol két nagyatádi csapat mérte össze 
tudását az első helyért.

Az őszi fordulók győztese a Babay, 
míg második helyen az Árpád iskola 
csapata végzett. A bajnokság gólkirálya 
Böczkös Bence az Árpád iskola tanú-lója 
lett.

A csapatok tavasszal folytatják a 
küzdelmeket az országos döntőbe 
jutásért.

Vízilabda:
Hagyományteremtő szándékkal ren

dezte meg a DRV .Rt a Téli Kupa Vízi
labda Tornát december 9-én a Nagyatá
di Gyógyfürdőben.

A találkozót nem kisebb nevek fém
jelezték mint Dr. Sudár Attila a 74-es 
Montreali Olimpia aranyérmes csapatá
nak centere és Kuncz László több 1(X)- 
szoros Magyar válogatott.

A két pesti és két kaposvári senior 
csapat részvételével színvonalas és jó 

jén csodálatos bükkfák, tölgyek és gyer
tyánok terpeszkednek. A környék min
den évben szép látvány, de ősszel a 
legszínesebb. Ilyenkor harsány színekben 
pompázik a növényzet. Az égereknek 
méregzöld a levele, a szilfák citromsár
ga színt öltenek, a szömörcék vérszínűre 
váltanak. A patak fölött élénkkék színű 
jégmadár hasítja a levegőt, az égen lus
ta holló libbent! a szárnyait, a fák közt 
szarka és mátyásmadár hallatja hangjait. 
A fecskék, gólyák már elrepültek, a 
szarvasok viszont most a legélénkebbek. 
Nagy csapatokban kelnek át a vízfolyá
son. az átkelőkön széles csapások marad
nak mögöttük. Bár a lakott helyek csak 
néhány kilométerre vannak, mégis béke 
és nyugalom honol a környéken. A mint
egy 12km-es útvonal jó három óra alatt 
bejárható. Persze lehet hosszabb 
pihenőket vagy szalonnasütést is 
közbeiktatni kedvünk szerint.A túrázás 

a betegek jó közérzetéért, az ápolás 
minőségéért, s egy létfenntartási gon
dokkal küzdő ápoló nem tud teljes 
emberként a rábízott ápoltak felé for
dulni. Dr. Novotny Zita betekintést 
nyújtott az ápolók bérének alakulásába 
is.
- Átlagban az mondható el. hogy
képzettségi szinttől függően, két-, illetve 
három-műszakos folyamatos
munkarendben. 40-60 ezer forint bruttó 
bért kapnak havonta, amihez még 
munkahelyi, pl: délutános, vagy éjszakai 
pótlékok járulnak, de ezek még így is szé
gyentelenül alacsony bérek. Dr. Jaklovics 
Ferenc szerint még egy nagyon fontos 
kiváltó ok van:
- A másik, a kórházunk és a kórházak 
helyzete. Magyarországon 68 kórházban 
csődbiztos van jelen, ennek oka az 
intézmények alulfinanszírozottsága. 
Nagyon kevés például a dologi kiadá
sokra gyógyszerekre, eszközökre 
fordítható összeg is. Ez a dolog sajnos 
olyan méreteket is ölthet, hogy az 
ellátást veszélyezteti.

A dolgozók mindannyian egyetértet
tek a figyelmeztető munkabeszüntetés
sel és csendes várakozással töltötték el 
a két órát. Kivéve azokat, akik a 
sürgősségi ellátásban vettek részt, hiszen 
pl. a szülészeten is akadt dolguk. Két kis
babát is világra segítettek a sztrájk ide
je alatt. Természetesen az újszülöttek és 
anyukáik is azonnal megkapták a 
megfelelő ellátást.

10 óra után újra megélénkültek a 
folyosók, megteltek a várók és az osztá
lyokon. rendelőkben megkezdődött a 
munka.

A résztvevőknek most már csak 
várakozniuk kell, hogy megtudják 
milyen eredménnyel járt megmozdulá
suk.

SZÉ

hangulatú mérkőzést szurkolhattak végig 
a Nagyatádiak.

2000. évi Városi Teke-bajnokság 
végeredménye:

1. Holsten 102:18
2. Mercedes 95:25
3. Ajax 90:30

Az egyéni verseny helyezettjei:
Legjobb dobóátlag:

1. Fuisz Béla 327,1
2. Balaskó Imre 324,2
3. Vékony Ferenc 319,1

Legjobb dobók:
1. Fuisz Béla 350
2. Vojkovics Gábor 343
3.Gyócsi Róbert 343

Kosárlabda:
, A Somogy megyei Kosárlabda- 

Bajnokság Kapós Hidro-C csoportjának 
utolsó mérkőzésén a Nagyatádi KK a 
Kometa '99 Kaposvár csapatával találko
zott hazai pályán. A finálé nagyatádi 
győzelemmel zárult.

Nagyatádi KK - Kometa '99 Kaposvár 
69:49

Győzelmükkel a nagyatádiak a "C" 
csoport 2 helyén végeztek.

JZ

az egyik legjobb módszer a túlterhelt 
idegzet /stressz/ megnyugtatására. A 
dolog egyedüli szépséghibája , hogy 
Jánosmajor közelében nehéz az átkelés. 
Két évvel ezelőtt elvitte a hidat a víz, azó
ta a kutya sem törődik vele. A két ág 
összefolyásánál van egy gyönyörű koc
sányos tölgy, remélhetőleg még sokáig 
láthatják az arra járók. Itt talán érdemes 
lenne egy gyalogos átjárót létesíteni. 
Innen már csak egy jó kilométer a zsilip 
fölötti duzzasztott rész, amely már 
szépen ápolt terület. Lehet, hogy 
kialakul itt egy hosszú zöld folyosó, ame
ly lehet akár egy jelzett turistaút, vagy 
lovas ösvény, egy igazi Costa Rinya.

Sokan távoli tájakra vágyunk. Néha 
biztosan az is kell. De sokszor az orrunk 
előtt sem vesszük észre a szépségeket. 
Pedig itt vannak, csak kell tennünk 
néhány lépést , és ki kell nyitni a 
szemünket!

CB
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Ötvenéves találkozó
A nagyatádiak millenniumán 

szeptember 16-án a város önkor
mányzata először szervezett találkozót 
az elszármazott atádiak számára. 
Háromszáz vendéget fogadott nagy 
szeretettel a város.

Délelőtt rendhagyó találkozón került 
sor a régi Baross utcai iskolában. ( az 
intézmény Bárdos Lajos nevét viseli). 
Itt találkoztak az 50 éve végzett 
leányosztály egykori diákjai. A for
maságok szerinti ünnepélyes megny
itót az iskola udvarán tartották, ahol az 
egykori diákok és a ma kisdiákjai 
találkoztak. Egyúttal ez az össze
jövetel vezette be a Bárdos Lajos 
Általános Iskola egy hónapos ren
dezvénysorozatát is. Meghatott, 
örömteli hangulatban köszöntötte az 
igazgatónő és a polgármester a jelelevő 
vendégeket és diákokat. Az egykori 
diákévek hangulatát idézte fel az 
aulában magángyűjteményként ren
dezett iskolatörténeti kiállítás is. Győré 
Béláné egykori diák és oktató tartotta

a tárlatvezetést. Elsőként megem
lékezett Vikár Béla halálának 55. 
évfordulójáról. Látható volt a népdal
gyűjtő utolsó interjúja is 1944-ből.

bemutatásra került a Rozmaring 
című dalgyűjtemény, melyben meg
található Dr. Péczely Attila 12 Nagy
atádon gyűjtött népdala 1946-ból.

Az üveges tárlók fotói, emléktárgyai 
a világjáró, tudós tanárok, művészek, 
polihisztorok életútjától mutattak rend
szerezett képet.

A régi kézimunkák csodálói a 
remekműveket a hasznosság és 
művésziesség szemével vizsgálták, 
mely kitűnő nevelési eszköz.

A megnyitót követően a találkozás 
emlékére szalagot helyeztek el az 
iskola zászlajára a vendégek. Örömteli 
beszélgetés, ünnepi ebéd, végül 
autóbuszos városnézés zárta a felej
thetetlen napot.

Molnár Józsefné 
Tálos Ferencné

sportcsarnok avatás<

Sportolók felvonulása

Az avatok: dr. Gyenesei István a megyei közgyűlés elnöke. 
Fodor Lajos vezérezredes. Ormai István polgármester

Karácsony \ 
GONDOLATOK

Ilyenkor karácsony táján járjuk az 
üzleteket, izgatottan készülődünk s 
szeretteinkre gondolunk, hiszen ez az 
az időszak, amikor hangsúlyossá 
válik a szeretet.

A szeretet nem pusztán szó. 
Ahány ember, annyiféleképpen tud
ja megfogalmazni, értelmezni és 
eszerint élni vele.

Pál apostol szerint:
'■ A szeretet türelmes , a szeretet 

jóságos, a szeretet nem féltékeny, 
nem kérkedik, nem is kevély. Min
dent eltűr, mindent elhisz, mindent 
remél, mindent megbocsát. A 
szeretet nem szűnik meg soha."

Az ünnepekhez közeledve a 
szeretet jegyében történik a 
készülődés, az ajándékozás.

Bármennyi pénzünk van. 
ajándékozásunk legyen visszafo
gott. ne rólunk szóljon, hanem arról, 
akinek adunk, akit szeretünk, akit 
magunk mellett akarunk tudni 
jóban-rosszban.

Az ünnep nem erőfitogtatás, az 
ünnep egy másik ember 
megközelítésének, elérésének ideje. 
Ezért aztán ajándék lehet egy 
mosoly is. egy bíztató szó, egy 
időben kimondott megbocsátás.

Ezért az ajándékozás inkább 
lelkiállapot, mint pénz kérdése, az 
ünnep átélése kell hozzá, valami 
lágyság, elengedettség, az a 
képesség, amivel fátylat borítunk a 
keserű napokra.

FELHÍVÁS!
A Városi Könyvtár kéri a 

nagyatádiakat, hogy akinek a 
II. világháborúval kapcsolatos 

Nagyatádra vonatkozó 
dokumentumok vannak a 

birtokában, jutassa el 
a Városi Könyvtárba kiadvány 

megjelentetése céljából. 
A kölcsönadott anyagot 

visszaadjuk.

Köszönettel:
a Nagyatádi Városi Könyvtár 

dolgozói

ÉRTESÍTÉS
A Saubermacher-Ryno 

Hulladékgyűjtő Kft.

értesíti Nagyatád város lakosságát, 

hogy az ünnepek napjaira eső 

hulladékszállítást a következőképpen 

teljesíti:

- Hétfőn (december 25-én) esedékes 
szállítást december 26-án (kedden)

- Hétfőn (2001. január 01-én ) esedékes 
szállítást 2001. január 02-án (kedden)

Minden Tisztelt Ügyfelünknek 
ezúton kívánunk Kellemes 
Karácsonyi Ünnepeket és 

eredményekben gazdag, békés, boldog 
új évet!

Saubermarher-Ryno 
Hulladékgyűjtő Kft.

Körvonalazódnak már az "Őszi Napfény" Nyugdíjas Klub és Egyesület "napsugarai"!
Írásommal szeretném a városban élő 

nyugdíjas korú emberek és a városban 
működő nyugdíjas klubok, egyesületek 
tagjai számára egyértelművé tenni a 
Nagyatádi Őszi Napfény Nyugdíjas 
Egyesület körüli vitákat illetve nézet 
különbségeket.

" A klub kettészakadását, - a 
híresztelésekkel ellentétben- nem 
előzte meg semmiféle puccs és árulás 
sem történt."

Egyesületünk, mint ismeretes a 
nagyatádi Őszi Napfény Nyugdíjas 
Klub tagjai sorából 2/3-os többséggel 
. 54 fővel valós indokok és érdekek 
alapján alakult meg ez év szeptember 
25-én. azzal a szándékkal, hogy a klub 
tagságával elért -ismert és elismert
eredményeinket tovább vigyük és segít
sük a városban élő nemzedékek 
egymást megbecsülő, tisztelő, egymást 
segítő együttélését.

Szeretnénk szorosabbra fűzni kapc
solatainkat más nyugdíjas klubokkal, 
egyesületekkel. társadalmi
szervezetekkel, többek között a 
Városszépítő Egyesülettel, a Rinya- 
menti Kistérségi Egyesülettel, a város 
képviselő testületével, a város 
intézményeivel és gazdálkodó szerveiv
el.

Egyesületünk 7 fős vezetőséget, 
ezen belül szociális és kulturális 
bizottság működésével végzi 
tevékenységét. Az egyesület tagja lehet 
mindenki, aki az egyesület célkitűzé
seit támogatja és az alapszabá
lyzatunkban foglaltakat magáénak vall
ja. illetve elfogadja. Egyesületünk nyi
tott mindenki számára, jelenleg taglét
számunk már 61 fő. Fő tevékenységi 
körünk elsősorban a város kulturális 
életét szeretné támogatni. Továbbra is

szeretnénk aktívan részt venni a város 
kulturális életében -a Művelődési Ház 
és az Önkormányzat által szervezendő 
programokban-.

Nagy örömünkre szolgál, hogy ismét 
van szakképzett / diplomás / ének 
tanárunk és tánctanárunk is. ezek után 
már zavartalanul készülhetünk továb
bi programjainkra. Még a jubileumi év 
keretében a jövő évben ünnepli a 
Megyei Nyugdíjas Szövetség 
megalakulásának 10. évfordulóját, 
melynek keretében meghívást kapnak 
a megyében működő nyugdíjas klubok 
és egyesületek legjobb kulturális cso
portjai. amire természetesen mi is 
készülünk.

Körvonalazódtak már a jövő évi pro
gramjaink is. melyek között szerepel 
majd egy tavaszi olaszországi kirán
dulás. ősszel egy szlovákiai út- ahol ter
mészetesen énekkarunk és tánccso
portunk is fellép majd. Tervezünk a 
tagság részére egy-egy belföldi kirán
dulást. továbbá egy-egy családi jellegű 

összejövetelt illetve közös vacsorát. 
Hagyományőrző jelleggel szeretnénk 
jövőre is megszervezni a disznótorral 
egybekötött májusi majálisunkat is.

Ezenkívül persze szívesen teszünk 
eleget más nyugdíjas klubok, 
egyesületek meghívásának is. Ter
mészetesen mi is nagy örömmel fogad
nánk más klubok ajánlatait. A belföl
di útjaink szervezésével - a szál
lítójárművek maximális kihasználása 
érdekében- fel vesszük a kapcsolatot 
más klubokkal is. mely utazások így a 
további kapcsolatok elmélyülését szol
gálják majd. Tehát terveinket és a 
további szándékainkat nem az ellen
tétek és az ellenséges tradíciók vezér
lik. sőt örülünk annak, hogy az 
Anyaklubunk " is magára talált és 
tovább viszik a nagy hagyományokkal 
rendelkező kézimunkakor és a hagy
ományőrzőcsoport tevékenységét. Sik
erült rendezni az anyagi dolgainkat is 
- igaz nem mindenki megelégedésére- 
. de a további ellentétek, illetve viták 

enyhítése végett az egyesület 
vezetősége illetve a jogutódként újjász
erveződött klub vezetősége egyezségre 
jutott. Természetesen így a 2/3-os 
többséggel újjászerveződött egyesület 
tagsága nehéz anyagi körülmények 
között látott munkához, bízva abban, 
hogy az egyesületi forma nagyobb 
lehetőséget biztosít számunkra a külön
böző civil szervezetek, vállalkozók, 
testületek és nem utolsó sorban a 
Városi Önkormányzat támogatására, 
szeretnénk különböző pályázatokkal is 
anyagiakhoz jutni. Egyenlőre a 
Művelődési Házban húzzuk meg 
magunkat, itt tartjuk rendszeres / havi 
/ összejöveteleinket, heti ének és 
táncpróbáinkat.

Persze örülnénk annak is ha a későb
biekben hozzájuthatnánk egy külön kis 
helyiséghez, ahol intézhetnénk saját 
dolgainkat, fogadó órákat tarthatnánk, 
ahol az egyesület tagjai személyesen és 
bizalmasan elmondhatnák gondjaikat, 
problémáikat.

További munkánkhoz, sikeres 
működésünkhöz ez úton várjuk a fent 
említett klubok, egyesületek és 
szervezetek segítségét, támogatását és 
szolidaritását.

ÓH LÁSZLÓ 
elnök
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Pünkösd Márton, Hubay Sándor. 
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