
ÚJ É VFO LYAM
Most. 2003. januárjában a Nagyatádi Hírlap 
XIII. évfolyamát kezdjük. Új év. új évfolyam és 
az eredeti Nagyatádi Hírlap jelenik meg ismét. 
A képviselő-testület a lap kiadásával, 
szerkesztésével a Városi Könyvtárat bízta meg. 
Azt szeretnénk, hogy ez az újság havonta 
rendszeresen megjelenjen és jusson el minden 
nagyatádi család, lakás postaládájába.

A Nagyatádi Hírlapnak a nagyatádiak helyi 
ügyekben történő tájékozódását, 
tájékoztatását, a közérdekű információk 
megjelenését kell szolgálnia. Az önkormányzati 
intézményekben, a vállalkozásokban, a 
hivatalok, közszolgáltatók munkájában, az 
önkormányzat tevékenységében, a város 
társadalmi életében számtalan közérdekű 
történés, esemény, folyamat van, amit ez a 
kiadvány hivatott megismertetni a 
nagyatádiakkal. Mindezt gazdagíthatják azok a 
témák, amiket a lakosság tájékoztatására a 
városunkban működő szervezetek, gazdasági 
társaságok, intézmények szeretnének 
közzétenni. Az is jó lenne, ha a nagyatádiak 
közérdekű ügyekben kérdéseiket eljuttatnák a 
szerkesztőségbe, hogy ezekre a válaszokat az 
érdekeltektől megismerhessük a lap hasábjain. 
Ez az újság felvállalhatja, hogy tájékoztatást, 
információ átadást végezzen, közérdeket 
szolgáljon.

A most új kiadóval, szerkesztésben induló 
Nagyatádi Hírlap szerkezete, rovatai, 
hangsúlyos témacsoportjai a következő 
hónapokban fognak kialakulni. A legfontosabb, 
hogy Nagyatádról, a nagyatádiakról szóljon, 
tényszerűen, pontosan tájékoztasson.

Az újságot szerkesztőknek, íróknak 
eredményes, jó munkát kívánok, a 
nagyatádiaknak pedig tartalmas, hasznos 
olvasnivalót.

Ormai István polgármester

Szociális bérlakások építése

Közel másfél év előkészítő munka után 2002. 
augusztus 5-én Nagyatád Város Önkor
mányzata beruházásában megkezdődött a 
Széchenyi tér 16. sz. alatt 30 db szociális 
bérlakás építése. Az előkészítés időtartama 
alatt történt meg az épület terveztetése, 
engedélyeztetése, a megvalósításhoz szükséges 
állami támogatás elnyerésére irányuló 
pályázatok benyújtása, és a kivitelezésre 
vonatkozóan közbeszerzési eljárás lefolytatása.

A létesítmény 225 millió forintos teljes 
bekerülési értékéből a pályázat útján elnyert 
állami támogatás 160 millió forint. A 
négyszintes épületben 8 db 1 szobás, 6 db 1.5 
szobás, 16 db 1 + 2x1/2 szobás lakás épül. Az 
épület kivitelezése a ma már elvárható 
energiatakarékos üzemelést biztosító szerkezeti 
megoldásokkal történik.

Az épület kivitelezési munkáit a 
közbeszerzési eljárás nyertese a Bagó és Társa 
Kft. végzi. A kezdeti (alapozási munkákkal 

kapcsolatos) nehézségek lelassították ugyan az 
építkezést, de ezt követően az elvárható 
gyorsasággal és minőségben zajlott a munka. A 

| kivitelezés várhatóan 2003. május 30-ig 
befejeződik.

Pataki László

Szakmai munkacsoportok 
létrehozása

Szakmai csoportok létrehozásáról döntött 
Nagyatád Város Képviselő-testülete. 
Nagyatád város hosszú távú fejlődése 
szempontjából az Európai Unióhoz való 
csatlakozásból adódó feladatokra való 
felkészülés, az informatika városi szintű 

| fejlődésének előmozdítása, valamint a város és 
környéke adottságaiban rejlő turisztikai 
lehetőségek kiaknázása jelenti azokat a 

j feladatokat, melyek kidolgozásán folyamatosan 
munkálkodni kell.

Magyarország Európai Unióhoz való 
csatlakozásának sikeres előkészítése érdekében 
fontos, hogy a jogharmonizációs és 
intézményrendszer fejlesztési kötelezettségeket 

(Folytatás a 2. oldalon)
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Szakmai munkacsoportok 
létrehozása

Szakmai csoportok létrehozásáról döntött 
Nagyatád Város Képviselő-testülete. 
Nagyatád város hosszú távú fejlődése 
szempontjából az Európai Unióhoz való 
csatlakozásból adódó feladatokra való 
felkészülés, az informatika városi szintű 
fejlődésének előmozdítása, valamint a város és 
környéke adottságaiban rejlő turisztikai 
lehetőségek kiaknázása jelenti azokat a 
feladatokat, melyek kidolgozásán folyamatosan 
munkálkodni kell.

Magyarország Európai Unióhoz való 
csatlakozásának sikeres előkészítése érdekében 

fontos, hogy a jogharmonizációs és 
intézményrendszer fejlesztési kötelezettségeket 
minél szélesebb körben .ismertté váljon. 
A csatlakozást megelőzően a telepü-léseknek, 
térségeknek fel kell készülni a várható feladatok 
elvégzésére. A csatlakozási folyamatok, 
támogatási, pályázati lehetőségek figyelemmel 
kísérésére, a helyi joganyag a közösségi joghoz 
való megfelelősségének kellő időben 
előkészítésére alakítanak szakmai 
munkacsoportot.

A városi szintű stratégia program 
kidolgozására az informatika fejlődésének 
érdekében is szakértőkből álló munkacsoport 
kialakítására kerül sor. A jövőre nézve célul kell 
kitűzni, hogy a város intézményeiben, 

vállalkozásoknál, lakosság körében a korszerű 
számítástechnikai eszközök használatának 
lehetősége biztosítható legyen. Ennek 
megvalósításán munkálkodna a szakértői 
csoport.

Nagyatád termál gyógyfürdőjével, 
strandfürdőjével és a szomszédságában lévő 
kempinggel, parkjaival, virágos 
zöldterületeivel, létesítményeivel és a környező 
települések adottságaival vonzó fogadóhely a 
külföldi és belföldi turisták számára. A 
turizmusban rejlő lehetőségek feltárására és 
kiaknázására a rinyamenti települések 
bevonásával a térség fejlesztésének érdekében, 
a turisztikai kínálat korábbi bővítésére alakul 
meg a harmadik szakmai munkacsoport.

Dr. Kovács Ildikó

Megalakult az új képviselő-testület és 
bizottságai

A 2002. október 20-án lezajlott önkor
mányzati választások során megválasztásra 
kerültek a helyi önkormányzati képviselők.

A 2002. november 12-én tartott alakuló ülésen a 
képviselők letették az esküt, s ezután 
megkezdték képviselői munkájukat.

A képviselő-testület tagjai közül 10 képviselő 
egyéni választókerületben, 7 képviselő 
kompenzációs listán, egy képviselő pedig a 
kisebbségi kompenzációs listán került 
megválasztásra.

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő
testületének tagjai

egyéni választókerületben 
megválasztott képviselők

1 sz. választókerület
Plántek László SZDSZ

2. sz. választókerület
Piri Attila MSZP

3. sz. választókerület
Boros Bálint MSZP

4. sz. választókerület
Fülep István MSZP

5. sz. választókerület
Hubay Sándor Nagyatádért Egyesület

6. sz. választókerület
Dr. Bakács Tiborné független

7. sz. választókerület
Tátrai Jenő MSZP

8. sz. választókerület
Ormai István Nagyatádért Egyesület

9. sz. választókerület
Batka Gyula Nagyatádért Egyesület

10. sz. választókerület
Dr. Novák János független

kompenzációs listán mandátumot 
szerzett képviselők

Bagó László
Bakos József

Jobb Közéleti Kör
FIDESZ-MPP. MKDSZ.
MDF. KPE

Csendesné Murányi Ibolya MSZP
Dr. Ludas László FIDESZ-MPP. MKDSZ.

MDF. KPE
Dr. Novotny Zita
Rákóczy Attila
Sasvári Tamás
Végvári Péter

NagyatádértEgyesület
MSZP
Nagyatádért Egyesület 
Nagyatádi Etnikai Szervezet

Az alakuló ülésen a képviselő-testület döntött a 
bizottságok létrehozásáról, s megválasztotta a 
bizottságok elnökeit, elnökhelyetteseit és 
tagjait.

A képviselő-testület bizottságai és tagjai

Oktatási és Kulturális Bizottság

elnök: Dr. Bakács Tiborné
alelnök: Tátrai Jenő
tag: Batka Gyula
tag: Boros Bálint
tag: Fehér Miklósné
tag: Gara István
tag: Szakályné Pintér Mária

Sport és Ifjúsági Bizottság

elnök: Boros Bálint
alelnök: Bakos József
tag: Csendesné Murányi Ibolya
tag: Piri Attila
tag: Balogh József
tag: Ivusza Tamás
tag: Dr. Orbán Csaba

Szociális Bizottság

elnök: Dr. Novák János
tag: Végvári Péter
tag: Piri Attila
tag: Bácsainé Kiniarz Judit
tag: Moldoványi Judit

Városfejlesztési és Gazdálkodási 
Bizottság

elnök: Tátrai Jenő
alelnök: Hubay Sándor
tag. Bagó László
tag: Plántek László
tag: Csonka László
tag: Nagy József
tag: Szabolcs Ferenc

Egészségügyi Bizottság

elnök: Batka Gyula
tag: Fülep István
tag: Dr. Novotny Zita
tag: Dr. Bóta László
tag: Dr. Joós Mária

Jogi és Önkormányzati Bizottság

elnök: Dr. Ludas László
tag: Bakos József
tag: Dr. Novák János
tag: Dr. Barbalics István

Pénzügyi Bizottság

elnök: Dr. Novotny Zita
tag: Fülep István
tag: Hubav Sándor
tag: Kiskó Gyuláné
tag: Rábai Erzsébet

A képviselő-testület üléseire tervezetten 
minden hónap utolsó csütörtökén 16 órakor 
kerül sor A ülést megelőző napokban a 
képviselő-testület bizottságai megtárgyalják 
és szakmai szempontok figyelembevételével 
véleményezik a testület elé kerülő 
napirendeket, valamint döntenek azokban a 
témákban, melyekben a döntési jogosultságot 
a képviselő-testület a bizottságokra ruházta.

Dr. Kovács Ildikó
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Közmunkaprogramok 
a városban A MAGYAR KULTÚRA NAPJA

Nagyatád város és a városkörnyéki 
települések 2002. évben három - a tartós 
munkanélküliek helyzetének javítását szolgáló - 
közmunkaprogramra nyújtottak be pályázatot, 
amely mindhárom esetben pozitív elbírálást 
kapott. Ezen programok célja egyrészt a tartós 
munkanélküliek foglalkoztatása, másrészt az 
önkormányzat közfeladatainak ellátásában való 
közreműködés volt. így két nyertes pályázat 
alapján 2002. április 1-től december 15-ig 
összesen 120 tartós munkanélküli átmeneti 
foglalkoztatása valósult meg a kistérségben. A 
120 munkanélküliből 49 nagyatádi a városi 
közterületek parkosításában, a parkok, 
közterületek kaszálásában, épületbontások 
utáni tereprendezésben, és a belterületi 
csapadékvíz csatornahálózatának 
karbantartásában vettek részt. A két 
közmunkaprogramra összesen 71.863.000 Ft-ot 
biztosított a Szociális és Családügyi 
Minisztérium.

November közepén a Foglalkoztatáspolitikai 
és Munkaügyi Minisztérium meghívásos 
közmunkaprogram keretében 30 fő 
foglalkoztatására adott támogatást a 
kistérségben 2002. december 1-től 2003. február 
28-ig. A városban e közmunkaprogramban 
foglalkoztatottak száma 16 fő. A program 
megvalósulásával a szociális alapellátási 
feladatokat fejlesztjük tovább a megnövekedett 
igényeknek megfelelően. Három hónapon 
keresztül javítani tudjuk a szociálisan 
rászorultak étkeztetésének feltételeit, előbbre 
tudunk lépni a házi segítségnyújtás, valamint a 
családsegítő szolgáltatás tekintetében is, 
valamint a közmunkások részt vesznek a 
hóeltakarításban.

A városban élő tartósan munkanélküliek 
foglalkoztatása érdekében az önkormányzat a 
továbbiakban is kiemelt figyelmet fordít a 
közmunkaprogramokban való részvételre.

Ormai István polgármester a Magyar Kultúra Napján köszöntőt mond. A kiállító fotóművészek: Szűts Miklós 
e.M. Soós György, Nyerlucz Károly, Győri Vilmos, Durgó Tibor, |Posta József]

E
gyik legfiatalabb ünnepünk: a finnek példája nyomán kezdett elterjedni az 1980-as 
években. Északi rokonaink ugyanis minden évben megtartják február 28-án a Kalevala 
napját, amely ünnepe az egész finn kultúrának is. Kölcsey Ferenc a fennmaradt kézirat 
tanúsága szerint 1823. januárjának 22. napján fejezte be a Himnusz megírását. Méltóbb napot 

aligha választhattak volna a magyar kultúra megünneplésre, mint nemzeti fohászunknak ezt a 
születésnapját, január 22-ét.

Városunkban a Művelődési Ház adott otthont a Magyar Kultúra Napja méltó ünneplésének. 
Ormai István polgármester ünnepi köszöntője után azokat a fotóművészeket méltatta, akiknek a 
munkáiból nyílt kiállítás már január elejétől látható.
Az ünnepségen közreműködött a Talentum Irodadalmi Stúdió és a Stella kamarakórus.

Volt egyszer egy fotóklub...Vucskics Anna

Posta József Parasztház

A 30. születésnapját ünneplő Nagyatádi 
Művelődési Házban a Magyar Kultúra Napja 
tiszteletére rendezett program keretében nyílt 

az a kiállítás, melyen az egykori fotóklub tagjainak alkotásait tekinthetik meg az érdeklődők. 
Szűts Miklós először 1964-ben vett részt fotókiállításon. Nemcsak belföldön, hanem külföldön is 
számos díjat mondhat magáénak. A nagyatádi közönség most többek között portréit csodálhatja 
meg.
Nyerlucz Károly 22 éves kora óta fényképez. Számára a csend, a harmónia, a küzdelem az életben 
maradásért ami vonzó, így ő a természet fotósa. Képeivel eme varázslatos világba nyerhetünk 
betekintést.
Kevés azon nagyatádiak száma, akik e.M. Soós György nevét ne hallották volna. A nagyatádi fotós 
nemcsak hazai sikereket könyvelhet el, hiszen számos kiállítása volt már külföldön is, így Párizsban 
a Magyar Kulturális Intézetben, Hollandiában az Amsterdam Galériában, és Berlinben. A japánok 
is megcsodálhatták képeit, Tokióból ugyanis egy különdíjjal érkezett haza.
Győri Vilmos Horvátországban született, majd a háború idején költözött Magyarországra, jelenleg 
Barcson él. A Barcsi Művelődési Központ fotókörének vezetője volt. 1972 óta fotózik, képeivel 
Barcs városról kiadott albumot illusztrálták. Azon fotósok közé tartozik, akik nem specializálódtak 
valamely témára, ahogy ő mondja: "mindenevő". Itthon és külföldön egyaránt számos kiállítása 
volt, így többek között Horvátországban és Németországban.
Durgó Tiborra méltán lehetnek büszkék a nagyatádiak. A ma 75 éves fotós képeit eddig országos és 
nemzetközi kiállításokon tekinthették meg. 1968-ban "Matróz" című alkotását diplomával 
tüntették ki. Életének egy nagyon fontos eseménye volt 1975-ben, amikor Nagyatád egy 
nemzetközi Faszobrász Alkotóteleppel gazdagodott. A nagyatádi művész itt készítette több tízezer 
fotóját, amelyeket később nemcsak a magyar közönség csodálhatott meg, hanem Antwerpenben, 
New Yorkban, Tokióban is láthatta a nagyérdemű.
Posta József (1924-2002). Ő volta nagyatádi fotóklub egyik alapító tagja.

Vass Kata
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Az Árpád Fejedelem Általános Iskolában az 
első félév lezárása előtti felfokozott "hajrában" 
tanulóknak és nevelőknek egyaránt pihenőt 
jelent a rövid, de nagyon várt síszünet. 
Tanulóink egy része sítáborozáson vesz részt. Az 
iskola az Apáczai Tankönyvkiadó 
bázisiskolájaként tankönyvbemutatót szervez 
tankönyvszerzők részvételével.

Az iskola a II. félév feladataira készül. A 
Szülői Közösség által szervezett farsangi bál és a 
tanulók karneválja a februári vidám hangulatot 
garantálja. Február 14-vel lezárul a 8. osztályos 
tanulók pályaválasztásának első szakasza. 
Folyamatosan készülnek az országos felmenő 
rendszerű tanulmányi versenyekre, amelyeknek 
a megyei fordulói a II. félévben lesznek. Az 
iskolai fordulókból hét tanuló jutott be a megyei 
Comenius Logo és egy tanuló, a megyei Varga 
Tamás versenyre. A Budapesti Fazekas Mihály 
Gimnázium által szervezett nyílt tanulmányi 
verseny írásbeli fordulójánál továbbjutott 
Balogh Hajnalka 6.a. osztályos tanuló 
matematika tárgyból.
A Szülői Közösségtől ajándékba új modemet 
kaptak a tanulók, amellyel csatlakozhattak a 
világhálóra.

A Babay József Általános Iskolában az 
elkövetkezendő hónapokban az irodalomé, a 
szép, tiszta beszédé és csengő hangoké lesz a 
főszerep a versmondó, népdaléneklési, 
Kazinczy szépkiejtési, valamint a "Nyelvünkben 
élünk” versenyeken.

Az iskolában megnyitása óta fontos szerepet 
kap a sport, a mozgás. Diákjaik évről évre 
kiemelkedő helyezéseket érnek el a 
versenysportokban. A következő hetek a 
Diákolimpia jegyében telnek a terem
labdarúgás, játékos sportvetélkedő és kézilabda 
csapataiban. Akik kicsit szeretnének 
belekóstolni a téli sportokba, azok január 
végétől Szlovákia havas csúcsait hódíthatják 
meg síléceikkel. Több éves hagyomány a 
napközisek témahete, mely minden hónapban

Mesemondók a könyvtárban

“Egyszer volt, hol nem volt..." 2000- 
ben a nagyatádi óvónők a Magyar Kultúra 
Napja tiszteletére mesemondó találkozót 
rendeztek. Szép számmal érkeztek 
versenyzők a város óvodáiból a 
gyermekkönyvtárba, hogy mesét 
mondjanak. Akkor fogalmazódott meg a 
gondolat, hogy jó lenne minden évben 
megrendezni a mesemondók városi 
találkozóját és versenyét. Azóta a 
rendezvény kinőtte az óvodai kereteket.

A következő években az óvónők 
mellett egyre több gyakorló- és nyugdíjas 
pedagógus, mesélni szerető felnőtt is indult 
a megmérettetésen. 2003. január 24-én 
immár 4. alkalommal került sor a Nagyatád 

más-más kalandos utazásra invitálja a kicsiket. 
Januárban bebarangolják a mesék birodalmát, 
februárban a papírhajtogatás ősi művészetéből 
kapnak ízelítőt.
Kicsik és nagyok is izgalommal készülnek a 
februári farsangi mulatságra. A Babay- 
karneválok elengedhetetlen programja ebben 
az évben is a kiszebáb-égetés, népi 
hagyományok játékos felelevenítése.

A Bárdos Lajos Általános Iskola az elmúlt 
időszakban nagyon sok rangos programnak 
adott helyet. Az intézmény emlékkiállításokat 
és zenei versenyeket rendezett.
Az iskola adott otthont a "Kis történetek, nagy 
zeneszerzők" címmel szervezett zenetörténeti 
játékos vetélkedőnek, melyre hat iskola 
nevezett be.

A VII. Országos Zenei Találkozó a 
Kicsinyek Kórusának Czimbalekné Bankó 
Erika vezetésével - nagy elismerést hozott. 
Kiemelkedő jelentőségű szereplést nyújtott 
szintén Kaposváron a Kodály Zoltán 
tiszteletére rendezett emlékhangversenyen a 
nagykórus - Pauker Zoltán vezetésével.
Az iskola néptáncosai, a Fürjecskék - Mayer 
Károlyné vezetésével - Nusslochban nagy 
sikerrel szerepeltek és képviselték városunkat.
A közelmúltban részt vettek nyugdíjas 
találkozókon, az Idősek Napján, kórházi 
Mikulás ünnepségen, felléptek a karácsonyi 
városi programokon.

Az Éltes Mátyás Általános Iskola diákjai 
karácsonykor ellátogattak a városi kórház 
gyermekosztályára, ahol ünnepi műsorral és 
apró ajándékkal lepték meg a kis betegeket. A 
napközis közösség tervezi, hogy a következő 
karácsonykor hasonló műsorral látogat el a 
kórház elfekvő osztályára is.
Az iskola november 21-én megyei sportversenyt 
bonyolított le a városi sportcsarnokban tíz

Város Önkormányzata Egyesített Óvodája 
és a nagyatádi Városi Könyvtár közös 
szervezésében a "FELNŐTT 
MESEMONDÓK VÁROSI TALÁL
KOZÓJÁRA ÉS VERSENYÉRE".

A mesét kedvelő közönség a magyar 
népmesék gyöngyszemeiből kapott ízelítőt. 
A hallgatóság olyan kiváló mesemondók 
tolmácsolásában élhette át a mesék 
"varázslatos világát", mint Beke Pálné (Őszi 
Napfény Nyugdíjas Klub), Fülöpné Borsi 
Zsuzsanna (Gyöngyvirág Óvoda). Németh 
Ágota (Napsugár Óvoda).
A szervezők már most készülnek a 2004- 
ben megrendezésre kerülő jubileumi 
találkozóra, amelyre szeretnék csokorba 
gyűjteni a Rinya-mente népmeséit.

Varga Éva 

intézmény részvételével. Az iskola 
hagyományosan minden évben rendez olyan 
találkozót, ahol a sporté és a játéké a főszerep, 
ezáltal lehetőséget kínál a megye speciális 
általános iskoláinak a találkozóra, a 
kapcsolatok ápolására.

Diáknap az Adyban

A hagyományosan december utolsó hetében 
tartott diáknap már hosszú ideje tradícióvá vált 
az Ady gimiben, s mint ilyet, hosszú készülődés 
előzött meg. A diákok és a tanárok egyaránt 
izgalommal várták a jeles eseményt, s 
elkezdődtek a találgatások az iskola 
diákigazgató jelöltjeire és a műsorokra is. 
Mind a három végzős osztályunk indított 
jelöltet. A 12.a osztály a valóságshow-kat 
kívánta meglovagolni, s így Big Balázs lett 
jelöltjük, míg a 12. osztály végzősei a sötét oldal 
jegyében próbálták felvenni velük a versenyt. 
Mind a két produkcióból alapvetően hiányzott 
az eredetiség, s velemenyem szerint pontosan 
azzal nyert a 12.b. hogy merték vállalni 
egyéniségüket és egyediségüket.

A Happy Hippiace kampánya üdítően hatott 
az iskola diákságára: a megszokott ingyen büfé 
nem hatott meg a kollégistákon kívül senkit, ám 
a jól összeválogatott folyamatos zenével maguk 
mögé utasították versenytársaikat. Látszott az 
osztályon, hogy vannak céljaik, s nem pusztán a 
"hatalmat" kívánják átvenni, hanem tenni is 
akarnak. Ennek megfelelően nem volt meglepő, 
hogy a győztes, Szanyó, e társaság jelöltje volt, 
ám úgy vélem, az osztály aratta a sikert, s 
osztályfőnökük, Bendur Éva, méltán lehetett 
büszke osztályára.

A három kampánynap és a választás után az 
iskola diáksága karácsonyi ünnepségre készült. 
A 9.a osztály mert változtatni a megszokott és 
unalmas "vers-ének-vers" tematikán, s Dickens: 
Karácsonyi énekét állították színpadra. Jó érzés 
volt látni merészségüket, s azt, hogy a 
zeneiskolásokat is be merték vonni 
előadásukba. Az iskola diáksága és tanári kara 
egyöntetűen tetszését fejezte ki, s várjuk a 
folytatást e kedves társulattól.

A péntek a bolondozás jegyében telt. A 
diákok műsorai szellemesre sikeredtek, s 
valóban kevesebbel álltak színpadra, ám azok 
minőségiek voltak, s nem nyújtották hosszúra 
sem. Mindenképpen dicséretet érdemelnek, ám 
a nap sztárja Hederics Ágnes tanárnő asztalon 
táncolása és Borsodi Attila roma tánca volt.

Egy iskola életében fontosak az ilyen 
tradíciók - élőbbé teszik az intézményt, s néha 
lazítani sem árt, mert fontos, hogy tudjunk 
együtt szórakozni.

Polgár László

4
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PROGRAMAJÁNLÓ
Nagyatádi Városi Könyvtár

A Városi Könyvtárban folytatódik Dr. Rótt 
Pál ismeretterjesztő' előadássorozata.
Február 5-én 17,30-kor
TUDOMÁNY-ÁLTUDOMÁNY

Február 19-én, 17,30-kor
A PÁRKAPCSOLATOK BIOLÓGIÁJA című 
előadásait hallgathatják meg az érdeklődők.

Kevesebbe kerül a víz és csatornaszolgáltatás 
Az önkormányzat megszűntette az alapdíjakat

Nagyatádi Művelődési Ház Bővebb információ: ©82/351-497 és 553-320

Február 5-én 18 órakor
V-TECH élőkoncert a Művelődési Házban. Belépőjegyek elővételben és a 

helyszínen 1200 és 800 Ft-ért (diák kedvezmény) válthatók.
Február 7-28-ig

A Művelődési Ház Kiállítótermében SZABADOS ANNA.
SZABADOS JÁNOS festőművész, ifj. SZABADOS JÁNOS formatervező iparművész, 

WEEBER KLÁRA szobrászművész kiállítása.
Február 11 -én. 9,30 órakor 

A Művelődési Házban a CSILLAGSZEMŰ JUHÁSZ (magyar mese) gyermek mozi előadás. 
Belépőjegyek elővételben és a helyszínen 200 Ft-os áron válthatók.

Február 18-án 10 és 14 órakor
A Művelődési Ház színháztermében MESETARISZNYA címmel zenés mesejáték a

Budapesti Weöres S. Színház előadásában. BÉRLETES ELŐADÁS.
JELENTKEZŐKET VÁRUNK FELSOROLT TANFOLYAMAINKRA: 

szárazvirágkötő tanfolyam, fafaragó tanfolyam, szobanövény kedvelők köre, 
képzőművészeti kör. kézműves szakkör.

Az eddigi gyakorlatnak megfelelően decemberben döntött a képviselő-testület a következő évi 
víz és csatornadíjakról. Ez most a lakossági díjban nagy változást hozott, hiszen a testület a 
polgármester és a jegyző javaslatára eltörölte az alapdíjat. Ez havonta a víznél 150, a 
szennyvízszolgáltatásnál 100 forint volt fogyasztónként. így alapvetően átalakult a díjszámítás 
módja, hiszen csak a tényleges fogyasztás mennyisége alapján számítják ezután a víz és 
csatornadíjat. A köbméterenkénti díj megemelésre került, így e két változás együttes hatása 
mutatja azt. hogy 2003-ban milyen mértékű díjat kell a vízközművek használata után fizetnünk. A 
szolgáltatásonként fizetendő díjak mértékének alakulása:

SPORT
K E Z I L A B PA

Az együttes szolgáltatás díja: 254 Ft/m + 12%-os ÁFA.

VÍZ szennyvíz
időszak 2002. 2003. 2002. 2003.

alapdíj hó/fogy. 150 - 100 -
díj Ft/m’ 121 145 94 109

Immár négy éve csupán egyetlen 
osztálykülönbség választja el a nagyatádi női 
kézilabdázókat a sportág magyar élmezőnyétől! 
Az NB I B nyugati csoportjában szereplő 
gárdának az őszi szezon hozta meg az eddigi 
legnagyobb sikert. Bár az előjelek nem voltak 
igazán biztatóak - Simon Barbara. Bárány 
Henriett, Göncz Erika, Gombor Ágnes és 
utóbbival együtt 130 gól is távozott - ennek 
ellenére a csapat a bajnokság első fordulóját az 
előkelő negyedik helyen zárta.

A víz és csatornadíjakról hozott döntés alapján a nagyatádi háztartások döntő többségében az elmúlt évhez 
képest csökkentek a díjak! Városunk 4298 lakásában élőknek kevesebbet kell 2003-ban fizetniük, mint tavaly, 
alacsonyabb lett a víz és csatornadíj. Ezek a 10 m/hó. vagy az alatti fogyasztású háztartások, de 10-11 m’/hó 
fogyasztásnál is csak az infláció mértékével megegyező módon emelkedtek a költségek. Mindezt mutatja be a 
következő táblázat.

Lakossági víz és csatornadíjak alakulása
Vízdíj

fogyasztás 2002. 2003. Index
(m’) (m’/Ft alapdíjjal) (m’/Ft) (%)

3 513 435 84
5 755 725 96
6 876 870 99
8 1118 1160 103
10 1360 1450 106

Víz és csatorna együttes díj esetén
3 895 762 85
5 1325 1270 95
6 1540 1524 98
8 1970 2032 103
10 2400 2540 106

A most kialakított díjak egységesebb és fogyasztásarányos díjfizetést biztosítanak úgy, hogy a | 
legtöbb fogyasztó kevesebbet fizet a tavalyi szolgáltatási költségnél.

A víz és csatornaszolgáltatást biztosító DRV Rt. megértését kéri a lakosságnak, mert a 
számítógépes adatfeldolgozás miatt januárra még alapdíjat felszámítva készültek el a számlák. Ezt 
az összeget a következő számlában jóváírják minden fogyasztónak, a rendelkezésre állás díját I 
pedig törlik a rendszerből.

MENETREND BŐVÜLÉS
A helyi közlekedést igénybe vevők kérése alapján 2003. január 6-tól a helyi 

autóbusz menetrend a következők szerint módosult:

Henész forduló (Honvéd utca) - Posta - Konzervgyár - Henész forduló útvonalon:

!!«► Új autóbuszjárat közlekedik az autóbusz állomás és a
Honvéd utcai autóbusz forduló között:

autóbusz állomásról indul: 6.30 órakor
Honvéd utcai fordulóhoz érkezik: 6.36 órakor

nii^- A Honvéd utcai autóbusz fordulótól 7.40 és 11.00 órakor induló járatok az autóbusz 
pályaudvar érintésével közlekedik.

Ezek a kiegészítések még inkább a tényleges, konkrét utazási igénvekhez, célokhoz 
igazítják a helyi járatú autóbusz közlekedést.

A második liga mezőnyét ismerve, ill. a 
szűkös játékos keretet figyelembe véve 
megítélésem szerint az ősszel a maximumot 
nyújtottuk. - mondta Ivusza Tamás a NNKK 
elnöke. A lányok mindent megtettek az 
eredményes szereplésért és a lelkes közönség 
kiszolgálásáért, amiért dicséret illeti őket. 
Közben megkezdődött a téli alapozás, s a 
felkészülési programban az ilyenkor szokásos 
intenzív edzések mellett három rangos 
mérkőzéssorozat is szerepel. Február 8-án 
Marcaliban. 16-án Hévízen. 22-én pedig 
Nagyatádon nemzetközi tornán lépünk pályára. 
A Magyar Kupa soron következő mérkőzését 
pedig február 15-én NB I. osztályú együttes 
ellen ugyancsak a sportcsarnokban játsszuk 
majd, amely igazi csemegét jelenthet hűséges 
szurkolóinknak.

A bajnokság állása

1. Győri ETO II. 24 pont
2. Dunaferr SE II. 17 pont
3. Tököl SK 17 pont
4. Nagyatád 16 pont
5. Marcali 16 pont
6. Postás SE 13 pont
7. Hévíz SK 13 pont
8. Tatabánya 12 pont
9. Goldbergcr 12 pont

10. Szombathely 12 pont
11. Tamási KC 9 pont
12. ERI Malév SC 9 pont
13. Tolna KC 9 pont
14. Sárszentmihály 3 pont
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SPORT
DUATLON - TRIATLON

Nagyszerű évet zártak a TRIATAD sportolói 
és edzői 2002-ben. A sikersorozatot Szabadkai 
Gábor indította a Duatlon EB-n. ahol a 12. 
helyen ért célba. Őt időrendben Hajgató Dénes, 
követte, aki már ugyancsak válogatott, s az 
Olimpiai Reménységek Nemzetközi Versenyén
5., ugyanitt csapattagként 1., majd a Serdülő 
EB-n a magyar csapat tagjaként 6. lett.

Az Országos Ranglista dobogósai: Basa 
Ciprián, aki a gyermek korcsoportban az év 
sportolója címet is elnyerte, valamint Hajgató 
Dénes és a veterán Szűts Miklós, aki az 
összesített pontverseny élén végzett.

A klub aranyjelvényesei duatlon: Basa 
Ciprián, Hajgató Dénes, Kovács Diána, 
Szabadkai Gábor, Filó Violetta, Tóth Gábor; 
triatlon: Hajgató Dénes, Kovács Diána. Basa 
Ciprián. Országos Bajnoki helyezések duatlon: 
Basa Ciprián 1.. Lebár Bence 3., Hajgató Dénes 
3; triatlon: Kovács Diána 3. Váltó 
csapatbajnokságban Basa Ciprián. Hajgató 
Dénes és Szabadkai Béla 2. A duatlon csapat 
(Kovács Diána, Pap Eszter) és a triatlon csapat 
(Tóth Gábor, Szabadkai Gábor. Balazsin 
András) egyaránt harmadik.

A Diákolimpia Országos Döntőjének 
dobogósai duatlon: Kurucz Ivett 2., Lebár 
Bence 3.. triatlon: Basa Ciprián 1., Hajgató 
Dénes 1.

A felnőtt és a veteránsportolók is kitettek 
magukért. Janota Zoltán a középtávú OB-n a 
junior kategóriában, ill. az Ironman OB-n a 
felnőttek mezőnyében egyaránt 6. lett. Dr. Herr 
Gyula a klagenfurti Ironman versenyen 10 órán 
belül ért célba!

További eredmények: Dr. Tóth Lászlóné 
középtávú OB 2. Ironman 1.. Duatlon OB 1.; 
Szüts Miklós Duatlon OB - sprint 1., - rövid táv.
1., Triatlon OB - sprint 2., - középtáv 3.. Ironman
3., EB rövidtáv 9.; Szüts Miklósné Triatlon EB - 
sprint 2., - középtáv 3. A sikerkovácsok: Ifj. Dr. 
Herr Gyula, Szüts Miklós, Janota Zoltán.

SAKK
A Nagyatádi Sakk Egylet több mint 10 éve 

vesz részt a Nemzeti Sakk Csapatbajnokságban. 
Szembetűnő, irigylésre méltó az a stabilitás és 
kiegyensúlyozottság, ami a klub működését és 
eredményességét jellemzi. Azt hihetnénk, hogy 
az elmúlt évek sikereit már-már nem lehet 
túlszárnyalni. Az egyesület játékosai azonban 
ismét rácáfoltak erre, mert 2002-ben minden 
korábbi teljesítményüket felülmúlva az OB II. 
osztályú bajnokság a 2. helyén végeztek. 
Ráadásul úgy, hogy az általuk legyőzött 
aranyérmes csapat mögött mindössze egy 
ponttal maradtak le.

Ebben a versenyévadban is a dobogó 
valamelyik fokát céloztuk meg válaszolta 
kérdésünkre Kiss Attila a klub elnöke.Hz OB II. 
Asztalos János csoportjában a Decs csapata tűnik 

a bajnokság esélyesének, míg a 2-3. helyért 
Nagyatád, Fehérvár és a pécsi Erőmű csapatai 
vívnak nagy csatát. Együttesünk az előző évhez 
képest egy ponterős játékos távozásával kissé 
gyengült. Kőnig Balázs az utolsó pillanatban 
igazolt el tőlünk és a rajt előtt már nem volt 
lehetőségünk pótolni őt. Bízunk benne, hogy a 
dobogós helyet így is meg tudjuk szerezni.

A bajnokság állása:
1. Decs 34.5 pont
2. Fehérvár SE 29.5 pont
3. Nagyatád 29.0 pont
4. Erőmű Pécs 28.0 pont
5. Kalocsa 25.0 pont
6. Baja 23.5 pont
7. Komló 20.5 pont
8. Szenna Pack II. 20.5 pont
9. Szekszárd 20.5 pont

10. KSE SEFAG 20.0 pont
11. Kármin SE Pécs 17.5 pont
12. Tamási 19.5 pont

CSELGÁNCS
Nagy veszteség érte a cselgáncs sportot. 

Elhunyt Bencsik László a Nagyatádi Judo Club 

elnöke, aki közel két évtizeden át segítette a 
sportegyesület eredményes tevékenységét. 

Fáradhatatlan és lelkiismeretes munkájának 
köszönhetően nem csak a klub működésének 
zavartalanságát, hanem a kivívott tekintélyt és 
országos elismertséget is sikerült megőrizni 
emlékezett vissza Bukovics János, akit a 

novemberi közgyűlésen választottak a 

cselgáncsosok vezetőjévé.

2002-ben hét első (Izsák Endre, Turner Péter, 
Köves Lilla, Szentesi László, Szentesi Gergő, 
Diviánszki Imre) öt második és tizennégy 
harmadik helyezést értek el sportolóink az 
országos bajnokságon, s folytathatnánk még a sort 
a diákolimpián (Diviánszky Imre első, Szentesi 
Gergő harmadik) és a dunántúli regionális 
rangsorversenyeken begyűjtött 
megszámlálhatatlan trófeával. Több nemzetközi 
viadalon is eredményesen szerepeltünk. 
Versenyzőink Svájcban, Horvátországban és 
Szlovéniában is tatamira léptek, németországi 
testvérvárosunk Nusslock judosaival pedig 
júniusban közös edzőtáborozáson veszünk részt. 
2003-ban szeretnénk a versenyzők létszántát 
növelni, ennek érdekében ismét tanfolyamokat 
hirdetünk, előkészítő csoportokat indítunk. Bízom 
abban, hogy' sportolóink hagyományainkhoz 
méltóan sikeres évadot zárnak majd.

LABDARÚGÁS
A Nagyatádi Futball Club január 9-én 

megkezdte a felkészülést a tavaszi szezonra. 
Együttesünk jelenleg a 7. helyet foglalja el a 
tabellán, de a hátrány nem jelentős az 
élmezőnyben lévőkkel szemben. Az őszi 
mérkőzéseken szerepelt játékosok közül Pék 
gerincműtéten esett át. Rá egy-két hónapig 
biztosan nem számíthat Horváth Lajos edző, 
mint ahogyan Kiss Jánosra sem, akit 
bizonytalan ideig munkahelyi elfoglaltságai 
szólítottak el a csapattól. A bosnyák Agics 
várhatóan Algériába szerződik, Pammert pedig 
az élvonalbeli Dunaferr együtteséhez hívják. A 
csapat 12 edzőmérkőzéssel, tornatermi és 
szabadtéri edzésekkel, teremtornákon való 
részvételekkel készül a március 9-i rajtra, bízva 
a jó szereplésben és a célkitűzésnek (1-3. hely) 
megfelelő eredményben.

A bajnokság állása
*

1. Szentlőrinc 35pont
2. Barcs 32 pont
3. Boly 29 pont
4. Keszthely 28 pont
6. Dombóvár 28 pont
7. Nagyatád 21 pont
8. Beremend 26 pont
9. Harkány 24 pont

10. Kozármislenv 22 pont
11. Decs 19 pont
12. Letenye 16 pont
13. Mohács 14 pont
14. Baja 12 pont
15. Bonyhád 4 pont
16. Balatonfüred 2 pont

Városi Teremlabdarúgó Bajnokság

(Az élboly a 7. forduló után)

"A" LIGA 1. Hifi Max 12 pont
2. Fekete Kutyák 11 pont
3. Vése 10 pont
4. NYKY 10 pont

"B' LIGA 1. Tesped 14 pont
2. Varjas Renault 12 pont
3. Totál Cshont 8 pont
4. Veszélyesek 8 pont
5. Fór Mán 8 pont
Szerkesztette: Horváth Lajos Péter
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Kiadja és szerkeszti:

Nagyatád Város Önkormányzata megbízásából 
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Felelős vezető: Varga Éva
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Mini Nyomda Kft.. Nagyatád. Hunyadi u. 2. 

2003. 01. 18. Rend, sz.: 03/í.
Felelős vezető: Gerlecz Tibor 

Megjelenik havonta 5000 példányban



111 CÍI'CIUS 8. Y1 ewtz etközi Ylőnap 
Köszönet a nőknek.

önét neked, aki mcgs^íiltcl. í s neked, aki a feleségem voltál. I s neked, te harmadik. tizedik, 
ezredik, aki adtál egű mosolyt. giiongédséget. egi| meleg pillantást. az utcán. elmenóben.

áltál. mikor magánijo.s voltam, elringattál, mikor a haláltól féltéin.
111 árai Sándor: füves könyv

Nagyatád Város Ónkormányzata 
tisztelettel meghívja 

városunk lakosságát az

1848-49-es
Forradalom és Szabadságharc 

tiszteletére rendezett, 
2003. március 15-én (szombat) 17,30 órakor 

kezdődő 
városi ünnepségre.

Program:

a Városi Múzeum előtt

Térzene

Ünnepi köszöntő
Ormai István polgármester

Fáklyás felvonulás

Kossuth Lajos szobránál

Ünnepi beszédet mond
Dr. Kolber István országgyűlési képviselő

Ünnepi műsor

az Ady Endre Gimnázium diákjainak 
közrem üködé sével

Koszorúzás

A VONATOK JÁRJANAK!
Vonatpótló autóbuszok közlekednek Nagyatád és Somogyszob között. Az 

utasok, a közvélemény értetlenül fogadta ezt a helyzetet. Több forrásból 
értesülhettünk róla, hogy Ormai István polgármester fellépett a probléma meg
oldása érdekében. Tőle kértünk minderről tájékoztatást.
•A vasúti közlekedés szüneteltetésével kapcsolatosan Ön milyen 
álláspontot képvisel?

Azt akarjuk, hogy ismét és folyamatosan vonatok szállítsák az utasokat Nagyatád-Somogyszob között. Ezt közöltem 
minden érintettel, a sajtóval, elsősorban azonban a MÁV Rt. vezetőivel azt követően, hogy február 6-án leállították a 
vonatközlekedést és vonatpótló autóbuszokat kezdtek közlekedtetni.
•Mivel magyarázta a MÁV ezt az intézkedést?
Semmi olyan érvet, indokot nem mondtak, ami a helyzet elfogadására, belátására késztetett volna bennünket. 
Máshová vitték a motorkocsikat, mert ott nem tudták megoldani a vonat közlekedtetését. Olyan helyről, a Nagyatád 
Somogyszob vasútvonalról vitték el az eszközeiket, ahol naponta 17 vonatpár közlekedik és egy nap a mi 
utasszámlálásunk alapján kettőezer-kettőezernégyszáz ember utazik. Több utas indul Nagyatádról, mint a 
Gyékényes-Kaposvár közötti vonal összes állomásáról együttvéve. Ez az eljárás nem elfogadható számunkra. 
•Milyen lépéseket tett az önkormányzat ebben az ügyben?
A MÁV kérése először az volt, hogy járuljunk hozzá a motorkocsik elviteléhez. Somogyszobi kollégámmal. Eller 
János polgármester úrral közös álláspontunk az volt, hogy mi ezt elfogadhatatlannak tartjuk, tiltakozunk ellene. 
Amikor leállították a közlekedést, azt ígérték, hogy 4 nap múlva visszaállítják. Amikor ez nem történt meg. a MÁV 
Pécsi Igazgatóságához fordultam. Ismertettem velük a kialakult problémát és határozottan kértem a vonat
közlekedés visszaállítását. Miután részükről erre nem láttam garanciát, a MÁV Rt. vezérigazgatóját levélben 
kerestem meg. Rögzítettem, hogy egy tarthatatlan helyzetet teremtettek: a vonatpótló buszok elviselhetetlenül 
zsúfoltak, a Nagyatád Somogyszob közötti út. a somogyszobi állomásra vezető út alkalmatlan ilyen nagyságrendű 
buszforgalom lebonyolítására, fokozott balesetveszély alakult ki. Nagyatádon az utasoknak néha futni kell, hogy a 
jegyváltás után az autóbusz pályaudvaron elérjék a buszt. A vezérigazgató úrnak írt levelemben így összegeztem 
szándékunkat: "A helyzet és a lehetőségek újragondolását kérem Önöktől és azt. hogy a Nagyatád 
Somogyszob közötti vasúti közlekedés gyors helyreállítására mielőbb szívesked jenek intézkedni.”
A problémát jeleztem Dr. Kolber István országgyűlési képviselőnek, akinek egy feljegyzést is átadtam a szükséges 
információkkal és kértem segítségét. Ugyancsak ilyen kéréssel fordultam Dr. Gyenesei Istvánhoz, a megyei közgyű
lés elnökéhez. Mindketten eljártak a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumban a helyzet normalizálása érdekében. 
•Közben aláírásgyűjtés kezdődött.
Igen, az utazók, a lakosság önszerveződő módon, saját elhatározásából aláírások gyűjtésébe kezdett. Néhány nap 
múlva felvettük egymással a kapcsolatot, hogy összesíteni tudjuk az íveket, illetve kértem az önkormányzati intéz
ményeket, hogy segítsenek az aláírások gyűjtésében. Eddig mintegy ötezren írták alá. hogy tiltakozunk a jelenlegi 
helyzet ellen és követeljük a vonatközlekedés helyreállítását. Saját elhatározásából Kozma András és Wirt Lászlóné 
ezer-ezer aláírásnál többet gyűjtöttek össze. Mindezt segítette a Somogyért Egyesület és a községekben a polgármes
ter kollégáim szervezőmunkája.
•Fellépésére milyen választ kapott a MÁV-tól?
írásos megkeresésemre gyors választ kaptam. Levelem kézhezvételének napján a MÁV Rt. személyszállítási 
főigazgatója telefonon tájékoztatott, hogy elhatározták a probléma megoldását. Másnap levélben arról értesített 
Vizsy Ferenc főigazgató úr. hogy "vállaljuk, hogy 2003. március 3-án (hétfőn) üzemkezdéstől Somogyszob 
Nagyatád között beindítjuk a vonatforgalmat.” Kérte továbbá, hogy tolmácsoljam köszönetüket az utazóközön
ség türelméért, amit most megteszek.
•Polgármester úr! Most hogyan látja a helyzetet?
Március 3-án 5 óra 10 perckor kimegyek az ígért vonatinduláshoz. Bízom benne, hogy a "piroskával" el tudok utazni 
Somogy szobra!
A későbbiek során is minden eszközt igénybe fogunk venni annak érdekében, hogy a Nagyatád Somogyszob 
vasútvonalon zavartalan, folyamatos legyen a vasúti közlekedés. A vonatoknak menni kell! \ áss Kata



ALPOLGÁRMESTEREK

Nagyatád Város Képviselő-testülete az alakuló 
ülésen Ormai István polgármester javaslata alapján 
tagjai közül Sasvári Tamás képviselőt választotta 
meg alpolgármesternek.
Sasvári Tamás az elmúlt ciklusban is önkor
mányzati képviselő volt, a Városfejlesztési és 
Gazdálkodási Bizottság elnökeként aktívan részt 
vett az önkormányzati munkában, annak széles 
területét ismeri. Számos önkormányzati program 
megvalósításában működött közre.
Tudása, ismeretei és emberi tulajdonságai, 
megfontoltsága és felelősségérzete alapján került 
sor alpolgármesteri jelölésére.

Önkormányzatunknak az Európai Uniós 
csatlakozással új kihívással kell szembenézni, a 
megváltozott körülményekhez igazodó stratégiát 
kidolgozva kell biztosítani városunk további 
fejlődését. Az uniós csatlakozásra történő felké
szülés, a lehetőségek felkutatása és kihasználása, a 
közigazgatás várható átalakításának többlet 
tennivalóit figyelembe véve az önkormányzati 
feladatoknak és a társadalmi elvárásoknak két 
alpolgármester segítségével lehet eredményesen 
eleget tenni. Ez segítheti az önkormányzat pozí
cióinak, érdekérvényesítő képességének erősítését 
is.

Ezeket a körülményeket átgondolva a 
képviselő-testület az Önkormányzat és Szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatát módosítva 
megteremtette a jogszabályi lehetőségét, hogy két 
alpolgármester tevékenykedjen Nagyatádon. 
Miután a képviselő-testület az előterjesztést elfo
gadva a szabályzatot módosította, a polgármester 
javaslatára Rákóczy Attila képviselőt választotta 
alpolgármesternek.

Rákóczy Attila az előző négy évben képviselő
ként. alpolgármesterként tevékenykedett. Jelenleg 
is részt vesz a megyei közéletben, tagja a Somogy 
Megyei Közgyűlésnek, s így is képviselni tudja 
városunk érdekeit.

Az alpolgármesterek a polgármester 
irányításával látják el feladataikat. Megbízása 
alapján helyettesíthetik a polgármestert, részt 
vesznek a képviselő-testület és a polgármester 
döntéseinek előkészítésében, szervezik a döntések 
végrehajtását, segítik a bizottságok és a képviselők 
munkáját. A két alpolgármester konkrét feladatait, 
tevékenységi körét a polgármester határozza meg.

Pályázati támogatást nyert az 
önkormányzat a 

Széchenyi park felújításához

Nagyatád Város Önkormányzata a Széchenyi 
terv turizmusfejlesztési programjának keretében a 
települések összképének javítása pályázaton a 
Széchenyi park felújításához 5 millió forint támo
gatást nyert el a Gazdasági és Közlekedési Minisz
tériumtól.

A támogatási szerződés megkötését követően 
várhatóan ez év tavaszán megkezdődnek a park 
felújítási munkálatai, amelyek eredményeként a 
Széchenyi tér. mint a város egyik jelentős turiszti
kai. természeti értékű látványossága megújul. A 
már elkészült kertészeti tervek alapján a park 
rekonstrukciója több ütemben történik, amelyek új 
növénytelepítést, a növényzet felújítását, az idős 

fák fagyöngymentesítését és virágágyak telepítését 
tartalmazzák. Kicserélésre kerülnek a hulladék
gyűjtők és a padok egy része úgy, hogy az utca
bútorzat stílusában harmonizáljon a park hangula
tával. A zöldterület karbantartás színvonalának 
emelése érdekében a pályázat lehetőséget biztosít 
korszerű, a parkfenntartási feladatok ellátását 
szolgáló gépek beszerzésére. A kivitelezést 
követően, amelynek összértéke 6,8 millió forint, a 
helyi védelem alatt álló Széchenyi park természeti 
értékei is megújulnak, hasonlóan a Széchenyi tér 
épített környezetéhez.

ÚTLEVÉL

2003. március 1-vel bővül az okmányiroda 
tevékenysége. Ezen túl az útlevél kiadására irányu
ló kérelmet az okmányirodában (Nagyatád. Baross 
Gábor u. 5/A. 1.számú iroda) kell leadni. A kére
lemhez fényképet mellékelni nem kell, az helyben 
készül.

Az úti okmányok kiadásával kapcsolatos 
illetékek nem változtak, azok a következők:
1. ) - Ha a magánútlevél érvényességi ideje 5 év:

4000FI.
- Ha a magánútlevél érvényességi ideje 10 év: 

6000 Ft?
- A kérelem benyújtásának időpontjában 18. 

életévét be nem töltött személy, és a 70. életévét 
betöltött személy magánútlevelének illetéke: 1000 
Ft.
2. ) A második magánútlevél kiadásának, valamint 
a magánútlevél soron kívüli kiadásának illetéke az 
1. pontban foglalt mértékek kétszerese.

BIRTOKHASZNOSÍTÁS

Nagyatád Város Képviselő-testülete Dr. Novák 
János képviselőt választotta a nagyatádi települési 
birtokhasznosítási bizottságba.

A birtokhasznosítási bizottságok felállításáról a 
Nemzeti Földalapról szóló törvény rendelkezik. A 
bizottságok feladata a földalap birtokába kerülő 
állami tulajdonban lévő termőföld értékesítésére, 
illetve haszonbérletére beérkező pályázatok döntés 
előtti véleményezése. A birtokhasznosítási bizot
tságnak fontos szerepe van abban, hogy a tele
püléshez tartozó állami tulajdonú földek olyan 
szervezetekhez, személyekhez kerüljenek, ame
lyek elősegítik a termőföldvagyonnal való ésszerű 
gazdálkodást, a családi gazdaságokon alapuló 
korszerű birtokszerkezet kialakítását, a területek 
szükség szerinti közcélú hasznosítását.

VIDÉKFEJLESZTÉS

Nagyatád és a környező 17 település önkor
mányzata 1995-ben létrehozta a Rinyamenti 
Területfejlesztési Önkormányzati Társulást, azzal 
a célzattal, hogy az együttműködés előnyeit kiak
názva előmozdítsák a térségünk fejlődését. Né
hány éve a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési 
Minisztérium anyagilag is támogatja a társulást a 
vidékfejlesztési feladatok ellátásában. A vidéki 
térségek felemelkedése, felzárkózása egyre 
növekvő jelentőséggel bírnak az unióban is, ahova 
igyekszünk. Ezen kihívások megoldásában segít a 
vidékfejlesztési menedzser foglalkoztatása. 

Alkalmazásának célja, hogy a térségben biztosított 
legyen a gazdálkodók, az önkormányzatok, a civil 
szervezetek és a lakosság közvetlen tájékoztatása. 
Támogatást kaphassanak a Hazai és Európai Uniós 
vidékfejlesztési és egyéb strukturális támogatási 
lehetőségek kihasználásához. Jelenleg a Művelő
dési Házban működő iroda rendelkezik minden 
szükséges technikai feltétellel. Internet kapcso
lattal, és a menedzser személyében felkészült 
szakmai háttérrel. Az ügyfelek széleskörű és köz
vetlen információt kaphatnak az agrár és 
vidékfejlesztési, a SAPARD. valamint egyéb tá
mogatási formák igénybevételével kapcsolatosan. 
Segítséget kérhetnek a pályázatok megírásában, 
lebonyolításában.

Ugyancsak itt, a menedzser közreműködésével 
működik a Vállalkozói Tanácsadó iroda. A fő 
feladata változatlanul a vállalkozások indításának 
és fejlődésüknek a segítése, támogatása. Vállal
kozásindítási, forráshoz jutási, és mikrohitele- 
zéssel kapcsolatos kérdésekben kérhetők informá
ciók az irodában. Pályázati lehetőségek felkuta
tásával, pályázatkészítéssel, és üzleti tervek készí
tésével is áll az ügyfelek rendelkezésére.

A vidékfejlesztési / vállalkozói iroda elérhetősége: 
Nagyatád, Baross G. u. 2.

S/fax: 82/351-489, E-mail: a.egyed@somogy.hu

Tájékoztató 
Nagyatád város 
költségvetéséről
Nagyatád Város képviselő-testülete 2003. 

február 4-én tartott ülésén elfogadta Nagyatád 
2003-as költségvetését. A tervező, előkészítő és 
egyeztető munka a költségvetési koncepció 2002. 
december 19-i testületi jóváhagyásával kezdődött. 
Az akkor elfogadott határozat jelölte meg azokat a 
szempontokat, teendőket, amelyeket a költség
vetés összeállításánál érvényesíteni kellett. Két 
fordulós költségvetési tárgyalásra került sor. Az 
intézmények költségvetési terveinek és a város
működtetés előirányzatának összesítése, valamint 
a költségvetési koncepcióban meghatározott 
fejlesztési célok kimunkálását követően elkészült a 
költségvetés első változata. Ezt valamennyi 
önkormányzati bizottság, majd pedig a képviselő
testület megvitatta. Az üléseken sok vonat
kozásban kérdéseket tettek fel. véleményt 
mondtak, javaslatokat tettek a bizottsági, testületi 
tagok. A testület a költségvetés első változatának 
megtárgyalása után megfogalmazta, hogy milyen 
változtatásokat, módosításokat kíván érvénye
síteni. Ezeket a szempontokat, a bizottsági vélemé
nyeket és az intézmény vezetőkkel történt egyez
tetéseket figyelembe véve készült el a második 
változatban a költségvetési javaslat. Ezt az 
önkormányzati bizottságok ismét megtárgyalták és 
ezt követően vitatta meg és fogadta el Nagyatád 
2003-as költségvetését a képviselő-testület 17 igen 
szavazattal és 1 tartózkodással.

A város költségvetése meghatározza, hogy milyen 
feladatokat kell ellátni és milyen célokat kíván 
elérni az önkormányzat. Külön kerüllek megterve
zésre a város fejlesztésére, beruházásokra fordít
ható bevételek, az ilyen célú kiadások, és külön a 
működés bevételei és kiadásai.
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.Nagyatád 2003-ban:
Ebből működésre: 

fejlesztésre:

4.978.000 eFt-tal gazdálkodik.
4.451.000 eFt-ot. (kórházzal együtt)

527.000 eFt-ot fordít a város.

•A működési kiadások között valamennyi kötelezettség, kifizetendő tétel, kiadás szerepeltetve van. 
Mindösszesen a költségvetésben lévő kiadásokat kell teljesítenie az önkormányzatnak. A működési 
kiadások közül néhány tétel, amelyek jobban bemutatják a költség vetés összetételét:

személyi jellegű kiadások: 2.560.000 eFt
közüzemi díjak: 218.000 eFt
szociális kiadások: 156.000 eFt
városüzemeltetési kiadások: 82.000 eFt.

•Az előirányzatok tartalmazzák a közalkalmazottak 2002. szeptember 1-től bevezetett, átlag 50%-os 
béremelésének 2003-as kiadásait. Ennek összege éves szinten járulékokkal együtt a kórház nélkül 311 
millió forint.

•Az oktatási intézmények részére szakmai eszközök vásárlására 5.000 eFt-os külön keret áll 
rendelkezésre, amit hasonló célú pályázatokon tudnak az eddigi gyakorlat szerint megnövelni.

•A város, az intézmények költségvetésében szereplő kiadási előirányzatok szükségesek és elegendőek 
ahhoz, hogy feladatainkat színvonalasan ellássuk, hogy valamennyi kötelezettségünknek eleget 
tegyünk.

•A működésre fordított bevételeinket reálisan terveztük meg. Az állami normatív támogatáson 
kívül számoltunk az intézmények és az önkormányzat saját működési célú bevételeivel. Néhány 
működési célú bevétel, ami szemlélteti a forrásösszetételt:

- normatív állami támogatás: 
(ellátottak száma alapján)

- iparűzési adó:
- idegenforgalmi adó:
- intézményi bevételek:
- személyi jövedelemadó:

763.000 eFt

180.000 eFt
10.200 eFt

422.000 eFt
266.000 eFt

•Az önkormányzat az állami normatívákat az ellátottak száma és az adott támogatási összeg szorzata 
alapján kapja. Például egy óvodás után 182.000.-, egy felsős általános iskolás tanuló után 194.000.-, egy 
zeneiskolás után 100.000.- Ft normatív támogatást biztosít az állami költségvetés.

•Az állami normatív támogatás kötött, az saját döntéseinkkel nem növelhető. Az intézményi bevételek 
reálisan lettek megtervezve, növelésüknek nincsen reális alapja. Az önkormányzat saját hatáskörében 
lévő döntéseivel nem akarta és nem akarja az adótételek jelentős emelésével, új adófajták bevezetésével 
növelni sem a lakosság, sem a vállalkozók terheit. így látszik, hogy a működési vonatkozású lehetősé
geink korlátozottak. A 2003-as költségvetést 182 millió forint tervezett működési hiánnyal fogadta el a 
testület. Az a célunk, hogy pótlólagos állami források bevonásával ezt csökkentsük. Lehetőségünk van 
bérkiegészítő támogatásra és az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő települések kiegészítő támo
gatására pályázni. Ezen a pályázaton minden évben kaptunk többletforrást. Gazdálkodásunkat, a kiadá
sainkat az összesen 255 millió forintos folyószámla hitelkeretünk szükség szerinti igénybevételével 
finanszírozzuk.

•Alapvetően meghatározza az önkormányzatok gazdálkodását, hogy a feladataik ellátásához szükséges 
forrásokat teljes egészében az állami támogatások nem biztosítják. Ezért a nagyobb számú intézményt 
fenntartó önkormányzatok saját bevételeikkel kellene finanszírozniuk a működési kiadásokat. Ebben az 
évben az állami többletforrásokkal együtt sem kaptuk meg a közalkalmazotti béremelés teljes fedezetét 
és egyáltalán nem adott a támogatásnövekedés fedezetet az inflációs hatásokra, az energiaárak emelke
désére. Ez a helyzet egy feszes és takarékos, a költségek csökkentését szolgáló gazdálkodást igényel.

•A fejlesztési céloknál elsősorban azt a szempontot érvényesítettük, hogy
folytassuk és fejezzük be a megkezdett beruházásokat.
a már elnyert pályázati támogatásokkal rendelkező fejlesztéseket 
valósítsuk meg,
tegyünk eleget fejlesztési hiteleink törlesztési kötelezettségeinek, 
teremtsünk olyan pénzügyi alapot, ami lehetővé teszi, hogy útfelújítási, 
járdaépítési, intézményfelújítási céljainkhoz pályázati önrésszel 
rendelkezünk és így ezeket a forrásokat meg tudjuk növelni.

•Fejlesztéseinkhez hitelfelvétellel nem számolunk. A bevételi, kiadási előirányzatokat nullszaldósra 
terveztük. Fejlesztésre csak fejlesztési célú bevételeket terveztünk. Közülük néhány:

- vagyonértékesítés
- értékpapír és privatizációs bevétel
- ÁFA visszatérítés
- kommunális adó
- pályázati források
- megyei önkormányzati támogatás

67.100 eFt
22.000 eFt
21.000 eFt
8.000 eFt

223.000 eFt
24.000 eFt

„...halat, s mi jó falat”

A közelmúltban ünnepélyes keretek között 
avatta fel Dr. Gyenesei István, Somogy .Megye 
Közgyűlésének elnöke és Ormai István 
polgármester Nagyatád első hagyományőrző 
Csárdáját.

Újabb vendéglővel gazdagodott a Rinya 
menti kisváros gasztronómiai palettája. A Csó
nakázó tó partján fekvő Csárda hangulatos kör
nyezettel, családias légkörrel fogadja a betérő
ket. Az idelátogatók a finom ételek élvezete 
mellett a csodálatos panorámában is gyönyör
ködhetnek. Étvágyukat olyan jellegzetes régi 
magyar ételekkel csillapíthatják, mint a Lisztes 
dödölle pirított hagymán forgatva, tejföllel 
locsolva. Bojtár-pörkölt üveges hagymán 
felpaprikázva. Házi nyújtott túrós és káposztás 
rétes, Totyogós túrós palacsinta meggyel 
lerakva. A halételek közül legkedveltebbek a 
Forró zsiradékban kergetett pisztráng, fokhagy
mával megijesztve. Harcsapaprikás kapros
túrós galuskával tudtuk meg Bognár Vilmostól. 
a Csárda tulajdonosától.

A sport- és szabadidős programok kiváló 
helyszíne a Csónakázó tó. melyet télen a korcso
lyázók, nyáron a horgászok vesznek birtokba. A 
tulajdonosok terve, hogy idővel szálláslehető
séget is biztosítsanak a vendéghorgászoknak, az 
idelátogató turistáknak.
- Célunk egy olyan szabadidőközpont létre
hozása lenne, ahol a kirándulók csónakázhat
nának. horgászhatnának, élvezhetnék a szép 
természeti környezet kínálta lehetőségeket 
mondtael avendéglős. -

varga Éva

•A legfontosabb fejlesztési céljaink: a 30 bérlakás megépítése, az új strandmedence építése, a
Kossuth utca É-i részének felújítása, a posta melletti hivatali épület külső felújítása, út és járdaépítések, a forgalomirány ító jelzőlámpa kialakítása a Kossuth 
Árpád u. sarkán, a Széchenyi tér D-i oldalán járdák, utak létesítése. A fejlesztésekre fordítható, összesen 527 millió forintból a fejlesztési hiteleink kamataira és 
törlesztő részleteire 2003-ban együtt 66 millió forintot fordítunk. A költségvetés tartalmaz olyan lehetőségeket is. amelyekkel már a következő évek 
városfejlesztését készítjük elő. így megtervezésre kerülhetnek újabb bérlakások, a családi házakkal beépíthető lakóövezet közművesítése. A 10.5 millió 
forintos intézmény felújítási alap önrészként felhasználva újabb pályázati források megszerzését teszi lehetővé. Az idei évben benyújtandó pályázataink 
jelentős része a támogatások elnyerése esetén már a következő évek fejlesztéseit szolgálja.

•Nagyatád Város 2003-as költségvetése jó alapot ad feladataink ellátásához, ugy anakkor jelzi azt is. hogy a kiadások csökkentését, illetve bevételeink 
növelését kell elérnünk a következő időszakban. Ormai István pohárinester
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A FÉNYEK VILÁGÁTÓL A TÖKÉLETES HANGZÁSIG

A nagyatádi József Attila Kollégium adott otthont annak a hang-, fény-, látványtechnikai 
kiállításnak és szakmai vásárnak, amelyre az ország különböző' részeiről érkeztek érdeklődők.

- A Mr. Kool Hang-, Fény- és Látványteclinika 1994 óta van jelen a professzionális elektroakusztikus 
világban, s hazai és külföldi vállalatok márkaképviseleteként a Magyarországon forgalomba lévő 
berendezések széles skáláját mutatja be - mondta Kuti Zoltán cégvezető.
A nagy sikerű kiállításon a keverőpultok, digitális készülékek, hangfalak széles skálájával ismerkedettek 
meg az érdeklődők. A keverőpultok közül bemutatkoztak: az Omnitronic. Esso. Numark. Ortofon család 
pultjai, valamint a Behringer márka mini zenekari keverői és a lemezlovasok körében slágernek számító 
Vmx-DJ mixer család. A hangfal családokból képviselte magát a Stormaudio. a nagy múlttal rendelkező 
amerikai Wharfedale család teljes skálája. Bemutatkozott a Magyarországon egyedülálló legnépszerűbb 
hangfalgyártó cég: aGarry Elektronik teljes pop- ill. topsorozata.
A fények csodálatos világából a legnagyobb sikert a hazánkban piacvezető Light System By Flash 
Elektronic által gyártott fénytechnikai eszközök aratták. Természetesen a digitális készülékek sem 
maradhattak ki. így többek között a Lem By General Musik digitális készülékei is lehetőséget kaptak a 
szakmai közönség előtti bemutatkozásra. A kiállítás látogatói megismerkedhettek az egyre népszerűbb 
Powersoft digitális végfokkal is. A cégvezető elmondása szerint, itt ismerkedhetett meg először a 
szakmai nagyérdemű a digitális végfok legkisebb tagjával: a Powercube- bal (erőkocka), amely a Garry 
Elektronic és a Powersoft közös gyermeke.
- Cégünk a professzionális elektroakusztika legnagyobb hazai és külföldi képviselőivel együttműködve 
dolgozik. Ez garancia arra, hogy a zene, a hang a vezetékeken áthaladva is tökéletes maradjon - tudtuk 
meg a kiállítást szervező és lebonyolító KutiZoltántól.

Vass Kata

POLGÁRŐR HÍREK

A Nagyatádi Polgárőr 
Egyesület 1996. június 21- 
én alakult 10 fővel, mely
nek elnöke Végit András. 
Az azóta megerősödött 
egyesület jelenleg 38 tagot 
számlál, akik városunk 
érdekében 2002-ben 916 
óra szolgálatot teljesítet
tek.
A 2003. január 26-án 
megtartott évi közgyű

lésen elhangzott, hogy a rendőrséggel közösen 
257 órát dolgoztak.

A polgárőrök részéről az az igény merült fel, 
hogy a szolgálat megkezdésekor a rendőrségi 
ügyeletén rövid tájékoztatást kapjanak a napi 
eseményekről. Szeretnék elérni, hogy olyan 
adó-vevő készülékkel rendelkezhessenek, 
amelyek közvetlenül kapcsolatot tarthatnának a 
rendőrségi ügyelettel.

Amit a betéti kamatokról tudni kell...
Január közepén meredeken zuhant a forint 

árfolyama, melyre a Magyar Nemzeti Bank 
kamatcsökkentéssel reagált. Szakemberek 
szerint ezen döntés következménye: olcsóbb 
lesz a hitel, de jóval kisebb lesz a lekötött 
bankbetétek hozama is.

7tzrz Dénes a Nagyatád és Vidéke Takarék
szövetkezet vezetője lapunk kérdésére 
elmondta, hogy általánosságban csökkentek a 
betéti kamatok. Az elérhető legmagasabb 
kamat éves szinten 6,25%. Valószínű, hogy ez a 
kamat a jövőben még 1 % ponttal csökkenni fog. 
A befektetőknek rövid távra legmegfelelőbb 
takarékossági forma a Takarékszelvény, amely 
sávos kamatozású, három hónapos futamidejű. 
Éves hozama: 5.99% (EBKM5.86%).
A lakosságnak érdemes folyószámlán is 
folyamatos lekötésű betétet elhelyezni. Ennek 
két előnye van: az egyik, hogy nem kell otthon 
őrizni a betétet, másrészt pedig nem szükséges 
bemenni a pénzintézetbe ahhoz, hogy hozzá
jusson az ügyfél a kívánt összeghez.
Aki hosszabb távra kívánja lekötni pénzét, 
annak a Kamatjegyet ajánlják, mely sávos 
kamatozású, éves hozama 6,2%. A kamat 
havonta, negyedévente vagy a futamidő végén 
kivehető.
Percze Gábor az OTP Bank Rt. nagyatádi 
fiókigazgatója elmondása szerint az OTP Bank 
árazási politikájáért felelős testületé 2002. 
január 21-én áttekintette a hitelintézet kamat-, 
díj- és jutalékstruktúráját. A jegybank 200 
bázispontos alapcsökkentése után a grémium 
döntött arról, hogy hitel- és betétoldalon 
egyaránt kamatkorrekcióra kerüljön sor. A 
legnagyobb hazai bank a lakossági betétek 
körében konstrukció, illetve lekötési idő és 
összeg függvényében 75-200 bázispontos 
kamatmérséklést hajtott végre azonnali, illetve 
februári hatállyal. A lakossági hiteleknél a 
kamatcsökkentés mértéke 100-250 bázispontos. 

Visszamenőleges, január 1-i hatályú az 50 bázis
pontos csökkentés a nem támogatott, úgyneve
zett Forráshitel 5.5 konstrukciónál, míg ennél 
jelentősebb. 1-2.5%-os a kamatvágás a folyó
számlához kapcsolódó és a szabad felhaszná
lású jelzáloghitelek körében. A vállalkozói be
téteknél a kamatcsökkentés 0.25 - 1.5% között 
mozog, míg a hiteleknél a kamatlefaragás 
mértéke jellemzően 1,25%. Az éven belüli 
kisvállalkozói hiteleknél a legnagyobb hazai 
bank 250 bázispontos kamatcsökkentésről 
határozott.
A bank az ügyfeleknek az OTP Optima nyíltvégű 
befektetési jegyet ajánlja, valamint a 
biztosításhoz kapcsolódó befektetési terméke
ket. A hozamot az eltelt időszak piaci vonat
kozásai határozzák meg, így a hagyományos 
betéti termékek kamatait meghaladják.
Csábráki Zoltán a Kereskedelmi és Hitelbank 
Rt. nagyatádi igazgatója véleménye szerint a 
betétkamat csökkenések tartósak lesznek: 4 - 
6% között mozognak. Az alacsonyabb 
futamidejű betétek kamata: 4 - 4.5%. Az ügyfe
leket a Befektetési Alapok felé orientálják, 
amellyel legrövidebb időn belül, alacsony 
kockázattal 0.5 - 1%-kal magasabb kamatot le
het elérni, mint egy átlagos betétnél. E befek
tetés minimális összege: 10.000 forint, de az 
ügyfeleknek a 100.000 forint minimumot java
solják. mivel ez alatt az összeg alatt nem nagyon 
éri meg.
Az igazgató Úr elmondása szerint, ha felfelé 
mennek a kamatok, akkor pénzhiány van a 
piacon. Az elmúlt időszakban egy manipuláció 
történt, amelyet a kormány és az MNB a lehető 
legjobban kezelt. A hitelkamatok esetében is 
változások lesznek, ugyanis nem zárható ki. 
hogy a támogatott lakáshitelek kamata március
tól csökkenni fog.

Vass Kata 

A közgyűlésen elismerést és dicséretet kaptak: 
Vátvizy Attila. Kiss Árpád. Emlékéremmel 
jutalmazták Kispeti Kornélt és Végvári Valentin 
polgárőröket.

ISKOLAI HÍREK
A Babay József Általános Iskolában vidám 

hangulatban telt az elmúlt hétvége, hiszen a 
szülők és nevelők együtt hálóztak. A báli est 
meglepetése a "babays" nevelők kamara
kórusának műsora volt. Éjfélkor a tombola 
húzás izgalma fokozta a hangulatot. A bál 
bevételéből az iskola játszóudvarának játékait 
szeretnék fajátékokra cserélni.

Február 20-án az iskolában kerül megren
dezésre a Kazinczyról elnevezett "Szép Magyar 
Beszéd" verseny területi fordulója. A 
megmérettetésen 13 Nagyatád és Barcs 
környéki iskola vesz részt. Külön versenyeznek 
az 5.. 6. osztályosok és a 7.. 8. osztályosok. A 
feladat nem művészi produkció lenne, hanem a 
szöveg értő, értető tartalmának és stílusának 
megfelelő hangú tolmácsolása, egy szabadon 
választott és egy kötelező szövegen keresztül. A 
zsűri az 1-3. helyezetteket oklevéllel és 
könyvutalvánnyal jutalmazza. A 13-14 éves 
korcsoport 1. helyezettje a balatonboglári 
regionális fordulón vesz részt.

A Bárdos Lajos Általános Iskolában a tél 
utolsó hónapjában indultak a tanulmányi 
versenyek. Az iskolai fordulókon, melyek 8 
témakörben zajlottak, tanulóink nagy számban 
vállalták a megmérettetést. A kiemelkedő 
eredményt nyújtó diákjaink területi, megyei 
versenyeken indulnak tovább.

4
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ISKOLAI HÍREK
Február a farsangolás hónapja. A Bárdos 

Lajos Általános Iskolában február 13-14-én 
öltöttek jelmezt a tanulók. A sok ötletes, egyéni 
jelmez mellett egyre nagyobb sikert arattak a 
csoportosan beöltözött gyerekek. A délután 
színfoltja volt az alkalomhoz öltözött karnevál 
hercegének és csodálatos udvarhölgyének 
megjelenése. Diákjaink vidám hangulatú 
mulatsággal búcsúztatták a telet.

ADY ENDRE GIMNÁZIUM

Ketten ugyanarról

Fél éve gimis vagyok

Hogy repül az idő, már fél 
éve ide járok. Pedig nagyon 
nem akartam átjönni. Végül 
is nem bántam meg. Furcsa, 
hogy ezt mondom, de 
szeretek iskolába járni. 
Persze nem a tanórákat, 
hanem az osztállyal töltött 
szüneteket szeretem. 
Eleinte azt hittem, hogy nem 
fognak szeretni és én sem 
fogom szeretni Őket, de 

szerencsére kellemesen csalódtam. Azért az 
órák közül is van olyan, amelyiken szívesen 
veszek részt. Ilyen pl. az irodalom, a történelem 
és az angol. A szünetekre visszatérve: kár. hogy 
többnyire csak 5-10 percesek, de mi nagyon ki 
tudjuk használni. A tanárok sajnos pontosan 
jönnek órára, de általában ió kedvvel tartják 
azokat. Az osztály nagyon összetartó, remélem 
ez mindig így lesz. Örülök, hogy ilyen jó 
osztályba csöppentem.

Nikolausz Kinga 7.0.

Féléve gimis vagyok

Hatodik osztályos voltam, amikor felmerült a 
kérdés, hogy a hatosztályos gimnáziumba 
járjak-e jövőre. Eleinte féltem. A szecska-avató 
volt az első nagy akadály. Tudtam, hogy 
felhívnak a színpadra, így is lett. Az avatót 
túlélve jó emlékekkel és nevetve gondolok 
vissza rá. Az osztály nagy részét már ismertem, 
amikor átjöttem ide tanulni. Tudtam, hogy 
magasabb színvonalú itt az oktatás, és hogy 
többet kell majd tanulni. De ez a jó benne. Mert 
még talán most sem tudjuk felfogni és igazán 
belemélyülni abba témába, hogy mi lesz később, 
majd pár év múlva. A tanárok közül nincs 
kedvencem. Itt minden tanár segítőkész. Ha 
még nem is ismerjük őket igazán és bármiben 
segítségre szorulunk, rájuk számíthatunk. A 
tantárgyak közül a történelem a kedvencem. De 
nem is ez a lényeg. Csak fél év telt el, de már sok 
bulin részt vettünk és élményekkel, örömmel 
mentünk haza. Az a legfurcsább (a gimiben). 
hogy a tanárok magáznak bennünket. Pedig 

(igazán) nem vagyunk mi oly idősek. Még csak 
fél év telt el. de máris talán minden kérdésünkre 
választ kaptunk, amit az osztályról és egyenlőre 
a suliról feltehettünk. Minden osztály 
valamilyen különleges tulajdonságot tud 
felmutatni. A mi osztályunknak a furcsasága 
majd csak az együtt elkövetett őrültségek során 
mutatkozik meg. Fél év után ennyit tudok 
elmondani az iskoláról és az osztályunkról.

Báli Mónika 7.0.

„A MIÉNK EZ A NAP!”

Diákzsivajtól visszhangzott a Művelődési 
Ház színházterme február 14-én. ahol a 
nagyatádi Ady Endre Gimnázium és Szak
középiskola végzős tanulói tartották szalag
avató ünnepségüket.

A 17 órakor kezdődő ünnepélyen három 
végzős osztály búcsúzott tanáraitól, diáktár
saitól.

"Szép volt, mert azzá 
tettük." -mondta a 
gimnáziumi évekről 
búcsúzóként 
Szmolenszky Dóra 
12/b osztályos tanuló. 
"Mert utáltuk vagy 
szerettük egymást, 
mert veszekedtünk 
vagy szórakoztunk, 
sírtunk vagy nevet
tünk. szidást vagy 

elismerést kaptunk. Együtt voltunk! Együtt 
voltunk, mint osztály, és mint évfolyam. Fel 
akartuk és felvállaltuk egyéniségünket. Talán 
arra is jók voltak a konfliktusok (mert ugye azok 
is voltak), hogy megtanuljunk kiállni 
magunkért. Jelentjük, megtanultunk! Ezzel 
együtt sok minden mást is. Tanárainktól. 
Köszönjük! Most itt állunk büszkén, sírósan és 
mosolygósán. Sírunk, mert elhagyunk valamit és 
valakiket, akiket szeretünk. Mosolygunk, mert 
fergeteges este vár ránk."

A szalagavató ünnepséget követően, a Városi 
Sportcsarnokban a Kék Duna keringő dalla
mára a végzős diákok nyitó táncával kezdődött 
cl a bál. A mulatság vidám hangulatban 
folytatódott hajnalig.

Varga Éva

ÁRPÁD FEJEDELEM 
ÁLTALÁNOS ISKOLA

Sítúra Zazrivában
Nagy izgalommal vártuk azt a napot, amikor 

sítáborozni'indulhattunk a szlovákiai Zazrivá- 
ba. amely a lengyel határ közelében. Dolny 
Kubín-tól kb. 25 km-re. a Kis-Fátra és az Árvai- 
Magur hegység között található. Január 25-én 
kora hajnalban keltünk útra, s mintegy 10 órás 
buszozás után festői szépségű panoráma tárult 
elénk.

A szállásunk, mint a korábbi evekben is a 
körzeti általános iskola kollégiumában volt, 
ahol már meleg vacsorával vártak minket. Az 
elhelyezkedést követően tanáraink az előkép
zettség alapján csoportokba soroltak ben
nünket. Az elkövetkező napokban a haladókat 
Szécsénvi Laci bácsi és Szccsényi Anikó, a 
középhaladókat pedig Horváth Lajos bácsi és a 
tábort szervező Szakálv Marcsi néni irányította. 
A legnagyobb megpróbáltatás természetesen a 
mindvégig nagy akarással és kitartással küzdő 
kezdőkre várt, akiket Szakák Gyula bácsi és 
Varga Judit néni tanított meg a síelés 
fortélyaira.
Az időjárás is kegyes volt hozzánk, szinte 
minden nap esett a hó. Ahogy haladtunk a 
gyakorlatozással egyre több terepet és felvonót 
próbáltunk ki. egyre magasabb és nehezebb 
pályát hódítottunk meg. A reggelinél mindenki 
hidegcsomagot kapott, amit magunkkal vittünk 
és napközben a nem kis megterhelést jelentő 
siklások közben pihenésképp fogyasztottunk 
cl.
A fárasztó nap után hazaérkezve jól esett a helyi 
jellegzetes konyha főztje: a knédli. a szószos 
húsok, a lencseleves és a hazai ízekre 
emlékeztető rizsfelfújt. Este különböző 
programok tették vidámmá a hangulatot. 
Ötödölő. sakk, ping-pong és aktivity versenyt is 
rendeztünk, s lehetőség volt TV és videó 
nézésre. Az örökké emlékezetes hetet a "Ki mit 
tud" vetélkedő és az újoncok tréfás avatása 
zárta.
Február 1-én szomorúan indultunk hazafelé, s 
szerencsésen érkeztünk meg Nagyatádra, ahol 
szüléink már izgatottan vártak.

Tóth Rita 7/C
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Programajánló a Művelődési Ház rendezvényeiből ERTESITES

Március 04. 9.30 órakor
Csillagszemű juhász - gyermek mozielő
adás. Belépőjegyek 200 Ft-os áron elővé
telben is válthatók a helyszínen.

Március 04. 14.00 órakor
"Farsang farka" - jelmezes felvonulás a 
Művelődési Háztól. (Útvonal: Posta. 
Gondozási Központ. Fehér Galamb étterem. 
Takarékszövetkezet, majd vissza a Kossuth 
utcán a Művelődési Házba.)
Várjuk a városlakók csatlakozását a 
farsangi menethez!

Március 07.
Somogy megyei Népi Iparművészek kiállí
tása a Művelődési Ház kiállítótermében. 
Megnyitó 17.00 órakor. A kiállítást 
megnyitja Károly Irma, a Somogy Megyei 
Művelődési Központ igazgatója.
Csapó Angéla, a Népművészet Ifjú Mestere. 
Szövő Népi Iparművész ; Falusi Béla, a 
Népművészet Mestere, Fazekas Népi Ipar
művész : Falusiné Térjék Éva. Fazekas Népi 
Iparművész ; Gosztonyi Zoltán, a Népmű
vészet Mestere. Fazekas Népi Iparművész 
A kiállítás látogatható március 7-28-ig.

Március 08. 16.00 órakor
Operettvarázs - Nőnapi ajándékműsor, 
közös rendezvény a Bajtársi Egyesülettel.

Március 15-30-ig a TAVASZI FESZTIVÁL 
rendezvényei:

Március 18.
Mesevonat - a szekszárdi Holló Együttes 
gyermekkoncertje. Bérletes előadás 10.00 és 
14.00 órakor.

Március 21.20.00-24.00 óráig
Rock Kocsma. Házigazda: Fata Morgana. 
Belépőjegy 600 Ft.

Március 21-22-23.
Kórustalálkozó.
Március 22-én 18.00 órakor díszhang
verseny a Singrunde Mödling, a szom
bathelyi Erkel Kórus és a Nagyatádi Vegyes
kar szereplésével.

Március 30.
Egvüd Árpád Néptáncverseny. A Somogy 
Megyei Művelődési Központtal közös 
rendezvény.

Március 31. 11.00 órakor
Filharmónia koncert

A kaposvári Csiky Gergely Színházban a 
következő bérletes előadás március 22-én lesz. 
A Pécsi Nemzeti Színház művészei Puccini: 
Pillangókisasszony című operáját mutatják be. 
Az autóbusz a Művelődési Ház parkolójából 
17.30 órakor indul.

A nagyatádi Művelődési Ház autóbuszt indít 
Nagy kanizsára. A zalaegerszegi Hevesi Sándor 
Színház művészei Rideg Sándor: Indul a 
bakterház című darabját adják elő. 2003. április 
28-án hétfőn 19.00 órakor.

A belépőjegy 1000 Ft/fő, az autóbusz 
költsége 600 Ft/fő. Indulás a Művelődési Ház 
parkolójából 17.30 órakor. A jelentkezés 
határideje 2003. március 5.

VidÁM FaRSANCj

A Nagyatádi Őszi Napfény Nyugdíjas Klub 
vacsorával egybekötött farsangi összejövetelt 
tartott, ahol vendégül látta a Kisbajomi Lila 
Akác Nyugdíjas Klubot. Ötletes, mókás 
jelmezekbe öltözve űzték el a hosszúra nyúlt 
telet. A tombolán mindenki szerencsét 
próbálhatott. A közös tánc, nótázás még 
szorosabbra fűzte a két klub közötti barátságot.

Kedves hagyomány klubunkban, hogy 
minden fehér asztalos összejövetelen a soron 
következő legidősebb klubtagot is köszöntjük. 
Ez alkalommal hárman is ünnepeltek, és 
vehették át a klub szerény ajándékát 
(Czimmermann Belőné, Csók Ferencné, Szabó 
Jánosné).
Hosszú, boldog életet és jó egészséget kívánok 
mindhármuknak!

Beke Pálné klubvezető

SPORTNAPTÁR 2003. TAVASZ • LABDAJÁTÉKOK

A Saubermacher-Pannonia Hulladékgyűjtő 
Kft. értesíti Kivadár városrész lakosságát, 

hogy a tavaszi Lim-Lom akciót 2003. március 
25-én (kedden 7 - órától 2(ú"- óráig 

hirdeti meg.

Az akció keretében - a veszélyes hulladékon, 
építési törmeléken és a faágon kívül. - minden 
olyan lomnak minősülő holmit (háztartási 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

2003. március 25-én (kedden) 7'"óráig 
helyezzék el a lakóházuk előtti közterületen, 
mivel ennél későbbi időpontban kihelyezett 

dolgok elszállítását a Kft. nem tudja 
biztosítani.

A Saubermacher-Pannonia Hulladékgyűjtő Kft. 
értesíti Nagyatád város lakosságát, hogy a 
tavaszi Lim-Lom akciót

a város Északi részén 2003. március 20-án 
(csütörtökön i

a város Déli részén 2003. március 25-én 
(kedden)

7~"- órától 2(F~''- óráig hirdeti meg.

Az akció keretében - a veszélyes 
hulladékon, építési törmeléken és a faágon 
kívül, - minden olyan lomnak minősülő holmit 
(háztartási 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 7m -óráig 
helyezzék el a lakóházuk előtti közterületen, 
mivel ennél későbbi időpontban kihelyezett 
dolgok elszállítását a Kft. nem tudja biztosítani.

Március 23.
Dél-Dunántúli Moderntánc Verseny (a 
válogatótól a döntőig)
15.00 órakor válogató. 18.00 órakor 
eredményhirdetés, majd a gálaműsor.

Március 27.18 órakor
Nagyatádról indultak" sorozat az 

Akadémia rézfúvós kvintett fellépése 
Népszerű örökzöld dallamok rézfúvós ötösre 
Johann Sebastian Bachtól George Gersh
winig.

Március 29. 15 órakor
Rinyamenti kistérségi nyugdíjas művészeti 
bemutató

NB I/B.
NŐI KÉZILABDA B AJNOKSÁG 

DÉL NYUGATI CSOPORT

A hazai mérkőzéseket a 
Városi Sportcsarnokban játsszák!

/íz ifjúsági csapat a felnőttek előtt játssza 
mérkőzéséit.

03. 01. (szombat)

03. 09. (vasárnap)
03. 15. (szombat)

03. 22. (szombat)
03. 29. (szombat)

04. 05. (szombat)
04. 12. (szombat)

04. 19. (szombat)
04. 26. (szombat)

05. 04. (vasárnap)
05. 11. (vasárnap)
05. 17. (szombat)
05. 24. (szombat)

i -r" 0 '17 óra

12""óra
Nagyatád

GvőrlI.
Tököl

Nagyatád
17" "óra Nagyatád Goldberger

18" "óra Tolna KC Nagyatád
17" "óra Nagyatád Postás SE

12" "óra Sársz.mihály Nagyatád

17" 0 zóra Nagyatád Tamási

11’ "óra DunaferlI. Nagyatád

17" "óra Nagyatád Tatabánya

14" "óra MALÉVSC Nagyatád

17" "óra Nagyatád Hévíz KC

17" 1) Zóra NagyatádSzombathely

17" "óra Marcali Nagyatád
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SPORT
SPORTNAPTAR 2003. TAVASZ • LABDAJÁTÉKOK

NB II. FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKSÁG DÉL-NYUGATI CSOPORT

03. 08. (szombat) 14" "óra Hosszúhetény Nagyatád RKC
03. 14. (péntek) 18' "óra RKC Mecseknádasd

03. 23. (vasárnap) 18" "óra RKC Simontornya

03. 29. (szombat) 17" "óra Harkány Nagyatád RKC
04.05. (szombat) 18" "óra RKC Balatonboglár

04. 13. (vasárnap) 17" "óra Dombóvár Nagyatád RKC
04. 27. (vasárnap) 16’ "óra Barcs Nagyatád RKC
05. 03. (szombat) 18 óra RKC Csurgó
05. 11. (vasárnap) 17’ "óra PEAC Nagyatád RKC
05. 16. (péntek) 19' "óra RKC Kalocsa

A hazai mérkőzéseket a Városi Sportcsarnokban játsszák! 
Az ifjúsági csapat a felnőttek előtt játssza mérkőzéseit.

NB III. LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG • DRÁVA CSOPORT

Ncgy II. ligás együttes társaságában Hévízen 
nemzetközi felkészülési tornán vett részt a női 
kézilabda csapat. A jól szervezett körmér
kőzéses rendszerű versenyen négy alkalommal 
lépett pályára a sérülések miatt megfogyat
kozott nagyatádi gárda. V Szabó Ági. Simon 
Eszter és Balaskó Csilla az NB I. osztályú PEAC 
elleni számunkra mindenképpen dicséretes 
32:30 arányú vendég győzelemmel végződött 
Magyar Kupa találkozó után kényszerült 
hosszabb-rövidebb pihenőre.

A rövid pihenőkkel zajló küzdelemsorozat 
mind fizikailag, mind szellemileg komoly 
megterhelést jelentett a játékosok számára, de a 
szoros és jó iramú mérkőzések kiváló 
edzéslehetőséget biztosítottak számunkra és 
eredményesen szolgálták a bajnokságra történő 
felkészülésünket! értékelte a látottakat Mód 
János vezetőedző.
A végeredmény: I. Hévíz, II. Sepsiszentgyörgy, 
III. Marcali. IV. Nagyatád. V Várasd.
A torna legjobb játékosa: Dr. Karsai Dóra 
(Nagyatád).

A hazai mérkőzéseket a Mudin Imre Sportcentrumban játszzák!

03. 09. (vasárnap) 14'"óra Nagyatád Bólv
03. 16. (vasárnap) 15" "óra Baja Nagyatád
03. 23. (vasárnap) 1? óra Nagyatád Harkány
03. 29. (szombat) 15" "Óra Zamárdi Nagyatád
04. 06. (vasárnap) 15' "óra Nagyatád Kozármislenv

04. 13. (vasárnap) 15’ óra Szentlőrinc Nagyatád
04. 20. (vasárnap) 16 óra Nagyatád Letenve
04. 26. (szombat) 16" "óra Dombóvár Nagyatád
05. 04. (vasárnap) 16 óra Nagyatád Bonyhád

05. 11. (vasárnap) 16 óra Keszthely Nagyatád
05. 18. (vasárnap) 17 óra Nagyatád Decs

05. 25. (vasárnap) 17" "óra Balatonfüred Nagyatád
06. 01. (vasárnap) 17 óra Nagyatád Mohács
06. 08. (vasárnap) 17 óra Nagyatád Barcs

06. 15. (vasárnap) 1 Z7O 0 Z17 óra Beremend Nagyatád

NB III. TEKE CSAPATBAJNOKSÁG 
DÉL-NYUGATI CSOPORT

Ismét régi fényében csillog a Művelődési Ház 
Teke Klubja.
A 200212003-as versenyévadban dobogós helyezés 
megszerzését tűztük ki célul, kezdte értékelését 
Jakapovics László a klub elnöke. Az őszi idény 
nagyon jól sikerült, a félidőben csapatunk a 
tabella első helyén végzett, és bizakodóan várta a 
tavaszi folytatást. Január 7-én heti két edzéssel 
kezdtük meg a felkészülést. A játékos keretben 
nem történt változás. Továbbra is a hazai szívre, a 
nagyatádiakra építünk, s szerencsére folyamatos 
az utánpótlás.
Úgy tűnik jó úton járunk, eddig mindkét tavaszi 
meccsünkön győztesen hagytuk el a pályát, 
megőrizve ezzel vezető helyünket az igen erős NB 
IITas mezőnyben!

KÉZILABDA

Az ősszel a második idényt kezdte meg a 
2001-ben alapított Rinyamenti Kézilabda Club 
csapata az NB II. Dél-nyugati csoportjában. Az 
idei bajnoki évad célkitűzése egyértelműen a 
tavaly elért 6. helyezés túlszárnyalása, ami 
egyáltalán nem tűnik elérhetetlennek, hisz az őszi 
fordulók után együttesünk a tabella 5. helyét 
foglalja el, mindössze 4ponttal lemaradva az éllo
vastól tudtuk meg Boros Bálinttól az egyesület 
elnökétől.
.Az Ausztriából hazatért egykori kiváló játékos 
és edző Pánovics Lajos által irányított nagyatádi 
gárda január közepén kezdte meg a felkészülést 
a tavaszi szezonra. A bajnoki rajt előtti első igazi 
megmérettetést a Városi Sportcsarnokban már
cius 2-án megrendezésre kerülő Ferrokov Kupa 
jelenti majd, amelyen a házigazdák mellett a 
Tatabánya, a Kéthely és a Virovitica (Horvát

ország) kézilabdázói lépnek pályára.
Az egyesület hosszú távú céljai között elsődleges a 
széles körű együttműködésen nyugvó, tudatosan 
megszervezett utánpótlás-nevelő tevékenységre 
épülő eredményesség megőrzése. De a helyi 
adottságokat és lehetőségeket figyelembe véve akár 
az előbbre lépés sem elképzelhetetlen. Ennek már 
komoly, kézzelfogható jelét is tapasztalhatja a 
sportágat szerető közönség. Az RKC második 
helyezett ifjúsági csapatát az őszi fordulóban 
csupán két ponttal előzte meg az első helyen álló 
Kalocsa együttese folytatta Vártok Ákos 
utánpótlás edző.
Az ifik közül már többen tagjai a felnőtt 

keretnek. Közülük is kiemelkedik Btiváry Ottó. 
Kosz Erik. Varjas Péter. Németh Dániel és nem 
utolsó sorban Bácsai Gábor, akinek a Somogy' 
megyei Kézilabda Szövetség 2002-ben "az év 
legjobb utánpótlás korú játékosa" címet adomá
nyozta tájékoztatott bennünket Orbán László a 
második vonal trénere.

A bajnokság állása:

1. Nagyatádi Teke Klub 17 pont
2. Dombóvári Spartacus 16 pont
3. Kaposvári Teke Klub 14 pont
4. Szekszárdi Vízi Társulat 14 pont
5. Attala SE II. 13 pont

6. Kaposvári Pince Klub 12 pont
7. Belléncsi Teke Klub 10 pont

8. Siófoki VSE 8 pont
9. Kaposvári Pázmány TK 6 pont

10. Szentlőrinc SE 6 pont

11. Komlói Bányász SK 6 pont

7
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SPORT
NB II. SAKK CSAPATBAJNOKSÁG 

ASZTALOS JÁNOS CSOPORT

Messze volt Kalocsa, talán ez lehet a legsum- 
másabb összefoglalója a sakkozók legutóbbi 
találkozójának. Az elmúlt hétvégén a bajnok
ságban szereplő legtávolabbi ellenfeléhez 
utazott a nagyatádi csapat, s a fáradtság ki is 
ütközött a partik véghajrájában. Az első órában 
ugyan még úgy tűnt, hogy biztos vendég 
győzelem születik, hisz több táblán is sikerült 
előnybe kerülni a vendéglátókkal szemben. Sőt 
ekkor 4-3-ra még csapatunk vezetett. Ezt 
követően azonban a kedvezőbb állásokban is 
rendre hibáztak a játékosok, s végül a biztosnak 
látszó győzelem így vereségre fordult. Egy 
előnye volt csupán a mérkőzésnek, hogy a 
kiszámíthatatlan téli időben túlvagyunk rajta...

Kalocsa Nagyatád 7.0:5.0

Győzött: Fcrencz Miklós (5. Tábla), Szíjártó 
Attila (12. Tábla). Döntetlen: Vrban Mladen (1. 
Tábla). Perczc János (2. Tábla), Szarvas Zoltán 
(3. Tábla). Gyugyi Péter (6. Tábla). Bocska 
János (7. Tábla). Perczc Gábor(11.Tábla).

A bajnokság állása

1. Dccs 58.0 pont
2 Erőmű Pécs 51.5 pont
3. Nagyatád 50.5 pont

4. Fehérvár SE 48.0 pont
5. Szenna Pack II. 41.5 pont
6. Kalocsa 41.0 pont
7. Tamási 39.5 pont
8. Baja 39.0 pont
9. Szekszárd 37.0 pont
10. Komló 33.5 pont
11. Kármin SE Pécs 32.5 pont
12. KSE SEFAG 32.0 pont

DIÁKSPORT.
SPORTÁGI UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS

Kaposváron a Dorottya Ház báltermében 
rendezett megyei sportbálon immár tizedik 
alkalommal ünnepélyes külsőségek között 
köszöntötték Somogy megye 2002. évi legered
ményesebb sportolóit. A diák kategóriában két 
nagyatádi sportoló is elismerésben részesült. 
Hajgató Dénes triatlonista (edzői: Janota 
Zoltán és Dr. Herr Gyula) a Bárdos Lajos Alt. 
Isk . tanulója a fiúk között a 2.. Huros Tibor 
cselgáncsozó (edzője: Séra József) az Ady 
Endre Gimnázium tanulója pedig a 3. helyen 
végzett.

Szép sikert értek el a Nagyatádi Úszó Sport
egyesület növendékei a Diákolimpia Somogy 
megyei Döntőjén, amelyet Kaposváron a Csík 
Ferenc uszodában rendeztek meg.

I. helyezést ért el és ezzel az országos döntőbe 
jutott: Koncz Márk (50 m gyors); II. helyezett 
lett: Stoff Dóra (50 m mell). Koncz Márk (50 m 
mell); III. helyezett lett: Stoff Boglárka (50 m 
mell). Koncz Gábor (100 m gyors); IV. helyen 
ért célba: Tóth Evelin (50 m hát). Tóth Kornél 
(100 m hát).

Iskolájuk sporttörténetének egyik legnagyobb 
sikerét érték el a Bárdos Lajos Általános Iskola 
Góliátos focistái. Az 1994-ben születettekből 
álló I. korcsoportos csapat a Diákolimpia 
körzeti teremlabdarúgó döntőjét megnyerve 
jogot szerzett a megyei döntőn való 
megmérettetésre.
A Csurgón rendezett versenyen ahol a megye 
legjobb 12 csapata lépett pályára Bérdi József 
tanítványai kiváló játékkal az előkelő harmadik 
helyet szerezték meg.
A bronzérmes csapat tagjai: Kovács Dániel, 
Percze Gábor. Kéri Imre, Arany Gergő. Karnis 
Roland, Csicsek Ciprián, Barics Márkó, Filó 
Szabolcs és Varga Tamás.

A Babay József Általános Iskola labdarúgóitól 
már megszokott az eredményes diákolimpiái 
szereplés. Szakály Gyula tanítványai ezúttal a 
III. korcsoportos körzeti teremlabdarúgó 
bajnokság megnyerése után a megyei döntőn is 
verhetetlenek voltak. A kaposvári Toldi Miklós 
és a marcali Noszlopy Gáspár Általános Iskola 
csapatát megelőzve vehették át a legjobbaknak 
járó aranyérmet.
A sikerkovácsok: Borsos Tamás, Illés Márk. 
Kulcsár Kornél, Karafa Marcel. Győrffi Kornél. 
Molnár Dávid, Csikós Ádám. Kereszthegyi 
Gábor, Németh Roland, Balatincz Henrik és 
Vékony Tamás.

LABDARÚGÁS

NB Ill-as előkészületi mérkőzések:

Nagyatád Lábod 2 : 2
Nagyatád Balatonboglár 1 : (I
Nagyatád Rákóczi FC 2 : 1
Nagyatád Sesvete (horvát) 3 : 5

A Körzeti Teremlabdarúgó Bajnokság 
élmezőnye:

1. NY-KY 22 pont
2. Hifi Max 21 pont
3. Fekete Kutyák 19 pont
4. Central Coffe 18 pont

"B" Liga: 1. Varjas Renault
2. Tesped
3. Totál Cshont
4. Gimnázium

28 pont
26 pont
17 pont
16 pont

Szerkesztette: Horváth Lajos Péter

ÁLLAMPOLGÁRI ESKÜ

Évente négy-öt alkalommal kerül sor Nagya
tádon lakó nem magyar állampolgárok 
honosítására. A honosítási eljárás lényeges 
mozzanata az állampolgársági eskü letétele, 
mert ezzel válik a honosított magyar állam
polgárrá. Legutóbb Hasanbegovic Adnan családja, 
barátai és sporttársai jelenlétében 2003. február 3- 
án a Városháza dísztermében tette le állampol
gársági esküjét Ormai István polgármester előtt.

TISZTELT SPORTBAKÁTOK!

Nagy atád Város Sport Közalapítványa 
tisztelettel kéri Önöket, 

hogy a 2001. évi SZJA 1%-át a gyermek 
és ifjúsági sport fejlesztésére, 

a sportági tehetséggondozásra, a 
városban működő sportszervezetek 

utánpótlás korú versenyzőinek 
felkészítésére 

szíveskedjenekfelajánlani.

NAIAaJÁDI SPORT KÖZALAPÍTVÁNY

Adószám:19195805 1 14

Köszönetét mondunk mindazoknak, 
akik az elmúlt években személyi 

jövedelemadójuk 1%-ával támogatták a 
Városi Könyvtár munkáját. 

Szeretnénk a jövőben szolgáltatásainkat 
tovább bővíteni, ehhez kérjük az 

Önök támogatását is.
Kérjük Önöket, hogy 2002. évi szj. adójuk 

1%-ával támogassák a 
VÁROSI KÖNYVTÁRAT.

Adószámunk: 16804425 1 14
Köszönettel a Városi Könyvtár dolgozói

NAGYATÁD IFJÚ POLGÁRA:

-----------  I M P R E S S Z U M
Kiadja és szerkeszti:

Nagyatád Város Önkormányzata megbízásából 
a Városi Könyvtár 

Felelős vezető: Varga Éva
Nyomdai előkészítés: Huszár Endre • Grafik 

Nyomdai munkák:
Mini Nyomda Kft.. Nagyatád. Hunyadi u. 2. 

2003. 01. 18. Rend, sz.: 03/í.
Felelős vezető: Gerlecz Tibor 

Megjelenik havonta 5000 példányban
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HÍRLAP

"Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag"

MEGEMLÉKEZÉS MÁRCIUS 15-RŐL

Ünnepség a Városi Múzeum előtt Dr. Kolber István országgyűlési képviselő 
átadta az UNIÓ-s zászlót Ormai István

Dr. Kolber István írásával elsőként nyitotta 
meg az EU emlékkönyvet.

Rákóczy Attila alpolgármester a civil szerve
zetek és diákok képviselőivel emlékfát ültetett 

a múzeum előtt.polgármesternek

BEÍRÁSOK AZ E U EMLÉKKÖNYVBE
'Csatlakozzunk az Európai Unióhoz, hogy magyarok lehessünk Európában és európaiak 
Magyarországon. Dolgozzunk együtt a sikeres Magyarországért, a sikeres Nagyatádért." 

2003. március 15.
Dr. Kolber István országgyűlési képviselő 

"Megértve a "Haza és Haladás " jelszavának mai jelentését, 1848-49 cselekvő hazafiaira is gondolva 
éljünk a történelmi lehetőséggel és támogassuk Magyarország csatlakozását az Európai Unióhoz.

Alakítsuk jelenünket és jövőnket nemzedékünk és utódaink javára."

Nagyatád, 2003. március 15.

Rákóczy Attila Ormai István Sasvári Tamás 
alpolgármester polgármester alpolgármester



2003. március

EURÓPA NAP

Nagyatád Város Önkormányzata 
nevében 

tisztelettel meghívja 
városunk lakosságát az

EURÓPA NAP

városi programjára,

amelyre

2003. április 1-jén kerül sor.

Program:
14 órakor

Informatikával az Európai Unióba 
szakmai fórum a Művelődési Házban

A fórum vendége:
Kovács Kálmán 

informatikai és hírközlési miniszter 
Házigazda: 

Sasvári Tamás 
alpolgármester

15 órakor
Európa Liget - faültetés

a Somogyszobi utcai Szabadidőparkban 
Köszöntőt mondanak:

Kovács Kálmán 
miniszter 

Sárdi Árpád 
Somogy Megye Közgyűlése alelnöke 

Rákóczy Attila 
alpolgármester

Az Európa Ligetben faültetésre 
felkérést kaptak

Kovács Kálmán
informatikai és hírközlési miniszter
Sárdi Árpád
Somogy Megye Közgyűlése Alelnöke

Hamvas János Nagyatád Város Díszpolgára
Varga József Nagyatád Város Díszpolgára 
Ormai István polgármester
Rákóczy Attila alpolgármester
Sasvári Tamás alpolgármester 

-Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola
-ÁFÉSZ Nyugdíjas Klub
-Aranykor Nyugdíjas Klub
-Árpád Fejedelem Általános Iskola
-Árpád utcai Bölcsőde
-Babay József Általános Iskola
-Bajtársi Egyesület
-Bárdos Lajos Általános Iskola
-Bárdos Lajos Általános Iskola Cserkész
Csapata

-Cérnagyári Nyugdíjas Klub
-Cigánv Kisebbségi Önkormányzat
-DRV Rt.
-Éltes Mátyás Általános Iskola
-Evangélikus Egyház
-Fiatal Baloldal Nagyatádi Szervezete
-Fidelitas Nagyatádi Szervezete
-FIDESZ Nagyatádi Szervezete
-Független Ifjúság Helyi Szervezete
-Független Kisgazdapárt Nagyatádi Szervezete 
-Fürjecske Néptánccsoport
-Galamb-, Díszmadár és Kisállattenyésztők
Egyesülete

-69. Harckocsi Ezred Nyugdíjas és Baráti Köre 
-Ifjúsági Tanácsadó Fórum
-Jobb Közéleti Kör
-József Attila Kollégium

-Konzervgyári Nyugdíjas Klub
-Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete 
-MEOE Nagyatádi Szervezete 
-Mozgáskorlátozottak Szervezete
-MSZP Nagyatádi Szervezete
-Munkáspárt Nagyatádi Szervezete
-Művelődési Ház
-Nagyatád Város Önkormányzata Egyesített
Óvodája

-Nagyatádért Egyesület
-Nagyatádi Diákokért Alapítvány
-Nagyatádi Erdélyi Kör
-Nagyatádi Kertbarátkor
-Nagyatádi Szakképző Iskola
-Nagyatádi Vegyeskar
-Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület
-Őszi Napfény Nyugdíjas Klub
-Prometheus Rt.
-Református Egyház
-Rendőrkapitányság Nyugdíjas Klubja 
-Rinyamenti Területfejlesztési Önkormányzati
Társulás

-RITIN Kht.
-Római Katolikus Egyház 
-Saubermacher-Pannonia Kft.
-SZDSZ Nagyatádi Szervezete
-Szociális Gondozási Központ
-56-os Szövetség
-Talentum Irodalmi Stúdió
-Temetkezési Kft.
-Termál Gyógyfürdő
-TIT Nagyatádi Szervezete
-Túrán Makettépítő Klub
-Vadvirág Néptánccsoport
-Városgondnokság
-Városi Kórház-Rendelőintézet
-Városi Könyvtár
-Városi Polgárőr Egyesület
-Városi Sportcsarnok
-Városi Tűzoltóság
-Városi Zeneiskola
Városszépítő Egyesület___________________
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A nagyatádi sajtó története

1990 óta március 15-én ünnepeljük a magyar 
sajtó napját, annak emlékére, hogy 1848-ban 
ezen a napon nyomtatták ki a magyar sajtó első 
szabad termékeit: a Tizenkét pontot és a Nem
zeti dalt.

Érdemes áttekinteni Nagyatád és a hírlap
kiadás történetét a század elejétől.
Nagyatádon az első világháborúig két hetilap 
jelent meg, a "Nagyatádi Hírlap" és a "Nagyatád". 
Benne közérdekű ügyekkel és szépirodalommal 
foglalkoztak. Dr. Neubauer Ferenc felelős szer
kesztésében jelent meg, minden csütörtökön. 
1907. februárjában egy időre Szmodics Szilárd 
iskolaigazgató vette át irányítását. Tárcája 
rendszeresen közölt irodalmi jellegű anyagot, 
főként verseket. 1907. decemberében szemel
vényeket kezdtek el közölni a XVIII. századi 
iskoladrámákból. Benyák János nyomdájában 
készültek a lapok.
1911. januárjától Nagyatád címmel jelent meg 
minden vasárnap e társadalmi, gazdasági, 
szépirodalmi hetilap. Ez a nagyatádi jegyzői 
egyesület hivatalos közleménye volt. Felelős 
szerkesztője Dr. Bienenfeld Mór orvos, főszer
kesztője WolfJenő. Szávay Gyula személyében 
felfedezték az "iparosköltészetet" is. 1914-ben 
megszűnt a lap.
1971. április 28-án a városavatás tiszteletére 
megjelent a Somogyi Néplap különkiadása 
Nagyatád címmel. Szerkesztette: Jávori Béla, 
felelős kiadó: Doniján Sándor.
1974-75-ben jelent meg a Nagyatádi Városi 
Tanács Közleményei címmel az új, régen várt 
lap: a Nagyatád. Felelős kiadó: Hamvas János, 
majd Uitz Ferencné. A szerkesztőbizottság 
tagjai: Hubay Sándor, Dorcsi Sándor, Dr. Mados- 
falvy Ferenc, József Jánosáé, Ladán bnréné, 
Ködrnön bnréné, FáyJenő.
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A nagyatádi sajtó története

(folytatás a 2. oldalról)

1990 óta március 15-én ünnepeljük a magyar 
sajtó napját, annak emlékére, hogy 1848-ban 
ezen a napon nyomtatták ki a magyar sajtó első 
szabad termékeit: a Tizenkét pontot és a Nem
zeti dalt.

Érdemes áttekinteni Nagyatád és a hírlap
kiadás történetét a század elejétől.
Nagyatádon az első világháborúig két hetilap 
jelent meg, a "Nagyatádi Hírlap" és a "Nagyatád". 
Benne közérdekű ügyekkel és szépirodalommal 
foglalkoztak. Dr. Neubauer Ferenc felelős szer
kesztésében jelent meg, minden csütörtökön. 
1907. februárjában egy időre Szmodics Szilárd 
iskolaigazgató vette át irányítását. Tárcája 
rendszeresen közölt irodalmi jellegű anyagot, 
főként verseket. 1907. decemberében szemel
vényeket kezdtek el közölni a XVIII. századi 
iskoladrámákból. Benyák János nyomdájában 
készültek a lapok.
1911. januárjától Nagyatád címmel jelent meg 
minden vasárnap e társadalmi, gazdasági, 
szépirodalmi hetilap. Ez a nagyatádi jegyzői 
egyesület hivatalos közleménye volt. Felelős 
szerkesztője Dr Bienenfeld Mór orvos, főszer
kesztője Wolf Jenő. Szávay Gyula személyében 
felfedezték az "iparosköltészetet" is. 1914-ben 
megszűnt a lap.
1971. április 28-án a városavatás tiszteletére

A yAj<őg iyrúZELíiyíA

Ez év áprilisában múzeumunk immár hét éves lesz. Az 
eltelt évek folyamán elveszett ugyan az újdonság varázsa, de 
cserébe a Széchenyi tér "kis ékszerdoboza" fontos része lett a 
városnak, beépült annak életébe és a nagyatádiak 
gondolkodásába. Amellett, hogy sok-sok fontos és színvonalas 
kulturális esemény helyszíne volt, betölti a legfontosabb 
szerepet, amit egy múzeum csak betölthet: a város élő 
emlékezetévé vált. Számszerűen bizonyítja ezt a gyűjtemény 
gyarapodása, ami igencsak impozáns, és arányaiban nem marad

el a hasonló típusú múzeumokétól. Az első évhez képest a gyűjtemény nagyjából ötszörösére nőtt, s 
az itt őrzött anyag a Nagyatád múltja iránt érdeklődők számára valóságos kincsesbánya.

Családok Átmeneti Otthona 
Nagyatádon

Jelenleg az állandó helytörténeti kiállítás és az Ágoston Vencel szép festményeit bemutató tárlat 
mellett látható a "Mesterek és műhelyek" című időszaki kiállítás. E legfrissebb bemutató 
történelmi hátterét az a tény adja, hogy a dualizmus korától kezdve Nagyatád lakosságának egyre 
nagyobb hányada élt iparos tevékenységből (a két világháború közt ez az arány csaknem 40% volt), 
s ez a vidék központjává tette a települést. Leginkább a kisipar dominált, s mellettük néhány 
nagyobb üzem. A kiállítás a rendkívül széles körű és sokoldalú tevékenységet folytató 
kisiparosságnak egy kis szeletét mutatja be 
elsősorban tárgyak segítségével. A látogató 
enteriőrszerűen kialakított műhelyekbe 
tekinthet be: megfigyelheti a kötélgyártó, a 
patkoló kovács, a kádár, a cipész és szabó 
mesterség régi míves szerszámait, eszközeit és 
alapanyagait. Minden műhelyben látható 
néhány elkészült termék is (szépen font ostor, 
mesterien összeállított dézsa, csizma, elegáns 
női kosztüm a negyvenes évek divatja szerint) 
dicsérvén a szakmájuk minden csínját-bínját 
ismerő mesterek szakértelmét. Gyönyörű 
kályhás és fazekas cégérek utalnak az egykor itt
nagy számban tevékenykedő mesterekre, szépen díszített mézesbábok idézik meg a régi 
cukrászokat, és néhány szép, csaknem évszázados szerszám utal az asztalos szakma képviselőire. A 
tárgyakat fényképek és régi dokumentumok egészítik ki, megmutatván a szerszámok mögött az 
azzal dolgozó embert is.
A múzeum ebben az évben fő feladatául tűzte ki a Nagyatádon élő kisiparosok és kézművesek 
kutatását. Célunk az, hogy a jövő számára megörökítsük a különböző (s esetleg már ritkaság
számba menő) szakmákat és művelőik életpályáját. Ehhez kérjük mindazoknak a segítségét, akik 
valamilyen mesterséggel kapcsolatos tárgyakkal, dokumentumokkal, fényképekkel, esetleg 
értékes adatokkal tudnák bővíteni a múzeum mesterség gyűjteményét.

Elmúlt év májusában egy új intézménnyel 
bővült a henészi városrész. A családok számára 
átmeneti otthont nyújtó intézmény vezetőjével. 
Benácsné Rácz Évával beszélgettünk az otthon 
működéséről.

A kiállítás hétfőtől péntekig délelőtt 10-12 és délután 14-17 óra között látogatható.

Hauptman Gyöngyi

Ki kerülhet be a családok átmeneti 
otthonába?
- A gyermek jogán kerülhet a szülő az 
intézménybe. Az intézmény legfőbb célja, hogy 
a gyermek az anyánál ill. a családban 
maradhasson.
- Mennyi ideig tartózkodhatnak itt?
- 6 hónap az itt tartózkodási idő, ami három 
hónappal meghosszabbítható. Majd az új 
gyermekvédelmi törvénynek köszönhetően 
12 + 6 hónapra módosul. Ez a másfél év 
alkalmasabb arra, hogy képessé tegyük az 
idekerült családokat az önálló élet kezdésére. 
Minden családnak van saját családgondozója s 
az így kialakítható intimebb kapcsolat 
hatékonyabb munkát eredményezhet.

- Milyen nehézségekkel kell szembenéznie az 
ide kerülő családoknak?
- Ők általában azért kerülnek ide, mert fedél 
nélkül maradtak vagy az apa bántalmazó, 
italozó életmódja okozhatja vagy bármilyen oka 
lehet pl.: krízishelyzetbe került a család.
- Miként találták meg helyüket a városban az 
otthon lakói?
- Próbáljuk bekapcsolni őket a város rendez
vényeibe, pl.: március 15.-ei ünnepségen részt 
vettek, a hálaadó misére családostól mentek.

Hova járnak a gyerekek óvodába illetve 
iskolába?
- A gyermekeink a Százszorszép Óvodába 
járnak Bodvicára. A Gondozási Központ egy 
kisbusza szállítja őket minden reggel és hozza 
őket minden este egy szülő kíséretében.
Az általános iskolások pedig a Babay József 
Általános Iskolábajárnak.
- Elfogadják-e ezeket a gyerekeket a közösség 
tagjai?

- Nagyon örülünk annak, hogy a pedagógusok, 
szülők és a diákok egyaránt szeretettel fogadják 
a bajba jutott gyerekeket. Olyan szívszorító, 
amikor megérkeznek egy reklámtáskával a 
kezükben. Mi pedig élelmezzük, felruházzuk 
őket.
- Mik a befogadás feltételei?
- A gyermekes szülők szociális helyzete, a 
gyermekük gondozását vállaló szülők írásbeli 
kérelme az otthonba való felvételt illetően, a 
szülők testi, lelki mentális állapot szerint 
képesek legyenek gyermekük ellátására 
valamint a szülő és gyermeke egyaránt legyen 
egészséges.

Milyen szakemberek segítik az Önök 
munkáját?
- Kiváló szakembereink vannak: szociális 
munkások, szociálpedagógus, mentálhigiéni- 
kus, pedagógus, gondozók és foglalkoztatók, 
jogász és pszichológus.



Családok Átmeneti Otthona 
Nagyatádon

(folytatás a 3. oldalról)

- Beszéljünk egy kicsit az intézmény 
működéséről!
- Kapjuk az állami normatívát, ami azért 
önmagában nem elegendő. A Vöröskereszt 
olyan sajátos helyzetben van, hogy 
adományokat kap, ami főként ruhanemű, tartós 
élelmiszer, tisztítószer, édességjáték, könyv.
Említésre méltó, hogy a Toponári Vöröskereszt 
Alapszervezet Vajainé Ilonka néni vezetésével 
vállalták az intézmény patronálását. A 
közelmúltban pl. az amerikai vöröskereszttől 
voltak látogatóink és ők is hoztak szép számmal 
ajándékokat.

Miképp fogadták a környékbeliek az 
intézményt?
- Kezdetben nagy nehézséget okozott a lakók 
elfogadtatása, de viszonylag rövid idő alatt 
megbizonyosodhattak arról, hogy a hozzánk 
került emberek is ugyanolyanok, mint mi 
vagyunk, csak az élet más helyzetbe sodorta 
őket.
- Sikerűié munkát találniuk a szülőknek?
- A nálunk lakók el tudnak helyezkedni, mert 
nem válogatnak a munkában. Mindent 
megtesznek azért, hogy talpra álljanak.
-Milyen esélyük van arra, hogy ha innen 
kijutnak, akkor is megállják a helyüket?
- Fontos feladatom, hogy a családdal közösen 
találjunk megoldást a további életükre. A 10 
hónapos működésünk tapasztalatai szerint 
sikerült létrehoznunk családegyesítést több 
esetben is. A tőlünk elköltözött családok életét 
figyelemmel kísérjük.
A város lakóitól pedig toleranciát, nagyobb 
empátiát várunk, hiszen bármelyikünk kerülhet 
hasonló helyzetbe. Természetesen szívesen 
fogadunk feleslegessé vált ruhát, játékot, 
könyvet és egyéb használati cikket.

Vass Kata

Képzési formák az Ady Endre 
Gimnáziumban

Az 50 éves Ady Endre Gimnázium és 
Szakközépiskola jelenlegi képzési formáiról 
beszélgettünk Dr. Büttnerné Bódy Ágnes 
igazgatónővel.

- Milyen lehetőségek közül választhatnak a 
továbbtanulók?
- A gimnáziumi képzés területén van egy emelt 
szintű osztály: nekik angol és német nyelvből 
van magasabb óraszámuk. Mindemellett létezik 
egy általános gimnáziumi tagozat.
- A kerettanterv milyen változtatásokat hozott a 
középiskolák életében?
- A kerettantervi törvény minden iskola számára 
megfogalmazta azt a követelményt, hogy a 
kötelező és a szabadon választott órákat a 
tantestület javaslatával és az iskolaszék 
egyetértésével meghatározza. Ez azt jelenti, 
hogy minden iskola a maga kialakított vagy 
kialakulóban levő arculatát határozza meg. Ez 
az arculat fogalmazódik meg minden intézmény 
pedagógiai programiában. A nagyatádi

gimnázium és szakközépiskola egy kis település 
iskolája és mindig arról volt híres, hogy az itt 
végzett tanulók bejutottak az orvosi egyete
mektől a bölcsészkarokig, vagyis az ország 
különböző felsőoktatási intézményeibe. 
Nemcsak bejutottak, hanem ott mindig helyt is 
álltak.
- Melyek azok a tantárgyak, amelyeket Önök 
előnyben részesítenek?
- Ebben a helyzetben nehéz meghatározni 
azokat az órákat, amelyekkel az intézmény 
szabadon gazdálkodhat s ezáltal melyik 
tantárgyat részesítsük előnyben.
Fel kell készíteni a tanulókat a továbbtanulásra 
azokból a tantárgyakból is, amelyeknek a 
kerettantervben eleve alacsony az óraszáma. 
Ugyanakkor eleget kell tenni annak a követel
ménynek, amely az idegen nyelv tanulás iránti 
érdeklődésre ad választ. így tehát a gimnáziumi 
osztályban az idegen nyelvek óraszámát 9.-től 
12. osztályig átlagosan heti 5 órában határoztuk 
meg. Ami azt jelenti, hogy a tanulók évente 180 
órát foglalkoznak az első idegen nyelvvel 
(német, angol).

így mennyi idő marad a második idegen nyelv 
tanulására?
- A második idegen nyelvet heti 3 órában 
tanítjuk, erre évi 108 óra jut. Ezzel az 
óraszámmal fel lehet készülni és sokan fel is 
készülnek a nyelvvizsgára.
- Milyen sajátosságai vannak a 6 osztályos 
gimnáziumi képzésnek?
- Ebben a képzési formában lehetőségünk volt 
arra, hogy magyar irodalomból, nyelvtanból és 
történelemből megőrizzük az eredeti tantervet, 
ami azt jelenti, hogy tananyagok, témakörök 
ismétlése nélkül a tananyagot széthúzva, az 
életkori sajátosságaiknak megfelelően tanulják 
tanulóink. Míg a többi tantárgyat: matematikát, 
fizikát, kémiát, biológiát, bizonyos témaköröket 
megismételve alaposan elmélyítve tanulják. Itt 
is az idegen nyelv tanulás előnyt élvez. Az olyan 
kisvárosok, mint a miénk a kamaszkor korábbi 
jelentkezése miatt szerencsésebbnek tartja a 
6+6 osztályos szerkezetet, azaz a 6 osztályos 
gimnáziumot. Tehát a tanulók 12 éves korukban 
váltanak iskolát. Az iskolaváltás és a pubertás 
egybeesik tulajdonképpen.
- Mi a célja ennek a képzésnek?
- A fő célja az, hogy a tehetséges, kiemelkedő 
képességű tanulóknak biztosítson magas 
színvonalú középiskolai képzést.
- Hogy vannak összefüggésben az érettségi 
tapasztalatai ezekkel a célokkal?
- Az egyik legfontosabb tapasztalat, hogy az 
iskolaváltás a legjobbkor történik és az érettségi 

eredményeik jobb átlagúnk. Személyes 
tapasztalatom pedig az, hogy megalapozottabb, 
biztosabb tudással kerülnek ki, mint azok, akik 4 
év alatt sajátítják el ugyanazt a tananyagot.
- Itt mennyi idő jut a nyelvtanulásra?
- A 6 év alatt összesen 888 óra jut erre. Mindez 
alacsony létszámú csoportokban történik: 
átlagosan 10-12 fővel. Ezzel is magyarázható, 
hogy hamarabb próbálkoznak az első nyelvvizs
gával, anélkül, hogy magántanárt fogadnának. 
Czimmermann Bélánét a végzős diákok 
osztályfőnökét kérdeztük a tapasztalatokról:
- 6 év alatt jó közösség formálódik, egymást jól 
megismerik, egymást kölcsönösen segítik. 6 év 
alatt kiderül, hogy kiknek milyenek a 
képességei. Megalapozott, jó pályaválasztás 
körvonalazódik. Az elmúlt évben 18 tanulóból 
16-ot felvettek felsőoktatási intézményekbe. 
Ennek a képzésnek köszönhetően Kiss Bori a 
természettudományos tantárgyak közül: 
biológiából tanulmányi versenyeken több éven 
át országos döntőben jól szerepelt. Az 
Orvostudományi Egyetemen pedig az "Év 
biológusa" címet kapta.
- Mint szülő, fontosnak tartom azt, hogy a 
gyermek, nap mint nap hazajön az iskolából - 
mondta Simonná Bolla Mariann - A jóra és a 
rosszra legfogékonyabb és leglázadóbb 
korszakában a tanuló a család és az iskola közös 
védelmét élvezi. A reggeli puszik, a közös 
vacsorák, a mindennapi időben megbeszélt 
problémák nagy segítséget jelentenek 
gyermekeink kiegyensúlyozott fejlődésében.

Vass Kata

FELNŐTTKÉPZÉS

A nagyatádi Ady Endre Gimnázium az alábbi 
INGYENES képzési lehetőségeket kínálja a 
2003/2004 tanévben:

Szociális gondozó és ápoló
Felvételi követelmény: 8 általános iskolai 
végzettség
A képzés időtartama: 2 év (hetente 2 napon 
délután)
Jelentkezési határidő: 2003. május 1.

HÍD ápoló
Felvételi követelmény: eü. szakközép
iskolaiérettségi
A képzés időtartama: 2 év (heti 1 alka
lommal délelőtt)
Jelentkezési határidő: 2003. május 1.

Jelentkezni a gimnázium titkárságán lehet mun
kaidőben.

Cím: Nagyatád, Dózsa Gy. u. 13.

A nagyatádi Ady Endre Gimnázium és 
Szakközépiskola a 2003/2004 tanévtől nappali 
rendszerű, érettségire épülő idegenforgalmi 
technikus képzést indít.
Képzési idő: 2 év.
A szakképesítés megszerzésének feltétele: 
középfokú C típusú nyelvvizsga
A képzés célja: Az idegenforgalom területén 
vezetési, szervezési feladatok ellátására alkal-
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FELNŐTTKÉPZÉS
(folytatás a 4. oldalról)

más szakemberek képzése.
A szakképesítés az alábbi munkakörök 
betöltésére alkalmas:

Főportás, szállodai szobafőnök, kemping- és 
panzióvezető, szállodai üzletvezető, 
szállodatitkár, szállodai ügyintéző, gondnok, 
ügyviteli dolgozó, programszervező hostess, 
piackutató, statisztikus, ki- és beutazó 
referens, pultos ügyintéző, pénztáros, 
kalkulátor, idegenvezető.

Jelentkezési határidő: 2003. augusztus 16.
Jelentkezéseket a nagyatádi Ady Endre 
Gimnázium és Szakközépiskola titkárságán 
átvehető jelentkezési lapokon kérjük 
benyújtani.

Dr. Büttnerné Bódv Ágnes 
igazgató

ISKOLAI HÍREK

ADY ENDRE GIMNÁZIUM

Az 50 éves Ady Endre 
Gimnázium és Szakkö
zépiskola 12.a osztályos 
tanulója, Pólyák Petra 

_ német nyelvből bejutott 
az Országos Középiskolai 
Tanulmányi Verseny 
Döntőjébe. Felkészítő 
tanára: Nagybocskai Ta- 
másné.
Szíjártó András 10. osztá
lyos és Mester Anita 7. 
osztályos tanuló a Számí
tástechnikai Programozó

Lógó Verseny Országos Fordulójába jutott. 
Mester Anita matematikából is szép sikereket ért 
el: bejutott a Varga Tamás Matematika Tanul
mányi Verseny Országos fordulójába, valamint 
a Zrínyi Ilona Matematika Verseny megyei for
dulóján 2. helyezést ért el. Felkészítő tanáraik: 
Mestemé Subicz Erika és Skanderáné Dr. Apor 
Mária.
Baksa Aida 11. osztályos tanuló a Regionális 
Történelem Verseny megyei fordulóján 2. 
helyezést ért el, így a Regionális Döntőbe jutott. 
Felkészítő tanára: Simonná Bolla Marianna.

Értesítjük az intézményünkbe jelentkezett 
tanulókat, hogy a végleges felvételről a kiérte
sítéseket az előírásoknak megfelelően május 7-e 
után küldjük meg. A pótfelvételeket ezzel egy- 
időben hirdetjük meg.

"Minden féle hüjeség" címmel Magyarországon 
először nyílik kiállítás gyermekek karikatúráiból. A 
pályázat és kiállítás a legnagyobb 
"kiállítóteremben" ad helyet a gyerekek kritikus, 

humoros-groteszk képi világának: a világhálón, ahol milliók láthatják.
A pályázat fődíját (egy személyi számítógépet szkennerrel és nyomtatóval) az Oktatási Minisztérium 
ajánlotta fel. Ezt a díjat az Árpád Fejedelem Általános Iskola 7.c osztályos csapata nyerte meg. Tagjai: 
Császár Gyöngyi, Medeg Nikolett, Kocsis Miklós és Málek Gábor. A "Karikatúra Legifjabb Mestere" 
cím diját az Informatikai és Hírközlési Minisztérium adta, melyet Császár Gyöngyi tanulónk Kaján 
Tibortól, a magyar karikatúra legidősebb mesterétől vehet át. Tanulóink felkészítői Boros Judit tanárnő 
és Gyulai Tibor tanár úr voltak.
A kiállítás március 20-tól látható a magyar virtuális karikatúra múzeumban és az interneten.

ÁRPÁD FEJEDELEM 
ÁLTALÁNOS ISKOLA

A nyertes rajzpályázat rajzai

Császár Gyöngyi: Az úszómester rajongói

BABAY JÓZSEF 
ÁLTALÁNOS ISKOLA

A Babay József Általános Iskolában március 
utolsó hetében kerül sor az alsó tagozatosok 
versmondó versenyére. Március 29.-én az 
OVISULI foglalkozására várják az érdeklő
dőket. A szülőknek szánt program címe: "Mikor 
iskolaérett a gyermek?". Az előadáson Molnár 
Gyuláné óvónő, a Nevelési Tanácsadó egyik 
munkatársa, valamint a leendő elsős tanító 
nénik válaszolnak a hozzájuk intézett 
kérdésekre. A gyerekek ez idő alatt játékos 
sportfoglalkozáson vesznek részt és ismerked
nek az iskolával.
Az alsó tagozatosok sikeresen túljutottak a 
Nestlé Quickycsoda vetélkedő 5. fordulóján és 
így bejutottak a döntőbe.
A Coats Hungary Ltd. Nagyatádi Cérnagyára 
által meghirdetett pályázaton ismét sikereket 
értek el az iskola nebulói. Oklevelet és 
tárgyjutalmat kapott a 3.a osztály, Móró 
Mariann és Brutyó Annamária 7.a osztályos 
tanulók.
Kaposváron a Megyei versenyeken is bizonyí
tották felkészültségüket a diákok. A népdal
éneklési versenyen Kitti Ferenc, Kovácsné Torják 
Teodóra tanítványa kiemelt arany minősítést 
kapott.

Medeg Nikolett: A dilis család

Málek Gábor: Az otthon melege

Kocsis Miklós: A nagy ember

Szakály Tímea, akit Dezsőné Nagy Judit készített 
fel a "Nyelvünkben élünk"versenyre, negyedik 
helyezést ért el.
Még február végén került megrendezésre az 
iskolában az alapműveleti matematika verseny, 
melynek eredménye a következő:
4. osztály: Bujtás László

2. Jámbor Máté
3. Jámbor Bence

5. osztály: 1. Tóth Alexandra
2. Horváth Vivien
3. Grabarics Barbara

6. osztály: 1. Illés Márk
2. Karafa Marcell
3. Fekete Csilla
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BABAY JÓZSEF
ÁLTALÁNOS ISKOLA___

(folyíatás a 5. oldalról)

7. osztály: 1. Bojtor Bálint
2. Molnár Dávid és Herr Dávid

8. osztály: 1. Szakály Tímea
2. Molnár Gergely
l.FürstDávid

Természetesen ebben a hónapban is 
büszkélkedhet az iskola sportsikerekkel. A 
játékos sportvetélkedő országos területi 
döntőjén Somogy, Tolna és Baranya megye 
legjobbjai között- a dobogó harmadik fokára 
állhatott fel Szakály Gyula csapata. A Pepsi-foci 
fordulójában első helyezettek lettek az 5-6. 
osztályos fiúk, így továbbjutottak az országos 
területi döntőre, Zalaegerszegre.
Március 12.-én rendezték meg a Városi 
Sportcsarnokban a IV korcsoportos leányok 
részére a kézilabda diákolimpia városkörnyéki 
fordulóját. A Bőzsöny Erika által felkészített 
csapat ezt megnyerve jutott be a megyei 
döntőbe.
A Babay József Általános Iskola is csatlakkozott 
az "Olimpiai Ötpróba Athén 2004" 
mozgalomhoz. Ennek keretében helyi próbát 
szerveznek március 28.-án. A 7 és 14 km-es 
gyalogtúrára meghívják a környékbeli 
benevezett iskolák tanulóit is.

BÁRDOS LAJOS 
ÁLTALÁNOS ISKOLA

A Bárdos Lajos Általános Iskola minden 
tavasszal készül a leendő kis elsősök fogadá
sára. Külön programsorozatot állítottak össze 
az iskolába készülő gyermekeknek és szüleik
nek.
Első rendezvényük az "Ovis iskolakukucskáló", 
melyre a város nagycsoportos óvodásait hívták 
az óvónénikkel. Ezen a délutánon együtt 
játszhatnak a tanító nénikkel a kisgyerekek, 
birtokukba vehetik a tornatermet, számítógép- 
ezhetnek, mesét hallgathatnak a nyelvi 
laborban, rajzolhatnak a táblára. Játékosan 
fedezhetik fel az iskolát.
Az iskolában évek óta hagyománnyá vált az 
"Iskolaváró" megrendezése, melyre március 25- 
én 16.30-tól szeretettel hívnak és várnak 
minden érdeklődő szülőt és kisgyermeket. 
Ekkor bemutatkoznak a tanító nénik, 
tájékozódhatnak, hogy milyen tankönyvekből 
és hogyan tanulnak írni, olvasni, számolni a 
gyermekeik. Ízelítőt szeretnének adni az iskola 
lehetőségeiről: ének-zene oktatás, néptánc, 
gyógy testnevelés, számítástechnika, nyelvokta
tásunkról. Tanácsot, segítséget kérhetnek az 
óvodai és iskolai átmenettel kapcsolatban.
Harmadik programúkat áprilisra tervezik: 
"Kezdjük együtt az iskolát!" címmel. Ekkor egy 
olyan közög találkozásra, együttgondolkodásra 
invitálják az iskolájukat választó szülőket, 
amely már teljesen gyakorlati jellegű. Hogyan 
készüljenek a nyáron az iskolára. Praktikus 
tanácsokat szeretnének nyújtani az iskolakez
désre.

A Bárdos Lajos Általános Iskolában az 1848-as 
forradalom 155. évfordulójának jegyében 
tartottak ünnepi megemlékezést és rendeztek 
kiállítást 2003. március 14-én. Az ünnepi műsort 
Kovács Ibolya tanárnő állította össze. A 
cserkész-csapat négy tagja Fia Renáta, Németh 
Henrietta, Horváth Mirella 5.a. oszt, tanulók és 
Takács Hajnalka 6.c. oszt, tanuló a nagyatádi 
temetőben felkeresték Szetsey István (1817- 
1892) 48-as őrnagy sírját, ahová virágcsokrokat 
helyeztek el Pintér Ernő tanár úr és Győré Béláné 
kíséretében. A március 15-i városi ünnepségen 
az iskola cserkész-csapata is tisztelgett.

HÍREK
A Bajtársi Egyesület 2003. március 7-én a József 
Attila kollégiumban tartotta tagjainak és a 
katonaözvegyeknek nőnapi köszöntését, ahol 
az általuk patronált aradi utcai óvodások adtak 
műsort. A zenét Kálmán Ferenc szolgáltatta.

2003. március 8-án a Bajtársi Egyesület és a 69. 
Harckocsizó Ezred Baráti Körének meghívásá
ra Nagyatádon a Művelődési Házban is 
bemutatkozhatott a nagy népszerűségnek 
örvendő Néphadsereg Művészegyüttese. A 
másfél órás Operettvarázs című műsorban 
fellépett többek között: Tarján Pál, Rák Kati, 
Győri András Bolond, Simon Andrea.

A Nagyatádi Őszi Napfény Nyugdíjas Klub 
gyűjtést szervezett a hátrányos helyzetű tanulók 
továbbtanulásának megsegítésére. Az össze
gyűlt összeget eljuttatta a PRO FUTURO ala
pítvány számlájára.

Fülep István képviselő fogadóórát tart 2003. 
április 9-én 19 órakor Nagyatádon az Aradi utca 
6/B földszint 2. sz. alatt, a Bajtársi Egyesület 
irodájában.

PROGRAMAJÁNLÓ

A Bárdos Lajos Általános Iskola kistérségi 
"Kamaraének versenyt" rendez 4-8. osztályos 
tanulók részére.
Időpont: 2003. április 3. (csütörtök) 13 óra. 
Helye: a nagyatádi Bárdos Lajos Általános 
Iskola ének-zene terme. A versenyzés feltételei:

- nevezési lap (név, iskola, ének-zene 
tanár, 10 mű megnevezése, ez lehet népdal, 
műdal, duett vagy bármely összeállítás, 
bármilyen hangszeres kísérettel vagy anélkül)

- előadni egy általatok választott művet 
kell a nevezési lapon szereplő 
művekből

A versenyen minden résztvevő értékes 
ajándékot kap, és különleges meglepetéssel 
várják a szereplőket.

A 69. Harckocsiezred Nyugdíjas és Baráti Köre 
értesíti az érdeklődőket, hogy a haditechnikai 
park nyitva tartása vasárnap 10 órától 12 óráig 
tart. Iskolák és csoportok hétköznap a 06-30 
987- 4899-es telefonszámon jelentkezhetnek.

2003. április 2.-án 15 órakor a nagyatádi 
Művelődési Házban "Az Európai Unió és a 
honvédelem" címmel tart előadást Dr. Gömbös 
János HM kabinetfőnök.

2003. április 5.-én 18 órakor a cérnagyár 
ebédlőjében a 69. Harckocsiezred Baráti Köre 
hagyományos páncélos bált rendez, melyre 
szeretettel várják az egykori ezredtársakat és 
hozzátartozóikat.

Művelődési Ház

Április 4-én 14.30 órakor
Dráva-Mura Eurorégió programja (3 előadás)

1. ISOstory
2. Zöldfény
3. Barométer

Karikatúra verseny eredményhirdetése

Április 17-én 9-12 órakor
Húsvéti játszóház hímes tojás és gyékény nyuszi 
készítés
A játszóházra főtt tojást és ollót hozni. Anyag
költség 100 Ft*

Április25-én AVárosNapja

Április 26-án
Az Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület Jubileu
mi ünnepsége
Vendégek: Tardoskeddi Nyugdíjas Klub és 
Környei Nyugdíjas Klub

Április 2 7. és május 3.
II. Országos Makettverseny és Makettkiállítás 
A 69. HKE Baráti Kör és a Túrán Makettépítő 
Klub szervezésében

Minden pénteken a művelődési házban 17-18 
óráig szabás-varrás szaktanácsadás 
Részvételi díj 300 Ft/fő/alkalom
Tanácsadó: Turbék Károlyné

Kiállítások:
Április 4-én 17 órakor
Dél-Somogyi AlkotókTárlata
Kiállítást megnyitja: Szabados János
A kiállítás látogatható április 30-ig

Április 4-én 17.30 órakor
Pálfi Sándor babócsai alkotó varrott gobelin 
kiállítása
Kiállítást megnyitja: Pallag Katalin igazgató
A kiállítás látogatható április 21-ig

Városi Múzeum
Állandó kiállítások:

- Mozaikok Nagyatád múltjából
- Ágoston Vencel emlékkiállítás
- Nagyatádi mesteremberek és műhelyeik

Nagyatád ifjú polgárai
-

Czeider Gina
Kálózi Márk Rajmond 

Kéri Ármin
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XIII. évlolvam 3. szám 2003. március

SPORT
Labdarúgó öregfiúk 

találkozója 

KÉTTUSA_________________________________
A "Március 15. Emlékverseny" hagyományainak 
folytatásaként a TRIATÁD rendezésében ez 
évben is sor került a kéttusa (úszás és futás) 
felkészülési versenyre, amely lezárta a hosszú 
téli alapozó időszakot, s számot adott a duatlo- 
nosok, triatlonosok által elvégzett kemény 
edzésmunka eredményességéről is. A résztve
vők évek óta az "ARÉNA VITÁL" és az 
"ÉPÍTŐK" versenyzői Kaposvárról, a Triász 
sportolói Barcsról, valamint a helybéli "TRIA- 
TÁD" és a "NUSE" kiválóságai. A közel száz 
induló kilenc korcsoportban vetélkedett az 
érmekért. A rajtnál nem lehetett ott Hajgató 
"Dönci", aki a válogatottal kéthetes melegégövi 
edzőtáborban vett részt, de csapattársainak 
MEDULIN-ból elküldte üdvözletét.

Senior 1944-1963 között születettek: 500m úszás
4860m futás Férfi-Női
1. Farkas János
1 Rózsavölgyi Hilda
2. Pauncz István
3. Horváth Tivadar

ARÉNA VITÁL
TRIATÁD
Kaposvár
Építők

Veterán 1943-ban és előtte születettek: 500m úszás, 
4860m futás Férfi
l.Szűts Miklós TRIATÁD
2. Csanádi Imre Barcs

Már negyedik alkalommal került megrende
zésre a labdarúgó öregfiúk találkozója, ez év 
februárjában. Az ötlet három régi játékos 
Vbjkovics Ferenc, Makkos Miklós, Vucskics 
István érdeme.
Ezek az összejövetelek eddig hiányoztak és 
most már annyira bensőségessé váltak, hogy 
mindenki várja, hogy mikor múlik el egy év. 
hogy újra találkozzanak a saját költségük 
terhére. Minden meghívott eljött kivétel nélkül, 
akkor is, ha nem Nagyatádon lakik. Dr. Tamás 
Lajos Pécsről, Dénes Ferenc Nagykanizsáról, 
Bogdán Ferenc Körmendről, Frányó Lajos 
Hévízről, Dr. Zakariás István Kaposvárról. 
Terítékre kerültek a régi mérkőzések 
eredményei, epizódjai. A legkisebb mozzana
tokra mindenki visszaemlékezik 20- 30 év 
távlatából is. Ezeket az idő megszínesíti, még 
akkor is, ha azok akkor nem voltak olyan 
szépek.
Ezen az összejövetelen mindenki vidám, 
felszabadult, jókedvű. A leírtakhoz hozzájárult 
az akkori időkben kialakult rendkívül jó 
kollektív szellem is.
Természetesen sokat jelentett, hogy a bírói 
sípszó után a mérkőzés nem ért véget, hanem 
folytatódott a fehér asztal mellett, bármilyen 
szerény körülmények között is.
Megvitatásra, kitárgyalásra kerültek a 
mérkőzés részletei, mozzanatai, hibáival együtt, 
továbbá a játék hevében felmerült nézeteltéré
sek is.
Ezek a régi jól bevált szokások, a jelen és a jövő 
csapatainak is a javát szolgálnák a jó eredmé
nyek kivívása szempontjából és segítené a jó 
kollektív szellem kialakulását.
Ezek a találkozások azért is fontosak, mert 
évenként követik egymás életútját, tudnak egy
más bajáról, öröméről, bánatáról.
Ezek az öregfiúk nemcsak maguknak szereztek 
örömet, hanem a mérkőzésekre kilátogató 
1000-1400 nézőnek is. Ez a számarány rendkívül 
kedvező, ha összehasonlítjuk az akkori Nagya
tád lélekszámúval. Eredményeikkel, játékukkal 
megalapozták Nagyatád akkori labdarúgó 
hírnevét.

Kanizsai Gyula

1994-ben és később születettek: 50m úszás,
eány

EREDMÉNYEK:

Újonc A
620m futás Fiú - I.
1. Lévai Richárd
1. Kuruc Ivett
2. Pintér Tamás
2. Fáncsy Fanni
3. Újvári Bálint
3. Újvári Gréta

ARÉNA VITÁI.
TRIATÁD
NUSE
NUSE
NUSE
NUSE

ÚjoncB 1992-93-ban születettek: 200m úszás. 1240m
futás Fiú Leány
1. Wittman Tamás
1. Stoff Boglárka
2. Lebár Bence
2. Tóth Evelin
3. Fáncsy Gergő
3.Tóth Klaudia

TRIATÁD 
NUSE
TRIATÁD
NUSE
NUSE
NUSE

Gyermek 1990-91-ben
1860m futás Fiú-Leány
1. Tóth Kornél
1. Károlyi Szimóna
2. Hammel Gyula
2. Galambos Anna
3. Cseh Roland
3. Stoff Dóra

születettek: 300m úszás,

NUSE
TRIATÁD
ARÉNA VITÁL
ARÉNA VITÁL
ARÉNA VITÁL 
NUSE

Serdülő 1988-89-ben születettek: 500m úszás,
3100m futás Fiú - Leány
1. Bakk Norbert
1. Kovács Diána
2. Jászkai János
2. Kocsis Éva
3. Basa Ciprián
3. Pap Eszter

ARÉNA VITÁL 
TRIATÁD
ARÉNA VITÁL
ARÉNA VITÁL
TRIATÁD
TRIATÁD

Ifjúsági 1986-87-ben születettek: 750m úszás, 4860m 
futás Fiú - Leány
1. Marics Balázs
1. Kertész Katalin
2. Balazsin András
2. Filó Violetta
3. Szabadkai Béla
3. Gáspár Réka

ARÉNA VITÁL 
ARÉNA VITÁL 
TRIATÁD 
TRIATÁD 
TRIATÁD 
TRIATÁD

Junior 1984-85-ben születettek 750m úszás. 4860m 
futás Fiú - Leány
1. Szabadkai Gábor TRIATÁD
1. Riklik Eszter Barcs
2. Czimbalek Szabolcs

Felnőtt 1964-1983 
4860mfutás Ferii
1. Fegyver Péter
2. Ferenci Kornél
3. Janota Zoltán

között születettek: 750m úszás,

MEZEI FUTÓVERSENY____________________
Március 17-én a szoborparkban rendezték meg 
a Diákolimpia mezei futóversenyét, amelyen a 
nagyatádi körzet iskoláiból közel négyszázan 
álltak rajthoz.
Eredmények:

I. korcsoport összes induló: 80 fő

Lányok: indulók száma 43 fő Egyéni:
1. Kurucz Ivett Nagyatád Babay J. Ált. Isk.
2. Kovács Kitti Nagyatád Árpád F. Ált. Isk.
3. Szendrei Krisztina N.atád Bárdos L. Ált.Isk.

Csapat: ,
1. Bárdos L. Ált. Isk. Nagyatád 24 pont
2. Babay J. Ált. Isk. Nagyatád 33 pont
3. Árpád F. Ált. Isk. Nagyatád 38 pont

Fiúk: indulók száma 37 fő Egyem:
1. Tóka Rajmund Nagyatád Árpád F. Ált. Isk 
2.Szabó Ákos Tarany Ált. Isk
3. Büttner Márton Nagyatád Árpád F. Ált. Isk

Csapat:
1. Árpád F. Ált. Isk.
2. Babay J. Ált. Isk.
3. Bárdos L. Ált. Isk.

Nagyatád 31 pont
Nagyatád 37 pont
Nagyatád 43 pont

II. korcsoport összes induló: 135 fő

Lányok: indulók száma 50 fő Egyéni:
1. Stoff Boglárka Nagyatád Babay J.Ált. Isk.
2. Tóth Ramóna Nagyatád Babay J. Ált. Isk.
3. Kulcsár Kinga Nagyatád Bárdos L. Ált. Isk.

I. korcsoport összes induló: 80 fő

Lányok: indulók száma 43 fő Egyéni:
1. Kurucz Ivett
2. Kovács Kitti
3. Szendrei Krisztina
Csapat:
1. Bárdos L. Ált . Isk.
2. Babay J. Ált. Isk.
3. Árpád F. Ált. Isk.

Nagyatád Babay J. Ált. Isk. 
Nagyatád Árpád F. Ált. Isk.

Nagyatád Bárdos Ált.Isk.

Nagyatád 24 pont
Nagyatád 33 pont
Nagyatád 38 pont

Fiúk: indulók száma 37 fő Egyem:
1. Tóka Rajmund Nagyatád Árpád F. Ált. Isk
2. Szabó Ákos Tarany Ált. Isk.
3. Büttner Márton Nagyatád Árpád F. Ált. Isk
Csapat:
1. Árpád F. Ált. Isk.
2. Babay J. Ált. Isk.
3. Bárdos L. Ált. Isk.

Nagyatád 31 pont
Nagyatád 37 pont
Nagyatád 43 pont

II. korcsoport összes induló: 135 fő

Lányok: indulók száma 50 fő Egyéni:
1. Stoff Boglárka Nagyatád Babay J.Ált. Isk.
2. Tóth Ramóna Nagyatád Babay J. Ált. Isk.
3. Kulcsár Kinga Nagyatád Bárdos L. Ált. Isk.
Csapat:
1. Babay J. Ált. Isk.
2. Árpád F. Ált. Isk.
3. Bárdos L. Ált. Isk.

Nagyatád 16 pont
Nagyatád 28 pont
Nagyatád 49 pont
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Fiúk: indulók száma 85 fő Egyéni:
1. Lebár Bence Nagyatád Bárdos L. Ált. Isk.
2. Csoboz Balázs

Segesd IV Béla Király Ált. Isk.
3. Révész Máté Nagyatád Árpád E Ált. Isk.
Csapat:
1. IV Béla Király Ált Isk.Segesd 23 pont
2. Babay J. Ált. Isk. Nagyatád 39 pont
3. Árpád F. Ált. Isk. Nagyatád 42 pont

III. korcsoport összes induló: 105 fő
Lányok: indulók száma 48 fő Egyéni:
1. Károlyi Szimóna Nagyatád Babay J. Ált. Isk.
2. Nézics Henrietta Segesd IV Béla K. Ált. Isk.
3. Szakács Mariann Segesd IV Béla K. Ált. Isk.
Csapat:
1. Babay J. Ált. Isk. Nagyatád 21 pont
2. IV Béla Király Ált. Isk. Segesd 26 pont
3. Bárdos L. Ált. Isk. Nagyatád 42 pont

Fiúk: indulók száma 57 fő Egyéni:
1. Bogdán János Segesd IV. Béla K. Ált. Isk.
2. Szabó Dániel Segesd IV. Béla K. Ált. Isk.
3. Tóth Kornél Nagyatád Babay J. Ált. Isk.
Csapat:
1. IV. Béla Király Ált. Isk. Segesd 21 pont
2. Bárdos L. Ált. Isk. Nagyatád 36 pont
3. Babay J. Ált. Isk. Nagyatád 65 pont

IV korcsoport összes induló: 70 fő
Lányok: indulók száma 34 fő
Egyéni:
1. Kovács Diána Nagyatád Bárdos L. Ált. Isk.
2. Borsi Bianka Nagyatád Babay J. Ált. Isk.
3. Papp Eszter Nagyatád Árpád F. Ált. Isk.

Csapat:
1. Árpád F. Ált. Isk. Nagyatád 30 pont
2. Babay J. Ált. Isk. Nagyatád 40 pont
3. IV Béla Király Ált. Isk. Segesd 41 pont
Fiúk: indulók száma 36 fő
Egyem:
1. Basa Ciprián Nagyatád Ady E. Gimn.
2. József Ádám Nagyatád Ady E. Gimn.
3. Komáromi Erik Segesd IV Béla K. Ált. Isk.
Csapat:

1. Ált. Isk. Segesd 36 pont
2. Babay J. Ált. Isk. Nagyatád 41 pont
3. Bárdos L. Ált. Isk. Nagyatád 65 pont

Az iskolák közötti pontverseny:
1. Babay József Általános Iskola Nagyatád

292 pont
2. IV Béla Király Általános Iskola Segesd

319 pont
3. Bárdos Lajos Általános Iskola Nagyatád

360 pont
4. Árpád Fejedelem Általános Iskola Nagyatád

396 pont
5. Tarany Ált. Isk. /öt csapatot indított/

477 pont
6. Lábod Ált. Isk. /öt csapatot indított/

585 pont
7. Görgeteg Ált. Isk. /egy csapatot indított/
8. Háromfa Ált. Isk. /csak egyéni versenyzőt 

indított/
9. Ady Endre Gim. Nagyatád /csak egyéni 

versenyzőt indított/

GYERMEKLABDARÚGÁS________________ _____
A Városi Szabadidősport Egyesület Góliát 
Gyermeklabdarúgó Szakosztálya ez évben is 
megrendezte téli felkészülési tornáit. Az elmúlt 
három hétvégén három korcsoportban 20 csapat 250 
játékosa lépett a városi sportcsarnok porondjára. A 
meghívott ellenfelek között olyan neves utánpótlás
nevelő bázisok is voltak, mint a PVSK, a Körmendi

SPORT
ULC, a Kaposvári Rákóczi és a Marcali Foci Suli. 
Rajtuk kívül a korábbi nagy riválisok Barcs, 
Böhönye, Csurgó, Mohács, Szigetvár és Siklós tették 
színvonalassá a mérkőzéssorozatot.
Bérdi József tanítványai a legfiatalabbak 
korcsoportjában (1994) a hat induló között a Marcali 
és a Kaposvár mögött a bronzérmet szerezték meg. 
Varga Gergő kiemelkedő teljesítményéért különdíjat 
vehetett át. A második korcsoportosok mezőnyében 
(1992) a Horváth József által irányított együttes 
ugyancsak a harmadik helyen végzett. Az aranyérem 
a PVSK, az ezüst a Mohács gárdájának jutott. A torna 
gólkirálya Böckös Bence és Karafa Alex lett. A 
legfényesebb sikert a harmadik korcsoportos 
játékosaink (1990) érték el. Szakály Gyula csapata a 
döntőben lelkes játékkal, szoros küzdelemben 
maradt alul a későbbi győztes Körmenddel szemben. 
A különdíjasok között ezúttal Vékony Tamás és 
Dekanics Márk sorakozhatott fel.
A felkészülési tornák díjait felajánlották: Piri 
Gumiszerviz, OTP Bank. Lábod Rt, Titi Fuvar Kft, 
Raab Karcher Kft, Queen Line Bt, Q Color Kft, 
Central Cafe és Torma Endre vállalkozó.

ASZTALITENISZ
A Művelődési Ház Asztalitenisz Klubja március 22- 
én harmadízben rendezte meg a "Horváth Imre 
Emlékversenyt" amely a Somogy megyei Amatőr 
Asztalitenisz Bajnokság harmadik fordulója is volt 
egyben. A Szakközépiskola tornatermében a Balaton 
partiak távollétében is rendkívül erős mezőny gyűlt 
össze, s a helyezések sorsa végig kiélezett csatában 
dőlt el. A nagyatádi játékosok a tavalyi sikeres 
szereplés után ismét remek formában 
pingpongoztak, s mind a férfi egyéniben, mind a férfi 
párosban érmeket szereztek.

Férfi egyéni 24 induló
1. Lomniczi Attila Dómján SE (Kaposvár)
2. Bujtás László MHAK (Nagyatád)
3. Dr. Kiss Gábor MHAK (Nagyatád)
3. Jéger László MHAK (Nagyatád)
Férfi páros 14 induló
1. Bujtás László Jéger László MHAK (Nagyatád)
2. Lomniczi Attila Herner Csaba Kohézió (K.vár)
3. Szalai Jenő Háttá István Szenna-Pack Zselic SC
3. Pomozi László Dr. Kiss Gábor MHAK (N.atád)

K É ZIL A B DA__________________________________
NB I/B Nők Dél-nyugati csoport
Nagyatád Tököl 27 : 26
Győr II. Nagyatád 28 : 19
Nagyatád Goldberger 22 : 19
Tolna KC Nagyatád 22 : 33
A bajnokság állása
1. Győri ETO II. 32 pont
6. Postás SE 21 pont
2. Dunaferr SE II. 21 pont
4. Nagyatád 20 pont
5. Marcali 20 pont

1. Építőipari 0,93 %
2. KASI-Kadett 0.89%
3. Bombardier Pub 0,82%
4. Mágusok K 0,80%
5. BCZselictech 0,75 %
6. Varjas Renault 0,69%
7. QLR Profil Stúdió 0,64 %
8.BBSC 0.63%

NB II. Férfiak Dél-nyugati csoport
Hosszúhetény
RKC
RKC

Nagyatád RKC
Mecseknádasd
Simontornya

26: 29
22 : 17
31 : 30

A bajnokság állása
1. Csurgói KK 21 pont
2. Kalocsai KC 20 pont
3. Nagyatád 19 pont
4. Harkány 19pont
5. Simontornya 17 pont

IMPRESSZUM ----------
Kiadja és szerkeszti:

Nagyatád Város Önkormányzata megbízásából 
a Városi Könyvtár

Felelős vezető: Varga Éva
Nyomdai előkészítés: Huszár Endre • Grafik 

Nyomdai munkák:
Mini Nyomda Kft., Nagyatád, Hunyadi u. 2.

2003.01. 18. Rend, sz.: 03/3.
Felelős vezető: Gerlecz Tibor

Megjelenik havonta 5000 példányban

SAKK
NB II. Asztalos János csoport
Nagyatád Fehérvár SE 6:6
Decs Nagyatád 8:4

A bajnokság állása
1. Decs 74.0 pont
2. Pécsi Erőmű 71.5 pont
3. Nagyatád 60.5 pont
4. Fehérvár SE 59.5 pont

TEKE
NB III. Dél-nyugati csoport
Nagyatád Pázmány 3:5
Attalall. Nagyatád 2:6

A baj nokság állása
1. Kaposvári Teke Klub 24 pont
2. Nagyatádi Teke Klub 21 pont
3. Szekszárdi Vízi Társulat 19 pont
4. Dombóvári Spartacus 19 pont

LABDARÚGÁS
NB III. Dráva csoport
Nagyatád Boly elmaradt
Baja Nagyatád 2:2
Nagyatád Harkány 3:1

A bajnokság állása
1. Barcs
2. Szentlőrinc
3. Nagyatád
4. Keszthely

37 pont
35 pont
31 pont
31 pont

A Körzeti Teremlabdarúgó Bajnokság állása

1. NY-KY 30 pont
2. Hifi Max 27 pont
3. Centrál Coffe 23 pont
4. Fekete Kutyák 23 pont
5. Kori Csapágy 18 pont

1 Varjas Renault 37 pont
2. Tesped 30 pont
3. Totál Cshont 28 pont
4. Veszélyes Elemek 23 pont
5. Gimnázium 21 pont

KOSÁRLABDA________________________________

Opel-Fag Kupa SM Kosárlabda Bajnokság 
A Kapós Hidro csoport állása
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HÍRLAP
__________________________________________ ______ _ • • X

Megjelenik havonta • Ingyenes kiadvány  KÖZÉLETI LAP XIII. évfolyam 4. szám 2003. április

A névjegyzékbe felvett választópolgárok 
száma:
9.917

Szavazóként megjelentek száma:
4.382

Urnában lévő szavazólapok száma:
4.379

Hiányzó szavazólapok száma:
3

Érvénytelen szavazatok száma:
16

Érvényes szavazatok száma:
4.363

IGEN szavazatok száma:
3.745

NEM szavazatok száma:
618

A megjelenés:
44.19%

IGEN-nel szavazók aránya:
85.83 %

EURÓPA NAP NAGYATÁDON

Városunkban április 1-én került sor az 
EURÓPA NAP programsorozatára. 

Vendégünk volt
Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter 

és
Sárái Árpád Somogy Megye Közgyűlése alelnöke.

Kovács Kálmán miniszter délelőtt látogatást tett 
az Ady Endre Gimnáziumban

A Művelődési Házban Informatikával az 
Európai Unióba című előadását hallgathatták 
meg az érdeklődők.
A szakmai fórumon a miniszter úr készséggel 
válaszolt a feltett kérdésekre.

A Somogyszobi utcai Szabadidő Parkban
15 órakor folytatódott a rendezvény, ahol 
ünnepi köszöntőt mondott:
Kovács Kálmán miniszter
Sárái Árpád Somogy m. Közgyűlése alelnöke 
Ormai István polgármester
Rákóczy Attila alpolgármester

Európa Liget Nagyatádon
Április elsején délután több százan 

gyülekeztek a Somogyszobi utcában lévő 
Szabadidő parkban, hogy részesei legyenek az 
Európa Liget kialakításának. A felkért 
személyek, civil és társadalmi szervezetek, 
intézmények, pártok képviselői 70 fát ültettek el 
a parkban. Az SZDSZ-től kapott fák között van 
török-mogyoró, nyugati ostorfa, virágos kőris, 
japán akác, hegyi juhar, zöld juhar és 
nagylevelű hárs.



Európa Liget Nagyatádon

Ormai István, Kovács Kálmán, Sárdi Árpád, 
Rákóczy Attila elsőként "ragadtak" lapátot

A résztvevők beírták nevüket az EU 
Emlékkönyvbe és valamennyien emléklapot 
kaptak, megörökítve az Európa Liget kiala
kításában való közreműködésüket.

Nagyatád Város Önkormányzata 
tisztelettel meghívja 
városunk polgárait a

Város Napja
alkalmából szervezett ünnepségre, 

amelyre
2003. április 25-én 17.00 órakor 

a Nagyatádi Művelődési Házban 
kerül sor.

Köszöntőt mondanak:
Dr. Mézes Éva 

országgyűlési képviselő' 
Sárdi Árpád

Somogy Megye Közgyűlése alelnöke 
Dr. Sütő' László 

a Kisvárosi Önkormányzatok Országos 
Szövetségének ügyvezető elnöke 

Ünnepi beszédet tart:

Ormai István
Nagyatád Város polgármestere

Kitüntetések átadása

Ünnepi műsor

A rendezvényen közreműködnek: 
Bárdos Lajos Általános Iskola 

Énekkara
Nagyatádi Vegyeskar 
Városi Zeneiskola

Kapcsolódó program

a Városi Múzeumban

16.00 órakor
A Bodvicai Kerektemplom 

feltárásának régészeti kiállítása

A kiállítást megnyitja:

Simonné Bolla Mariann
az Ady Endre Gimnázium tanára

Az ásatás eredményeit ismerteti: 
Mógáné Aradi Csilla 

régész, az ásatás vezetője

_____ (JYL eghívó______
Az "Őszi Napfény" Nyugdíjas Egyesület 

szeretettel és barátsággal meghívja 
városunk nyugdíjas klubjainak, 

civil és társadalmi szervezeteinek tagjait, 
a Nagyatádon élő nyugdíjasokat,

Jubileumi Ünnepségére, 
amelyre 

2003. április 26-án 15 órakor 
a Nagyatádi Művelődési Házban 

kerül sor.

A rendezvényen fellépnek:

a Tardoskeddi Nyugdíjas Klub ének- és 
tánckara, színjátszó csoportja, 

a Környei Nyugdíjas Klub énekkara, 
az "Őszi Napfény” Nyugdíjas Klub színjátszó 

csoportja,
a Cérnagyári Nyugdíjas Klub mazsorett 

csoportja,
az "Őszi Napfény" Nyugdíjas Egyesület ének

és tánckara

____Meghívó____
A 69. Harckocsi Ezred Baráti Kör 

és a
Túrán Makettépítő Klub 

tisztelettel meghívja városunk polgárait

a 2003. április 27-én 
a Nagyatádi Művelődési Házban 

megrendezésre kerülő
II. Országos Makettverseny és Kiállításra.

A kiállítást április 27. és május 23. közötti 
időszakban tekinthetik meg az érdeklődők.

Tájékoztató 
az önkormányzati vagyon 

hasznosításáról
Nagyatád Város Önkormányzata jelentős 

ingatlan vagyonnal rendelkezik. A Képviselő
testület a vagyonértékesítés bevételét évente a 
költségvetési rendeletében tervezi. A vagyon
hasznosítási munka a központi jogszabályokban 
és a helyi sajátosságokat is figyelembe vevő 
önkormányzati vagyonhasznosítási rendelet
ben szabályozott. A helyi rendelet mellék
leteiben tételesen megtalálható az önkor
mányzati ingatlan vagyon. Ezen belül: 
forgalomképtelen (elsősorban a törzsvagyont 
tartalmazó pl. utak, közterületek, árkok stb.) 
vagyon, a korlátozottan forgalomképes 
(elsősorban az önkormányzati intézmények 
kezelésébe adott) vagyontárgyak és a forga
lomképes, azaz - a rendeleti szabályozáson belül 
- szabadon hasznosítható vagyon.

________________________________________ íf'olvliilás a 3. oldalon)
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Tájékoztató az ön kormányzati vagyon 
hasznosításáról

(folytatás a 3. oldalról)

Minden vagyonnal kapcsolatos döntés egyedi 
elbírálást igényel. Döntésre a helyi rendeletben 
szabályozottak szerint a képviselő-testület, a 
testülettől átruházott hatáskörben a 
Városfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság, a 
város polgármestere, illetve az intézményi 
vagyon tekintetében az intézményvezető 
jogosult.

A forgalomképes ingatlanvagyon hasznosítása 
tulajdonba-, bérbe-, és használatbaadással 
történik. Az intézmények a használatukba adott 
vagyontárgyaikat elsősorban bérbeadással 
hasznosítják. Esetenként a feleslegessé vált 
ingótárgyaik értékesítéséről döntenek.
Minden évben megtörténik a döntések 
összegzése, ami éves beszámoló formájában 
kerül a képviselő-testület elé. Ebben az évben a 
márciusi ülésen kapott a testület tájékoztatást 
arról, hogy az önkormányzat 2002. évben a 
vagyonhasznosításból 117 millió forintos 
bevételt realizált. Ebből:

Az intézmények helyiségek bérbeadásából, 
ingóvagyon értékesítéséből származó bevétele:

30,9 millió Ft.

A tulajdonbaadás bevétele: 50,7 millió Ft.

- telekértékesítés. 7,8 millió Ft.
- beépített ingatlan, 
felépítmény értékesítés 23.3 millió Ft.

- értékpapír értékesítés 2,8 millió Ft.
- egyéb értékesítés 16.8 millió Ft.

A bérbeadás bevétele: 35.4 millió Ft.

- területbérlet 7.5 millió Ft.
- üzlet, iroda, garázs bérlet 27.9 millió Ft.

Az önkormányzat a vagyon hasznosítási 
bevételeinek egy részét fejlesztésre, másik 
részét működési kiadásainak fedezésére 
fordította.

Közmunkaprogram
Nagyatád város és 15 városkörnyéki 

település a Foglalkoztatáspolitikai és Munka
ügyi Minisztérium által meghirdetett, a 
hátrányos helyzetű, tartós munkanélküli 
lakosság foglalkoztatását, megélhetését, 
életkörülményeinek javítását szolgáló 
közmunkaprogramra nyújtott be pályázatot, 
amellyel sikeresen elnyerte a minisztérium 34 
millió forintos támogatását.

A pályázat alapján 2003. április 1-től 2003. 
november 30-ig a térségünkben 50 fő tartós 
munkanélküli foglalkoztatása vált lehetővé. A 
program során a 12 fő nagyatádi munkavállaló a 
következő feladatokat végzi a városban:

- csapadékvíz-elvezető árok tisztítása, 
padka igazítás 1400 m hosszban: 

illegális szemétlerakóhelyek fel
számolása, folyamatos hulladék
mentesítés;
parképítés az épülő bérlakásoknál a 
Széchenyi téren;
parkok, emlékhelyek tisztítása, 
karbantartása.

A program teljes összege az 50 fő foglal
koztatására 35.419.000.- Ft, amelyből 
34.000.000.- Ft elnyert támogatást biztosít a 
Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisz
térium.

A városban élő munkanélküliek foglalkoztatása 
érdekében az önkormányzat a továbbiakban is 
kiemelt figyelmet fordít a közmunka
programokban való részvételre.

VA.

PORTRÉ
Bagó László

A most induló soro
zatunkban a képvi
selő testület tagjait 
mutatjuk be. Az a 
célunk, hogy olva
sóink egy kicsit 
közelebbről is meg
ismerkedhessenek a 
helyi képviselőkkel, 
így első alkalommal

Bagó László építésszel készült portrénkat 
olvashatják.

Ön Nagyatádon született?
Igen, mégpedig 1956-ban. Az általános iskolát 
Somogyszobon végeztem, majd a Pollack 
Mihály Építőipari Szakközépiskolába jártam. 
1978-ban technikusminősítő vizsgát tettem. 
1984-ben a Pollack Mihály Műszaki Főiskola 
magasépítő szakán szereztem diplomát. 1975- 
től 1985-ig a Költségvetési Üzemnél építés
vezetőként, majd főépítészként dolgoztam, és 
műszaki kárszakértő voltam az AB-nél.
Majd vállalkozó lett.
1990-ben építőipari vállalkozást alakítottam. 
Kezdetben gmk-ként, egy ideje Kft-ként 
működünk. Jelenleg 43 főt foglalkoztatunk.
Mit tudhatunk a családjáról?
1988-ban nősültem. Öt gyermekünk van: két fiú 
és három lány. Jelenleg még általános iskolában 
tanulnak itt Nagyatádon.
Nem lehet könnyű dolga a feleségének.
Ő tizenöt évi gyermeknevelés után most a 
vállalkozásban segít.
A gyermekek közül lép-e valamelyikük az 
édesapjuk nyomdokaiba ?
Büszkeséggel tölt el, hogy nagyobbik fiam az 
idén kezdi meg tanulmányait a Pollack Mihály 
Szakközépiskolában.
Beszéljünk még egy kicsit a vállalkozásáról!
Úgy tudom jelentős munkáik vannak itt Nagya
tádon.
Igen, többek között a Szupermarket és a 
Kossuth utca 20-22., a Takarékszövetkezet szék
háza. Bodvicán az Őrangyalok Római katolikus

templom valamint a henészi Jézus Szíve 
kápolna.
Milyen szakmai céljai vannak?
Mindenképpen igyekszünk megfelelni a 
megbízóink elvárásainak. Szeretnénk a város
ban minél több jelentős épületet emelni. Tovább 
kívánom fejleszteni a betontelepet, ugyanis 
céljaink között szerepel ennek a korszerűsítése. 
Képviselőként milyen tervei vannak?
Szeretném, ha gazdaságilag stabilizálódna a 
város helyzete. Munkahelyteremtésben aktívan 
szeretnék közreműködni.
Ón a Városszépítő Egyesület elnöke. Milyen 
változásokat tapasztalhatnak majd a nagyatá
diak?
A létrehozott turistaút táblákkal való felsze
relése, valamint rendszeres fenntartása, a régi 
konzolos óra visszahelyezése a Széchenyi térre, 
a "Szép virágos ház" környezetszépítő verseny 
meghirdetése, ehhez kapcsolódó virágárusítás, 
a Széchenyi téri fák jelzőtuskóinak a helyre
állítása, a bodvicai Kerek templom megmen
tésének koordinálása, tavaszi-őszi kirándulá
sok.
A Jobb Közéleti Kör eln ö ke kén t is tevékenykedik. 
Tavaly nyár óta működünk. Ez egy tisztán jobb 
oldali, keresztény értékeket képviselő, pártpo
litikától mentes egyesület. Idei évben több civil 
szervezettel együtt trianon emlékművet állítunk 
a kolostor udvarban.
Köszönöm a beszélgetést.

Vass Kata

HÍREK
• Nagyatád Város Képviselő-testülete az 
alakuló ülésen a Szervezeti és Működési 
Szabályzat módosításával határozott arról, hogy 
5 tagból álló Jogi és Önkormányzati Bizottságot 
hoz létre. Ekkor a bizottság 4 tagját választották 
meg. A bizottság 5. tagjának megválasztására a 
2003. március 27-ei testületi ülésen került sor. A 
képviselő-testület Varga János Nagyatád, Ács 
utcai lakost megválasztotta a Jogi és 
Önkormányzati Bizottság külső tagjának.

• Május 21-én a Magyar Honvédség Napján a 
69. Harckocsi Ezred Nyugdíjas és Baráti Kör 
szervezésében a Haditechnikai Park és Múzeum 
területén fegyverbemutató lesz. A rendezvény 
kezdete: de.: 10-13-ig, du.: 14-16-ig



HÍREK
Harckocsizok

Immár tizenöt éve annak, hogy a 
városunkban állomásozott 69. Harckocsiezred 
katonái elhatározták, hogy a régi páncélos
találkozók és bálok hangulatát felidézve ismét 
megrendezik ezt a "messze földön híres" 
rendezvényt. Azóta is minden év áprilisának 
első szombatján összegyűlnek a régi baj társak és 
családtagjaik. Ebben az évben április 5-én 
százharminchét egykori "tankos" jelent meg a 
cérnagyár ebédlőjében. Megemlékeztek 
elhunyt bajtársaikról és megtervezték az 
elkövetkező év tennivalóit. Kortesek Antal 
ezredes átadta a hagyományőrzés terén végzett 
munkájuk elismeréseként a Megyei Közgyűlés 
elnökének dicsérő oklevelét és ezüst érmét 
Lévai József törzszászlósnak, Fekete Attila 
zászlósnak, Hortobágyi Ferenc határőr 
őrnagynak, Szabó Csaba rendőr ezredesnek. 
Ezután Ormai István polgármester köszöntötte 
az egybegyűlteket.
A rövid, "hivatalos" bevezető után hangulatos 
vacsora és hajnalig tartó fergeteges bál vette 
kezdetét. A Gyár utcai régi házak ismét 
hallhatták a régi katona nótát: "Indulnak a 
páncélosok, sejj, hajj..."

Hortobágyi Ferenc

Nagyatádi vállalkozó az Ipari 
Parkban

Nagyatád Város Képviselő-testülete márciusi 
ülésén a Nagyatádi Ipari Parkban Radák Tibor 
nagyatádi vállalkozó részére egy 3000 ni-es 
telephelyet értékesített. A vállalkozó az építési 
telken meglévő bútorüzemének áthelyezését 
kívánja megvalósítani. Az új üzemben a jelenleg 
foglalkoztatott létszámon kívül a jövőben további 
3 - 5 fő fogla Ikozta tását tervezi.

E B O L T Á S
Az ebek veszettség elleni oltása az alábbiak 

szerint történik:

Központ (Széchenyi téri volt tűzoltó 
laktanya mellett):

2003. május 5-én 8 - 10 óráig, 15 - 16 óráig
május 6-án 8 - 9 óráig. 15 - 16 óráig

Ács u. 1. sz. előtti parkoló:

2003. május 6-án 9- 10.30 óráig

Bodvica:

2003. május 7-én 7 - 9 óráig

Kivadár:

2003. május 7-én 9.30 - 10 óráig

Henész (italbolt mögött):

2003. május 8-án 7 - 8.30 óráig

Simongát (Csalogány u.):

2003. május 8-án 8.45 - 9.30 óráig

P ó t o 11 á s (központban):

2003. május 9-én 8 - 9 óráig. 15 - 15.30 óráig

Az oltás díja: 1.050.-Ft/eb, 
amely tartalmazza a 

jogszabály által előírt féreghajtó árát is.

Kérjük, hogy az eboltási igazolványt mindenki 
hozza magával.

A veszélyes kutyákat szíveskedjenek 
szájkosárral felvezetni.

Nagy atád Város Polgármesteri Hivatala

íSKOLAí HÍRÜK

Az Árpád Fejedelem Általános Iskola 4.b 

osztálya értékes ajándékokat nyert a Nestlé által 

indított "Quickycsoda" pályázaton, amelyen a 

tudomány, az irodalom, a természetvédelem, a 

sport témakörében búvárkodtak. A díjkiosztó 

gálára május végén kerül sor, Szekszárdon. 

Felkészítő nevelőjük: Ludánné Pécsi Erzsébet.

Versenyeredmények:

Alapműveleti matematika verseny megyei forduló:

4.o : 2. helyezett Koller Botond
3. helyezett Lesnyák Laura

5.o 1. helyezett Mester Beáta
2. helyezett Szakács Nándor
3. helyezett Csuka Barna

6.o 1. helyezett Balogh Hajnalka
7.o 2. helyezett Gombor Tamás

Zrínyi matematika verseny megyei fordulója:

6.0 2. helyezett Balogh Hajnalka
2. helyezett Balogh Hajnalka, Monory 

Rebeka. Spirk Melinda / 6. a csapata /

Országos Logo verseny megyei fordulója:
1. helyezett Balogh Hajnalka 6. a

Az Anyanyelvi tanulmányi verseny megyei 
fordulója:

2. helyezett Dezső Lili 7.a

Az alsó tagozatosok komplex versenyének 
területi fordulójából a megyei döntőbejutott az 
iskola csapata.

Rajzpályázatok:
A bűnmegelőzési, "Kapós Volán jó úton jár" és a 
Víz Világnapja tiszteletére meghirdetett 
rajzpályázatokon is kimagasló eredményeket 
értek el az iskola tanulói.

Babay József Általános Iskola

Április elején rendezték Csurgón az "Utazás a 
mesék birodalmában" elnevezésű komplex 
versenyt az alsó tagozatosok részvételével. Az 
iskola csapata a megyei elődöntőn második 
helyezést ért el. A Csendesné Boda Ágota által 
felkészített tanulók: Balaskó Lilla. Piri Virág, 
Svégel Fanni, Vas Mercédesz.
Az iskola adott otthont az alapműveleti 
matematika verseny városkörnyéki forduló
jának.
Eredmények:

6. osztály Fekete Csilla II. helyezett
8. osztály Molnár Gergely I. helyezett

A Bárdos Lajos Általános Iskola

természettúrát indított el Rockenbauer Pál 
emlékére. Az alsó- és felső tagozatos diákok 
(több mint százan) először Nagyatád és környé
kével ismerkedtek.
Az emléktúra folytatásaként szervezik a 
"Bárdos - természetjárást" április 26-án, melyen 
a legfontosabb cél a természet megszerettetése, 
a környezet védelme lesz.

A továbbjutott, tehetséges diákok közül 
az eddig lezajlott területi és megyei versenyek 
legszebb eredményei:

Tamás Adrienn 8.a.
Varga Tamás matematika verseny 
megyei 2. helyezés, Zrínyi Ilona matematika 
verseny megyei 2. helyezés

Nagy Tamás 4.b.
Alapműveleti matematika verseny
területi 1. helyezés

Hansel Zsuzsanna 7.a.
Nyelvünkben élünk anyanyelvi verseny
megyei 1. helyezés
- bejutott az országos versenyre

A 6.b. osztály csapata országos levelezős 
történelem versenyen bejutott az országos dön
tőbe.

A Fürjecske Néptánccsoport az Együd Árpád 
területi minősítő néptáncversenyen kiváló 
eredményt ért el, és bejutott a Kaposvári Gála 
műsorába.
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A
 Költészet Napját, április 11-ét a Városi Könyvtár a hagyományaihoz híven idén is 
szavalóversennyel ünnepelte. Mindhárom általános iskolából szép számmal érkeztek a 
verset szerető diákok, akik a magyar költők verseiből adtak ízelítőt. Az alsó és a felső 
tagozatosok külön mérhették össze tudásukat. Korcsoportonként az alábbi eredmények születtek:

1.-2.  osztály: 1. helyezett: Kovács Flóra
2. helyezett: Nánási Máté
3. helyezett: Radák Martina

3.-4.  osztály: 1. helyezett: Lesnyák Laura
2. helyezett: Milánkovics Katinka
3. helyezett: Jancsik Luca

5.-6. osztály: 1. helyezett: Nagy Alexandra
2. helyezett: Frey Olga
3. helyezett: Németh Henrietta

7.-8.  osztály: 1. helyezett: Császár Gyöngyi
2. helyezett: Makkos Katalin
3. helyezett: Valcsics Renáta

Árpád Fejedelem Általános Iskola 
Babay József Általános Iskola 
Babay József Általános Iskola 
Árpád Fejedelem Általános Iskola 
Babay József Általános Iskola 
Bárdos Lajos Általános Iskola 
Árpád Fejedelem Általános Iskola 
Árpád Fejedelem Általános Iskola 
Bárdos Lajos Általános Iskola 
Árpád Fejedelem Általános Iskola 
Árpád Fejedelem Általános Iskola 
Árpád Fejedelem Általános Iskola

Programajánló

Városi Művelődési Ház

május 10-én 19 órától 
"A SZERELEM HOZ TŰZBE...

Zámbó Árpy koncert

május 12-től 30-ig
Az Ady Endre Gimnázium kiállítása "2002-03. 

Rajzórai vázlatok" címmel.

május 14-én 18 órától 
Zeneiskola Évzáró Hangversenye

május 17-én 
Képeslapgyűjtők XI. Országos Találkozója és 

Cserenapja. Az egyesület nagyatádi 
csoportjának kiállítása május 17-től 30-ig.

május 27-től június 30-ig 
A nagyatádi Árpád Fejedelem Általános 

Iskola rajztagozatos osztályainak kiállítása.

A kaposvári színházbérlet következő előadása 
május 3-án 19 órakor
Mikszáth Kálmán :

A Noszty fiú esete Tóth Marival 
Az autóbusz a Művelődési Ház parkolójából 

indul 17.30-kor.

május 28-án:
A nagyatádi Művelődési Ház autóbuszt indít 
Nagykanizsára.
Rideg Sándor: INDUL A BAKTERHÁZ című 
művét a Zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház 
művészei adják elő. Az autóbusz a Művelődési 
Ház parkolójából 17.30 órakor indul.

v •k -s

Városi Múzeum

Állandó kiállítás:
Mozaikok Nagyatád múltjából

Időszaki kiállítások:
május 15-től: 

Kalapdivat a századfordulón 
Kiállítás Sasvári Tibonié képeslapjaiból és a 

Somogy Megyei Múzeum anyagából.
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2003. május 1. csütörtök
Nagyatád, Szent István Park

14.00 - 15.00 
„KUTYAVILÁG”

a MEOE Nagyatádi Szervezetének 
bemutatója, gyermekjátékok

15.00 - 17.00
HATÁRTALAN HAGYOMÁNYOK

Folklór műsor a határon innen és túl 
közreműködnek:

- Taranyi Néptáncegyüttes és a 
Hagyományőrző csoport

- Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület
- Férfikórus, Tarany
- Asszonykórus, Tarany
- Őszi Napfény Nyugdíjasklub
- Cérnagyári Nyugdíjasklub
- Fürjecske és vendégeik Scebodenből

17.00 - 18.00
IRISH AND AMERICAN FOLK MUSIC 
a BLACKRIDERS EGYÜTTES koncertje

18.30 - 19.30
ROCK ÓRA

Fata Morgana és a Voodoo Children

19.30 - 24.00
MŰSOROS UTCABÁL 
házigazda: Huros Bánd 

közreműködnek: Attila, Médium Együttes, 
Mosoly Musical Stúdió. Let's Dance Trió 

***
május 2. péntek

13.00 - 18.00
CIVIL SZERVEZETEK FŐZŐVERSENYE

18.00 - 22.00 
TAVASZI BULI A 

RENDEZVÉNYSÁTORBAN 
közreműködik a Médium Együttes

RENDEZVÉNYSÁTOR. MINI VIDÁMPARK. 
VÁSÁRI FORGATAG

A NAGYATÁDI VÁROSI
TERMÁL STRANDFÜRDŐ 

2003. ÉVRE
ÉRVÉNYES SZOLGÁLTATÁSI ÁRAI

1. Felnőtt strandjegy 500.-Ft

2. / Gyermek strandjegy 250.-Ft

3. / Diák és nyugdíjas strandjegy 300.-Ft

4. / Családi jegy ( 2 fő felnőtt. 2 fő gyermek )
1.200.-Ft

5./ Úszójegy* 200,-Ft

6./ Felnőtt bérlet (7 alkalomra) 2500.-Ft
(10 alkalomra) 35OO.-Ft
(14 alkalomra) 4500.-Ft

7./ Gyermek bérlet (7 alkalomra) 15OO.-Ft
(10 alkalomra) 2000.-Ft
(14 alkalomra) 2500.-Ft

8./ Nyugdíjas bérlet (7 alkalomra) 1800.-Ft
(10 alkalomra) 25OO.-Ft
(14 alkalomra) 3300.-Ft

9. / Havi úszóbérlet (csak úszás időben)
4000.-Ft

10. /Értékmegőrzés 100.-Ft

11. Kondicionáló terem használat/óra 300.-Ft

12./ Hangos bemondás 100.-Ft

13./  Teniszpálya használat/óra 800.-Ft

* Az úszójegy érvényessége zárás előtt három 
órával kezdődik!

A hagyományokhoz híven idén is május 1-én 
nyit a Városi Strand.



SPORT
MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK ÉS 
FOGYATÉKOSOK SPORTNAPJA

A Fészek Lakóotthon és a Mozgáskor
látozottak Nagyatádi "Vitalitás" Sportegye
sülete május 10-én a Fogyatékosok Éve és a 
Magyar Sport Napja alkalmából nyílt 
rendezvényt szervez a sportcsarnokban. 
Kezdeményezésünk célja, hogy bemutassuk a 
lakóotthon életét és az egyesületünk 
tevékenységét tájékoztatott bennünket 
Horváth Gyula, a programok előkészítője. 
Szeretnénk meginvitálni ezen a napon városunk 
minden lakóját egy közös sport délelőttre. 
Olyan sportágakból állítottunk össze 
bemutatókat és játékos vetélkedőket, 
amelyekbe bárki bekapcsolódhat. A programok 
között ülő röplabda, sakk, asztalitenisz, boccia 
és ügyességi próbák szerepelnek. A részt vevők, 
vendégünk, Pászfo/y Dóra Európa-és világcsúcs 
tartó paraolimpikon élménybeszámolóját is 
hallhatják majd.
A rendezvényre meghívást kapott Dr Schmitt 
Pál a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke és Dr 
Gyenesei István a Somogy Megyei Közgyűlés 
elnöke is.

KÉZILABDA

NBI/B Nők Dél-nyugati csoport
Nagyatád-Postás SE 30:23
Sársz.mihály-Nagyatád 22:26
Nagyatád-Tamási 30:25

A bajnokság él mezőnye
1. Győri ETOII. 38 pont
2. DunaferrSE II. 27 pont
3. Nagyatád 26 pont
4. Postás SE 25 pont
5. Marcali 24 pont

NB II. Férfiak Dél-nyugati csoport
Harkány - Nagyatád 20:20
Nagyatád - B.boglár 24:15
Dombóvár - Nagyatád 15:37

A bajnokság élmezőnye
1. Csurgó 27 pont
2. Harkány 24 pont
3. Nagy atád RKC 24 pont
4. Kalocsa 24 pont
5. Simontornya 20 pont

LÁBDARÁK;Ás

NB 111. Dráva csoport 
Zamárdi - Nagyatád 
Nagyatád - K.mislcny 
Szcntlőrinc - Nagyatád

A bajnokság élmezőnye
1 Barcs
2. Szentlőrinc
3. Nagyatád
4. Dombóvár

0: 1
1: 1
1:0

46 pont
39 pont
35 pont
35 pont

A Körzeti Teremlabdarúgó 
Bajnokság végeredménye

I. Liga:
l.NY-KY 30 pont
2. HifiMax 29 pont
3. CentrálCoffe 25 pont
4. Fekete Kutyák 24 pont
5. Kori Csapágy 20 pont
6. Vése 15 pont
7. Chardonnay 12 pont
8. Bodvicai Bikák 11 pont
9. Police 7 pont
10. Fiesta 7 pont

II. Liga:
1. Varjas Renault 37 pont
2. Tesped 31 pont
3. Totál Cshont 28 pont
4. Veszélyesek 24 pont
5. Gimnázium 22 pont
6. Fór Mcn 17 pont
7. Öregfiúk 15 pont
8. Industrie 14 pont
9. Szakképző Iskola 14 pont
10. Henessy 14 pont
11. Sördögök 14 pont

DIÁKSPORT

Folytatódtak a Diákolimpia tavaszi küzdelmei. 
Az elmúlt héten a Városi Sportcsarnok adott 
otthont az I. korcsoportos fiúk és a III. 
korcsoportos leányok körzeti labdarúgó 
döntőjének. A 2002/2003. tanévi bajnoki 
helyezések az őszi és a tavaszi forduló
összesített eredményei alapján dőltek
Eredmények:

Fiúk:
I. Árpád Fejedelem Ált. Isk.

II. Bárdos Lajos Ált. Isk.
III. Babay JózsefÁlt. Isk.
IV Segesd

Lányok: I. Segesd
II. Babay József Ált. Isk.

III. Babay József Ált. Isk.
IV Somogyszob

A Reál Madrid mérkőzésének megtekintése 
volt a fődíja a Pepsi Sulifoci Kupa 2002/2003. évi 
küzdelemsorozatának. Szakály Gyula 
tanítványai a kaposvári megyei, majd a 
zalaegerszegi területi döntőt megnyerve 
veretlenül jutottak a budapesti fináléba, ahol a 
Szekszárd (2:0) és a Győr (1:0) együttesének 
legyőzése után a Debrecennel vívták a mindent 
eldöntő utolsó mérkőzést. Játékosaink végül 
nem tudták megkoronázni kiváló teljesít
ményüket. A gól nélküli döntetlennel végződő 
találkozó után a büntetőrúgásokban 2:1 
arányban alulmaradtak.

Az országos döntő ezüstérmes csapata:
Borsos Tamás. Dekanics Márk. Németh Roland, 
Illés Márk, Karafa Marcell, Kulcsár Kornél. 
Kereszthegyi Gábor. Balogh Jenő. Vékony Tamás.

Kézilabda SM területi döntő III. korcsoport.
Fiúk: I. Nagyatád, Babay Ált. Isk.

II. Csurgó, Eötvös Ált. Isk.
III. Barcs, Deák Ált. Isk.

Leányok I. Csurgó, Eötvös Ált. Isk.
II. Bcrzence, Kavulák Ált. Isk.

III. Darány. Ált. Isk. 
IV Nagyatád. Árpád Ált. Isk.

Kézilabda Somogy megyei döntő IV. kcs

Fiúk: I. Csurgó, Nagyváthy KI
II. Nagyatád, Ady E. Gim.

III. Kaposvár, Építő Ipari 
IV Kaposvár, Eötvös KI

Az Ady Endre Gimnázium csapata az országos 
selejtezőbe jutott.

DUATLON

Az idei év első duatlon ranglista versenyét 
Somogyszilben rendezték. A szeszélyes áprilisi 
időjárás alaposan próbára tette a rajthoz 
állókat. Hol orkán erejű szél és porfelhő, hol eső 
nehezítette a közel 300 induló dolgát, ami miatt 
több váratlan eredmény született. A Triatád 
sportolói közül betegség miatt jó néhányan 
távolmaradásra kényszerültek, de a tartalékos 
csapat így is remekül helyt állt. A legjobb 
nagyatádi eredmények:

Újoncok: Kurucz Ivett (L), Hóíímann lamas 
(2.). Lehár Bence (7.); Gyermek kategória: 
Károlyi Szimóna (5.), Varga Regina (6.); 
Serdülők: Basa Ciprián (6.), Hajdú László (8.); 
Ifjúsági kategória: Balazsin András (9.); 
Juniorok: Szabadkai Gábor (4.); Felnőttek: Dr. 
Herr Gyula (19.). Veterán kategória: Szűts 
Miklós (L).

A versenynaptár szerinti következő jelentős 
esemény az Országos Duatlon Bajnokság lesz, 
amelyre április 27-én Kaszóban kerül sor.

SAKK

NB II. Asztalos János csoport
Baja - Nagyatád 7.0 : 5.0
Nagyatád - Tamási 6.5 : 5.5

A bajnokság végeredménye
1. Decs
2. Pécsi Erőmű
3. Fehérvár SE
4. Nagyatád

92.5 pont
81.5 pont
75.0pont
72.0 pont

-IMPRESSZUM—
Kiadja és szerkeszti:

Nagyatád Város Önkormányzata megbízásából 
a Városi Könyvtár 

Felelős vezető: Varga Éva
Nyomdai előkészítés: Huszár Endre • Grafik 

Nyomdai munkák:
Mini Nyomda Kft.. Nagyatád. Hunyadi u. 2. 

2003. 01. 18. Rend, sz.: 03/4.
Felelős vezető: Gerlecz Tibor 

Megjelenik havonta 5000 példányban
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E (ismerések a Város Napján
Április 25-én került sor az ünnepségre

Nagyatád vendégei voltak:
Dr. Mézes Éva 

országgyűlési képviselő

Sárdi Árpád
Somogy Megye Közgyűlése alelnöke

Dr. Sütő László 
a Kisvárosi Önkormányzatok 

Országos Szövetségének Ügyvezető elnöke

A köszöntők után 
került sor Ormai 
István polgármester 
ünnepi beszédére, 
majd a kitüntetések 
átadására.

A képviselő-testület Nagyatád város érdekében 
végzett több évtizedes eredményes és kiváló 
munkája elismeréséül Nagyatád Városért 
kitüntető díjat adományozta Hoffmanné dr. 
Németh Ildikónak, a Somogy Megyei 
Közigazgatási Hivatal vezetőjének.

1979-ben kezdte meg közigazgatási pályáját, 
1984-től a tanácsrendszer átalakulásáig a 
Városi Tanács VB titkára volt, majd az újonnan 
megalakult önkormányzat jegyzőjének nevezte 
ki. Azóta látta el ezt a feladatot 2003. március 
15-ig, a Somogy Megyei Közigazgatási Hivatal 
vezetőjévé történő kinevezéséig. Tevékenyen 
vett részt az önkormányzati rendszer indításá
ban, jegyzői feladatait kiválóan végezte. 
Zökkenőmentesen szervezte meg a körzetköz
ponti feladatok ellátását, az általa irányított 
Polgármesteri Hivatal eredményes munkát 
végzett. Az önkormányzati és igazgatási 
feladatok iránti elhivatottságával jelentősen 
segítette a város fejlesztését.

Közszolgálati Érdemérem kitüntetést kapott 
Kállai Istvánná dr. közjegyző a városban és 
környékén évtizedek óta hozzáértően, magas 
színvonalon és lelkiismeretesen végzett 
munkájáért.

Roznik Józsefné, a Polgármesteri Hivatal 
köztisztviselője több mint 30 éve dolgozik a 
közszolgálatban. Hosszú időn keresztül 
végzett, példamutató, eredményes munkáját 
elismerve Közszolgálati Érdemérem 
kitüntetésben részesült.

A szőlő és borkultúra, valamint a kertészkedés 
területén végzett ismeretterjesztő tevékeny
ségének elismeréseként a képviselőtestület 
Nagyatád Város Kulturális Díja kitüntetést 
adományozott Solti László szőlész-borász 
mérnök-tanárnak.

Abodvicai körtemplom megtalálásában és 
feltárásában végzett tevékenységéért, valamint 
a városban végzett régészeti-helytörténeti 
kutató munkájának elismeréséül Nagy atád 
Város Kulturális Díja kitüntetésben részesült 
Szép László, amatőr régész.

Beleznai László a több mint egy évtizede 
működő 10 km-es Cetrend próbák alapítója, 
szervezője, az úszás eredményes 
népszerűsítője. A város szabadidősportja 
érdekében végzett kimagasló munkáját a 
képviselő-testület Nagyatád Város Sport 
Díjával ismerte el.

Sportolói és edzői sikeres munkájáért 
Nagyatád Város Sport Díja kitüntetésben 
részesült Vártok Ákos, a Rinyamenti Kézilabda 
Club kapusa, a férfi kézilabda utánpótlás
nevelés eredményes vezetője.

A város gazdasági és szolgáltatási 
színvonalának fejlesztése terén végzett 
kiemelkedő tevékenysége elismeréséül a 
képviselő-testület Nagyatád Város Üzleti- 
Gazdasági Díja kitüntetést adományozta 
Sántics Józsefnek, a Daewo-autókereskedés 
vezetőjének.

(J'olylulás a 2. oldalon)
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A Magyar Kézilabda Szövetség Elnöksége a 
kézilabda sport érdekében végzett eredményes 
tevékenységük elismeréseként a Magyar 
Kézilabdázásért kitüntető címet adományozta 
a Nagyatádi Női Kézilabda Klub részére.
Az elismerést átadta Mocsai Lajos, a Magyar 
Női Kézilabda Válogatott Szövetségi 
kapitánya.

PORTRÉ
D r. B a k á c s T i b o r n é

Sorozatunkban 
a képviselő- 
testület tagjait 
mutatjuk be. Az 
a -célunk, hogy 
olvasóink egy 
kicsit köze
lebbről is 
megismer- 
kedhessenek a 
helyi képvi
selőkkel. Ez 

alkalommal Dr. Bakács Tibornét ismerhetik 
meg.

Pécsett születtem. A sors úgy hozta, hogy 
Somogy megyébe kerültem. Az általános iskolát 
Csurgón és Segesden végeztem, majd a 
középiskolai tanulmányaimat az Ady Endre 
Gimnáziumban folytattam. 1963-ban érettsé
giztem. Ezt követően 1973-tól felsőfokú álta
lános igazgatási és pénzügyi szakon tanulmá
nyokat folytattam. Oklevelemet 1975-ben 
kaptam meg. 1961. július 1-től a Nagyatádi 
Községi Tanácsnál kezdtem el dolgozni.

Család?
A férjem di: Bakács Tibor, nyugalmazott 
KÖJÁL főorvos, akivel 30 éve vagyunk házasok. 
András fiunk 1976-ban született. Ö is a nagya
tádi gimnáziumban végzett. Majd a Pécsi Tudo
mányegyetem Közgazdaságtudományi Karán 
szerzett diplomát.
Büszke lehetsz rá, hiszen több külföldi egyetemen 
tanult.
Igen, jelenleg pedig az MTA Világgazdasági 
Kutatóintézet munkatársa. Nagyon szeret haza 
járni és büszke Nagyatádra.
Több évtizedet töltöttél a közigazgatásban. 
Kezdetben a közigazgatáson belül az egész
ségügyben gazdasági főelőadóként dolgoztam. 
Részt vettem a gyógyfürdő rekonstrukciójában, 
a bölcsődék építésében. Akkoriban az egész 
járás hozzánk tartozott: Kutastól Iharosberé- 
nyig. Az Egészségügyi Minisztérium által 
szervezett egy éves vezetőképző tanfolyamon 
vettem részt, amely 1982-ben szakdolgozattal és 
sikeres vizsgával zárult.
Majd a szakma egy egészen más területe 
következett.
1983-tól csak Nagyatád város egészségügyi, 
kulturális, oktatási, sport feladatainak gazda
sági- pénzügyi feladatait láttam el.
Mi az, ami ennyi éven át ezen a pályán tartott ?
Humán területen dolgoztam, ahol mindig az 
ember állt az érdeklődés központjában. A 
munkám során az odafigyelés mindig központi 
szerepet kapott.
Hogyan lettél önkormányzati képviselő?
A közigazgatásból 1998-ban mentem nyugdíjba. 
Úgy gondoltam, hogy nagyon jó lenne, ha a 
körzetben élő embereknek az érdekeit továbbra 
is tudnám képviselni.
S ismét előtérbe kerülhetett az. emberekkel való 
kapcsolat.
1998-ban független jelöltként indultam el a 
választásokon. Tovább folytathattam a munká
mat, hiszen az Oktatási és Kulturális Bizottság 
alelnökeként dolgoztam.
Milyen terveid vannak a várost illetően ?
Célom, hogy működőképes maradjon a város. S 
mint az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke 
szeretném, hogy minél több pályázati pénzt 
tudjunk az intézmények működtetéséhez, 
fejlesztéséhez megszerezni. Ez azért is fontos, 
mert a város minden általános iskolájában 
emelt szintű oktatás folyik. A Zeneiskola 
nemcsak a városban, hanem a város környékén 
is biztosítja az alapfokú zenei oktatást.
fán egy oktatási intézmény, amelynek a sorsa a 
közelmúltban dőlt el.
Igen, az Ady Endre Gimnáziummal kapcsola
tosan a testület nemrégiben úgy döntött, hogy 
nem adja át működtetését a megyének. Jelenleg 
400 a tanulók létszáma. Itt az intézmény 
arculata változott: egészségügyi képzés mellett 
immár második éve számítástechnikai és 
gépipari technikusi oktatás folyik.
Szólnunkkell még az óvodákról is.
Az elmúlt időszakban óvodát sem szüntettünk 
meg. Jelenleg is 400 óvodásunk van.
Tavaly az oktatás területén létrehoztuk a 
Rinyamenti Közoktatási Kistérségi Szakmai 
Szolgáltató Társulást.
Mi a társulás feladatköre?
Ezzel gyakorlatilag lehetővé szerettük volna
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tenni az oktatási intézmények számára, hogy 
nagyobb lehetőség nyíljon a pályázati pénzek 
elnyerésére.
Nemcsak az oktatási, hanem a kulturális 
intézmények helyzete is érint.
A Művelődési Ház rengeteg amatőr klubnak, 
művészeti csoportnak ad otthont. Fontos lenne 
az intézmény felújítása. Azt szeretném, ha a 
kultúrának lenne a háza és ne szorulna rá 
kereskedelmi tevékenységre. A könyvtár nagy 
látogatottsága annak is betudható, hogy nagyon 
aktív munka folyik. Rengeteg író-olvasó 
találkozó helyszíne és azt hiszem, hogy ezentúl a 
ház otthont ad olyan kedves rendezvényeknek, 
mint a mesemondóverseny, rajzverseny. Az 
Európai Információs Pont még jobban ide 
vonzza az embereket, valamint az internet 
ingyenes használata.
Milyen terveid vannak a körzetedben ?
Továbbra is az itt élők életkörülményeinek 
javítása, a bajban lévők segítése, munkahelyek 
teremtése, közvetlen kapcsolattartás. Felada
tomnak tekintem a járdák felújítását, amelyet 
ebben a képviselői ciklusban szeretnék 
megvalósítani, valamint a Kossuth szobor 
visszahelyezése a régi helyére. Szeretném, ha a 
város belső területét megkerülő tehermentesítő 
út megépülne.

Vass Kata

Szociális gondoskodás 
Nagyatádon

A felnőtt- és gyermekvédelmi személyes gon
doskodást nyújtó ellátások szervezése, koor
dinálása és irányítása a Szociális Központ 
keretében történik. Kitűzött céljuk az egyéni 
szükségletekre épülő, differenciált igényeket 
kielégítő, szociális és gyermekjóléti ellátás 
komplex megvalósítása.

A központ szociális munkájának, egyben 
filozófiájának alapja: a szociális és egészségi 
állapota miatt gondoskodásra szorult ember, 
lehetőleg saját otthonában, megszokott 
környezetében kapjon ellátást - mondta 
Simonovics Józsefné, a nagyatádi Gondozási 
Központ vezetője. Ugyanakkor a veszé
lyeztetett élethelyzetűek szociális biztonságát 
bentlakásos intézmény garantálja. Szükség
letfelmérés, folyamatos helyzetelemzés, a 
különböző pályázati lehetőségek kihasználása 
elősegítette a differenciált, egyéni szükség
letekre irányuló, egyenlő esélyt nyújtó, teljes 
körű ellátást biztosító komplex szociális 
ellátórendszer kiépülését.
Milyen szolgáltatásai vannak az intézménynek?
A gyermekjóléti szolgáltatásunk a gyermekek 
érdekeit védő személyes szociális szolgáltatás, 
amely a szociális munka módszereinek és 
eszközeinek felhasználásával szolgálja a 
gyermek testi egészségének és családban 
történő nevelésének elősegítését, a gyermek 
veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult 
veszélyeztetettség megszüntetését, a csaladjá
ból kiemelt gyermek visszahelyezését.

_____________________ ____________________ ll'oi\iahi\ a oldalon)



(folytatás a 2. oldalról)

Jelenleghány családot érint?
Szolgálatunk 2002-ben 123 esettel foglalkozott, 
amely 72 családot érint jelenleg. A családban 
jelentkező működési zavarok ellensúlyozására, 
családi konfliktusok feloldására folyamatos 
családgondozást végzünk. Munkánk során 
egyre több bonyolultabb problémával találkoz
unk, amely szociális, életvezetési és deviáns 
viselkedés miatt alakul ki.
Mivelfoglalkozik a családsegítő szolgálat?
Az általunk nyújtott segítő szolgáltatás a szo
ciális munka eszközeinek és módszereinek a 
felhasználásával hozzájárul az egyének, a csalá
dok, valamint a különböző közösségi csoportok 
jólétéhez és fejlődéséhez, továbbá szociális 
környezetükhöz való alkalmazkodásukhoz.
A munkájuk során találkoztak-e a hajléktalanság 
problémájával?
Szinte minden településen, így városunkban is 
gondot okoz az otthontalan, hajléktalan embe
rek sorsa. Tavaly 12 hajléktalan kereste fel 
intézményünket, akiknek étkeztetést és váltás
ruha ellátást biztosítottunk. A kapcsolati háló 
feltérképezésével (legközelebbi hozzátartozó, 
rokon), valamint a Munkaügyi Központ segítsé
gével próbálunk élethelyzetükön segíteni. 
Kik részesülhetnek házi segítségnyújtásban ?
Házi segítségnyújtásban részesítjük a lakásukon 
azokat az idős, beteg embereket, akik önmaguk 
ellátására nem, vagy részben képesek, hozzátar
tozóik nem tudnak róluk gondoskodni és erre a 
szolgáltatásra egyéni kérelem alapján igényt 
tartanak. A házigondozó szolgálat az életvitel 
minden területére kiterjedő teljes körű gondos- 
kodástjelent.
Mit tudhatunk a jelzőrendszeres házigondozásról? 
A jelzőrendszeres házigondozás működése 
2001. december 1-én kezdődött, azóta működé
se folyamatos és állandó jellegű. A szolgáltatás 
Nagyatád központtal, valamint a kistérségi tár
sulás 8 másik településével együttműködve 
valósult meg. A jelzőrendszeres házigondozás 
keretén belül a kistérségek és városunk 35 
készülékkel rendelkezik. A szolgáltatás bizton
ságérzetet nyújt, így megvalósult az a cél, hogy a 
segítség valóban egy gombnyomásnyira legyen. 
Mi az otthoni szakápolás célja ?
A szolgálat beindítása pályázati pénzből történt. 
Célja a kórházi szakápolás és a szociális 
intézményi ellátás kiváltása. A beteg otthoná
ban kerülnek végrehajtásra a szakápolási 
tevékenységek. A betegellátás a háziorvosok 
elrendelése után, az utasításaik alapján, folya
matos ellenőrző munkájuk mellett történik. A 
betegek számára ez a szolgáltatás teljesen 
ingyenes, azonban az orvos által elrendelt 
kezelések során felhasznált anyagokat (kötsze
rek, gyógyszerek) a betegnek kell megvásárol
nia - tudtuk meg az intézmény vezetőjétől.

Vass Kata

Dr. Kolosi Ildikó városi tisztifőorvos lapunk 
kérdésére elmondta, hogy nem minden kullancs 
hordozza magában a fertőzésforrást, ha igen, 
akkor Lyme-kórt, vagy kullancsencephalitist. 
A kullancsencephalitis lappangási ideje 4-21 
nap. A megbetegedés típusosán kétfázisú. Az 
első fázis tünetei influenzához hasonlóak, 
néhány napig tartó láz, levertség jellemzi, majd 
néhány napos tünetmentes időszak következik. 
A második fázisban magas láz, különféle 
idegrendszeri tünetek jelentkezhetnek. Típuso
sán ez a lefolyása, de rendkívül változatos, tehát 
nem minden esetben.
Lyme-kór esetében a kullancscsípést követően 
2-32 napon belül jelentkeznek az első tünetek. 
A csípés helyén papula (bőrelváltozás) képző
dik és a test más pontjain is kialakulhatnak 
másodlagos bőrelváltozások. Ezek csupán a 
kezdeti fázisra jellemzőek. Ezt később láz, 
hidegrázás, fejfájás, hátfájás követi.
Milyen formában védekezhetünk?
Megfelelő zárt ruházatot kell viselni, ha az 
ember veszélyeztetett helyre megy. Ha megtör
tént a csípés, a kullancsot el kell távolítani meg
felelő csipesszel, majd a sebet fertőtleníteni kell. 
A másik hatékony védekezés a védőoltás. 
Vannak bizonyos munkavállalók, akik olyan 
helyen dolgoznak, hogy munkakörükhöz kötöt
ten kötelező.
Miként lehet hozzáférni az oltóanyaghoz ?
Hozzá lehet férni a védőoltásokhoz a patikák
ban, a háziorvos pedig beadja. Három szakasz
ból áll, a harmadik oltás az első oltáshoz képest 
egy év múlva esedékes. Ezt háromévenként 
ismételni kell. A másik egy közvetlenül a 
kullancscsípés után adható oltás, specifikus im
munglobulin. A kullancscsípést követően 96 
órán belül alkalmazható eredményesen.

A kullancsirtásról Svégel Gábort, a Nagyatádi 
Városi Önkormányzat Műszaki és Vagyongaz
dálkodási Iroda vezetőjét kérdeztük:
A kullancsirtás kötelező önkormányzati feladat, 
a költségvetési rendelet köztisztasági szakfela
data. Takács János egészségügyi gázmesterrel 
330.000 Ft-ra kötöttünk szerződést.
A kullancsok irtása permetezéses módszerrel 
két részben történik, április-május és június
július időszakban. Területileg 180.000 m": azon 
részek, amelyeknél a fertőzésveszély fennáll, a 
másik pedig azok a területek, ahol emberek 
jelennek meg tömegesen, pl.: játszóterek, 
intézmények területei, óvodák, iskolák. Ez a 
fajta védekezés az emberre ártalmatlan.

Vass Kata

XIII. évfolyam ö. szám 2003. május

ISKOLA l H í O.K
Az Árpád Fejedelem Általános 

Iskola
diákjai és tanárai nagy izgalommal készültek a 
május 26-30 között zajló hagyományos ünnepi 
hét programjaira. A 8. évfolyam szalagavatója 
mellett, a diákönkormányzat rendezvényei 
voltak népszerűek. Az iskola rajz és képzőművé
szeti tagozatos diákjainak hagyományos 
kiállítása nyílt a Művelődési Házban. A Szülői 
Közösségtől Mini Vidámparki programot 
kaptak a gyerekek. A legnagyobb ajándék az 
iskola játszóudvarában felállított 2 filagória és 
játéktorony, amelyek alkalmasak szabadtéri 
tanórák megtartására is. 60 fával és cserjével 
bővítették az iskola növényzetét. A program 30- 
án ünnepi műsorral zárult, ahol a megyei és 
országos versenyeken jó eredményeket elért 
tanulóink vehették át jutalmukat az iskola 
"Szivárvány Oktatási-Nevelési” alapítvány 
kuratóriumától. A következő tanulókra 
lehetünk büszkék: Fodor Jenő, Engis Adrienn, 
Vas Bianka, Mankovics Evelin, Koller Botond, 
Lesnyák Laura, és az egész 4. b az alsó tagozat
ról. Balogh Hajnalka, Spirk Melinda, Szita Péter, 
M o n o r i Rebeka, Mester Beáta, 
Szakács Nándor, Magyarosi Mariann, 
Dezső Lili, Gombor Tamás, Csuka Barna, 
József Kristóf, Medeg Nikolett, Császár 
Gyöngyi, Kocsis Miklós, Málek Gábor, 
Preszecsán Hajnalka, és Bitó Marietta a 
felső tagozatról. A szünidőben az iskola 170 
tanulója vesz részt az őrtilosi erdei iskolában, a 
bakonyi vándortáborban, a Fonyódligeti 
Gyermek táborban, a helytörténeti és a Balaton 
körüli táborokban.

Babay József Általános Iskola

Április elején rendezték Csurgón az „Utazás a 
mesék birodalmában” elnevezésű komplex 
versenyt az alsó tagozatosok részvételével. Az 
iskola csapata a megyei elődöntőn II. helyezést 
ért el. A Csendesné Boda Ágota által felkészített 
tanulók Balaskó Lilla, Piri Virág, Svégel Fanni, 
Vas Mercédesz - így továbbjutottak a májusban 
Kaposváron tartandó megyei döntőbe.
Április 5-én Kisbárapátiban rendezték a „Hajlik 
a meggyfa” elnevezésű Somogy megyei nép
zenei versenyt. A 7-8. osztályosok között Kuti 
Ferenc, Kovácsné Törjük Teodóra tanítványa első 
helyezést ért el.
A jó idő beköszöntével a diákok erdei iskolában 
bővítik ismereteiket.

(folytatás a 4. oldalon)
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(folytatás a 3. oldalról)

Ebben a tanévben 4 osztály Sziágyon, 3 pedig a 
Tolna megyei Lengyel-Annafürdőn tölt el egy- 
egv hetet.
Sportsikerek'. Kézilabda:
A III. korcsoportos fiúk megnyerték a megyei 
döntőt, így a június 20-23. között Békéscsabán 
megrendezendő országos döntőn bizonyítják 
tehetségüket.
A IV korcsoportos fiúk a megyei 2. helyezés 
elérésével, az országos selejtező lehetőségéhez 
jutottak. A fiúk felkészítője Vártok Ákos.
AIV korcsoportos lányok: Ibriksz Eszter, Körösi 
Szilvia, Horváth Dorottya, Bácsai Orsolya, Varga 
Edit, Borsi Bianka, Horváth Szilvia, Szakály 
Tímea, Pfeiffer Éva, Mikó Gréta, Károlyi Szimó- 
na számára a siófoki megyei döntő harmadik 
helyezésével lezárultak a küzdelmek. 
Felkészítő: Bőzsöny Erika.
Labdarúgás:
A diákolimpiái városkörnyéki versenysoro
zatban a II., III., IV. korcsoportos fiúk győzel
met arattak, így a május közepén kezdődő 
megyei döntőben folytatják a küzdelmet.
Góliátos II. és III. korcsoportos csapat szintén 
megyei döntős, míg az 1-2. osztályosok a 
városkörnyéki második helyen végeztek. A 
focisták felkészítője: Szakály Gyula.

Bárdos Napok

A Bárdos Lajos Általános Iskola hagyomá
nyaihoz híven május első hetében rendezte meg 
a Bárdos Napokat. Dr. Vargáné Zag Ágota 
igazgatónő megnyitója után Győré Béláné 
ajánlotta az érdeklődők figyelmébe az 
iskolatörténeti kiállítást.
A tanulók egy szellemi totót követően, a falatka 
versenyen élvezettel készítették el vitamin
tálaikat.
Az intézmény adott otthont a Csoportos 
minőségbiztosítási konferenciának.
A Kistérségi Kamaraversenyen közel százötven 
tanuló mérte össze énektudását.
A Bárdos-túrán játékos sportversenyeken, 
vetélkedőkön vehettek reszt a diakok. A 
kirándulás lebonyolításában segítséget 
nyújtottak a Rendőrség, a Tűzoltóság dolgozói 
és a város védőnői.
A hét programját színesítette, hogy külföldi 
vendégeket is fogadtak, a seebodeni tánc
csoportot.
A Bárdos Napok lezárása, leghangulatosabb 
estélye az Anyák napjához kapcsolódó 
"Bemutatkozunk" művészeti szemle volt. Tamás 
Adrienn 8.a., Hansel Zsuzsanna 7.a., Szabó 
Julianna 6.C., Szabó József 5.a. osztályos tanulók 
kiváló eredménnyel több megyei és országos 
versenyen vettek részt, az iskola méltán lehetett 
büszke rájuk és felkészítő tanáraikra.

* * *
A Bárdos Lajos Általános Iskola énekkarainak 
szereplései:
Minősítő hangverseny, Kaposvár: Eszterlánc
Gyermekkórus, Énekkar
Fellépés a Város Napján
Kamaraének-verseny a Művelődési Házban 
Dalostalálkozó az Árpád Fejedelem Általános 
Iskolában

Majálison az osztrák vendégekkel

Seeboden néptánccsoportja már harmadszorra 
járt Nagyatádon. A "Fürjecske” táncos közös
sége, az áldozatkész szülők és alapítványunk 
kuratóriuma szervezte a vonzó programokat.
A folklórműsorban osztrák barátaink Karnsten 
vidékéről gyűjtött néptáncokat és hegyi 
vadásztáncokat mutattak be.
A fürdés, a sportjátékok a strandon, a 
petesmalomi Vidra-park, a civil szervezetek 
főzőversenyén készített "gulyás", a közös 
Bátyus buli elismerést váltott ki vendégeinkből. 
Ormai István polgármester a hivatal nagyter
mében fogadta a seebodeni néptáncosokat.
A búcsúzkodás bensőséges hangulatban zajlott.
A Fürjecske Néptáncegyüttes nevében köszön
jük támogatóinknak a szponzorálást, tisztelettel 
köszönöm a táncos gyerekek szüleinek az 
anyagi segítséget.

Mayer Károlvné 
az együttes vezetője

A József Attila Kollégiumban a hétvégén ismét 
diáktalálkozót tartottak. Akik kollégiumi 
ügyekben kicsit járatosak, azok tudják, hogy 
már sokadik alkalommal. A mostani éppen a 30. 
volt a sorban. Több mint 30 évvel ezelőtt az 
akkori igazgatónak Horváth Istvánnak a fejében 
született meg a diáktalálkozó ötlete. Az ötletet a 
megvalósítás követte. Azóta egy kis szünettől 
eltekintve minden évben létrejött a diáktalál
kozó. A tavasz folyamán a megye minden 
kollégiuma kap meghívót és a többségük él is a 
részvételi lehetőséggel.
Ez alkalommal 15 kollégium vett részt a 
találkozón mintegy 300 fővel. A délelőtt 
folyamán versmondó verseny és műveltségi 
vetélkedő adott programot a diákoknak, 
délután pedig az új strandon került sor az 
ügyességi sportvetélkedőre. Az ünnepélyes 
eredményhirdetés előtt a Fürjecske 
Tánccsoport szórakoztatta a közönséget.
Bár a rendezvény 1 napos volt, néhány 
kollégium már pénteken befészkelte magát a 
szálláshelyre és csak vasárnap mentek haza. Ez

annak a jele, hogy nagyon megszerették ezt az 
üde kisvárost és ha tehetik meglátogatnak 
bennünket. Az egész rendezvény célja 
egyébként, hogy a megye kollégistáinak 
kultúrált vetélkedési, szórakozási lehetőséget 
biztosítsunk, ezáltal is népszerűsítve a 
kollégiumi életformát. Sajnos ugyanúgy, mint az 
élet más területén itt is kevés az olyan intézmény 
és személyiség, aki hajlandó másokért áldozatot 
vállalni. A kollégiumok közül csak kettő vállal 
ilyen szerepet, pedig a diákok nagyon 
igényelnék, hiszen az események előtt már 
hetekkel készülődnek a találkozóra. Az 
intézmény vezetése és dolgozói minden évben 
kitesznek magukért, de a siker kicsit 
időjárásfüggő. Az idén erre sem 
panaszkodhattunk, így az idei rendezvény az 
egyik legsikeresebb volt az elmúlt 30 közül.

Czimmermann Béla

Szavalóverseny eredménye
1. Bellán Tímea Nagyváthy János Középiskola

és Diákotthon, Csurgó
2. Pálfy Júlia Gyergyai Albert Kollégium.

Kaposvár
3. Máté Dezső Rippl-Rónai József Közleke
dési Szakképző Iskola és Kollégium, Kaposvár

Műveltségi vetélkedő eredménye
1. Balaton Kollégium, Fonyód
2. Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakközép

iskola Kollégiuma, Marcali
3. Középiskolai Kollégium, Balatonboglár

Sportvetélkedő eredményei
Lányok
1. Nagyváthy János Középiskola és Diák

otthon, Csurgó
2. József Attila Kollégium. Nagyatád
3. Gyergyai Albert Kollégium. Kaposvár
Fiúk
1. József Attila Kollégium, Nagyatád
2. Nagyváthy János Középiskola és Diák

otthon, Csurgó
3. Városi Kollégium, Siófok

HÍREK
A Nagy atádi Cigány Kisebbségi 

Önkormányzat és a Nagyatádi Etnikai 
Szervezet hírei

Áprilisban ruhagyűjtést szervezett a Nagyatádi 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat, melyben 
részt vett a Nagyatádi Etnikai Szervezet, a na
gyatádi Vöröskereszt, és a Gondozási Központ.
---------------------------------------------------------- (fohlakis .' (Miliőn)4



HÍREK
A Nagyatádi Cigány Kisebbségi 

Önkormányzat és a Nagyatádi Etnikai 
Szervezet hírei

A felhívást április 23-án tették közzé a Jókai 
lakótelepen, valamint a "csékácsén". Az 
adományozott ruhák begyűjtésére április 28-án 
került sor. 40 zsák ruhát gyűjtöttek össze, 
amelynek egyik részét az Ady Endre utcai, míg 
másik felét a kivadári rászorultak között 
osztották szét. Köszönet az összes 
résztvevőnek!

* * *

Április 26-án társadalmi munkát végeztek, 
amelynek során a bodvicai játszótereket 
rendezték el a Föld Napja alkalmából.

* * *

Május 2-án a Civil Szervezetek főzőversenyén 
vettek részt a Nagyatádi Etnikai Szervezet és a 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat tagjai. A 
csapat különleges roma specialitással készült: 
káposztás lecsóval, melyhez roma kenyeret 
fogyaszthattak a vendégek.

* * *

Május 10-én bőgőtemetést tartottak, amely egy 
jellegzetes cigány hagyomány. A rendezvény 
fővédnöke Dr. Jaklovics Ferenc és a Nagyatádi 
Kisebbségi Önkormányzat volt. A bál bevételét 
a gyermek- és szülészeti osztály részére, illetve a 
cigány gyermekek üszásoktatására fogják 
fordítani.

Kirándultunk

A Nagyatádi Őszi Napfény Nyugdíjas Klub 
tavaszi kirándulásának úticélja a szomszédos 
hegyekkel, dombokkal ékes Baranya megye 
VOit.
Úti kalauzunknak Nagyné Gyónó Ágotát kértük 
fel. Utunk első állomása az abaligeti 
cseppkőbarlang volt. A 31 fokos kinti forróság 
után felüdülés volt a barlang 12 fokos 
hőmérséklete és tiszta, pormentes levegője.
Abaligetről Pécsre utaztunk. Pécs főterén 
megtekintettük Gázi Kászim dzsámiját. A 
csodálatos, díszes építmény 1686 óta a 
keresztény misék színhelye. A Dóm téren a 
székesegyházat és az ókeresztény mauzóleumot 
néztük meg. Sétánkat folytatva a Zsolnai 
múzeumhoz értünk. A világhírű Zsolnai 
porcelánok mellett az épületben Amerigo Tót 
magyar származású olasz szobrász alkotásait is 
megtekintettük.
Tovább indultunk Siklósra. Nagyon érdekes volt 
a panoptikumban viszontlátni a Tenkes 
kapitánya című film szereplőinek viaszmásait. 
Kirándulásunk utolsó állomása a Tenkes hegy 
lábánál Máriagyűd volt.
Hazafelé a buszon már a következő 
kirándulásunk úticélját tervezgettük.

Beké Pálné

Őszi Napfény Nyugdíjas 
Egyesület hírei

Büszkeséggel és örömmel tölt el bennünket 
minden olyan felkérés, amellyel örömet szerez
hetünk magunknak, a városban élő emberek
nek. Az április 26-i jubileumi rendezvényünkön 
a helyi nyugdíjasklubok mellett közreműködtek 
a tardoskeddi és a környei barátaink. Ének
karunk és tánccsoportunk május elsején ismét 
sikerrel szórakoztatta a közönséget a sport
csarnok melletti szabadtéri színpadon.
Ekkor már tudtuk, hogy május 4-én élő adásban 
fogunk fellépni énekkarunkkal a Budapest TV- 
ben. ahol megmutathattuk magunkat "ország
világ" előtt is. Melegséggel töltött el bennünket, 
hogy a kamera kivetítette jelvényünket, melyen 
Nagyatád város címerét láthatták a nézők. 
Gyttrkovics Tibor író dicsérő, elismerő szavaival 
méltatta szereplésünket a fellépésünket követő 
műsorában. Már a stúdióban számos elismerő 
és érdeklődő telefont, gratulációt kaptunk. 
Műsorunkkal Nagyatád és Somogy megye 
hírnevét öregbítettük.
A nagyatádi Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület 
vezetőségének a nevében:

Oh László

Kopjafát állítottak
Nagyatádon

Május 10-én a Jobb Közéleti Kör Bethlen 
Gábor erdélyi fejedelem emlékére kopjafát 
állított az evangélikus templom előtt.
Az ünnepségen részt vett Bakos István a 
Bethlen Gábor Alapítvány kuratóriumi elnöke. 
Szászfalvi László országgyűlési képviselő.

Programajánló

Városi Könyvtár

Június 4-én 17 órakor 
az Ünnepi Könyvhét keretében író-olvasó 

találkozó
Berták László József Attila-díjas költővel. 

Valahol valami c. kötete a helyszínen 
megvásárolható, melyet a költő dedikál is.

Művelődési Ház

Május 28-án 17 órakor 
Árpád Fejedelem Általános Iskola 
rajztagozatos osztályainak kiállítása 
A kiállítás megtekinthető: június 30.

Június 7-én 10 órakor
Palacsintás király választás 
(palacsintasütő verseny)

Helyszín: a József Attila Kollégium udvara*
Nevezni a Tourinform irodában lehet 

(553-012).

Június 9-én 19 órakor 
Adantis - Presser: Képzelt riport egy amerikai 

popfesztiválról.
Előadja: a Marcali Calypso Kórus és a 

Marcali Zeneiskola Énektanszaka.
A belépőjegy 1000 Ft.

Nyári táborok: 
TERMÉSZETISMERETI ÉS 

TERMÉSZETJÁRÓ TÁBOR (Balaton- 
fclvidék)

10-15 éves korú gyermekek részére 
2003. június 16-20. között 

részvételi díj: 10.000 Ft 
Jelentkezési határidő: június 10.

KÉZMŰVES TÁBOR
8-14 éves korú gyermekek részére 2003. június 

16-20. között
részvételi díj: 6.000 Ft 

Jelentkezési határidő: június 10.

A Kaposvári Csiky G. Színház 
Déryné színházbérletéltek 

utolsó előadása június 7-én lesz 
Goldoni: Nyaralás című darabját adják elő. 
Az autóbusz 17.30 indul a Művelődési Ház 

parkolójából.

Városi Múzeum:

állandó kiállítások:
Mozaikok Nagyatád múltjából

idó'szaki kiállítás:
Nagyatádi mesteremberek és műhelyeik 
A kiállítás megtekinthető: július 31-ig
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Városi Múzeum:

Kalapdivat a századfordulón
kiállítás Sasvári Tiborné képeslapjaiból és a 

Somogy Megyei Múzeum anyagából.
A kiállítás megtekinthető: augusztus 31-ig

Szoborpark:

A város keleti szélén, (a Göröndi út) közel 
száz nagyméretű faplasztika látványa nyújt 

lenyűgöző élményt a somogyi lankás tájban az 
odalátogatóknak. A szoborparkban álló 

vendégház a kisebb tanácskozások, üzleti 
tárgyalások és hétvégi pihenés céljára igénybe 
vehető (tárlatvezetés: előre bejelentett igény 

szerint).
Tárlatvezetés és egyéb információ kérhető a 

82/553-320. 82/351-497 telefonszámokon.

69. Harckocsi Ezred

A 69. Harckocsi Ezred nyugállományú 
tagjainak és tagságának június 14-én 
kirándulást szervez Opusztaszerre, a 

katonacsaládok találkozójára. Jelentkezni a 
vezetőségnél lehet. A kirándulás díjtalan

ÉRTESÍTÉS

A Saubermacher-Pannonia Hulladékgyűjtő Kft 
értesíti Nagyatád város lakosságát, hogy június, 
július, augusztus hónapokban a hulladék
szállítást hetente kétszer teljesíti.

A gyűjtés útvonala:
A Szabadság u. - Hunyadi u. - Széchenyi tér déli 
oldala - Baross G. u. - Somogyi B. u. - által 
határolt vonaltól délre elhelyezkedő utcákban:

HÉTFŐN és CSÜTÖRTÖKÖN

A többi érintett utcákban (az előbb határolt 
vonaltól északra):

KEDDEN és PÉNTEKEN

szállítja el a hulladékot a járat útvonalára 
kihelyezett gyűjtőedényből.

A szállítást 6.00 - 20.00 között végzi. Kéri a 
lakosságot, hogy a gyűjtőedényeket 6.00-ig 
szíveskedjen kihelyezni.

Saubermacher-Pannonia Hulladékgyűjtő Kft 

Május 19-én a Megyeháza Galériában 
..Ahogy a kamera látta” címmel 
nyílt Durgó Tibor fotókiállítása, 

amely az 1975. évben megnyitott Nagyatádi 
Nemzetközi Alkotótelep-Symposion életét 
mutatja be. A kiállítást Győrffy Miklós 
tanszékvezető egyetemi tanár, a Magyar Rádió 
főszerkesztője nyitotta meg. Köszöntőt 
mondott Dr. Gyenesei István, Somogy Megye 
Közgyűlésének elnöke. A nagyszabású kiállítás 
június 6-ig tekinthető meg.

Helyreigazítás

A Nagyatádi Hírlap áprilisi számában a 
„Nagyatádi vállalkozó az Ipari Parkban" című 
cikk alatt megjelent fotó illusztráció, amely a 
portugál érdekeltségű Danube's Timber 
fafeldolgozó, faipari és kereskedelmi kft. 
épületcsarnokát ábrázolja.

„IRONMAN, 
ahogy én látom”

címmel

A pályázat célja:
Az Ironman Nagyatád hosszútávú triatlon 

verseny, s a triatlon sportág népszerűsítése.

A pályázat témája:
A nagy hagyományokra visszatekintő Ironman 

Nagyatád hosszútávú triatlon versennyel 
kapcsolatos élmények megörökítése a 

művészet eszközeivel.

A pályázat kategóriái: 
képzőművészeti alkotások készíthetők 

bármely technikával (agyag, festmény, grafika 
stb.) és bármely méretben 

irodalmi alkotások vers, novella, riport vagy 
bármely más műfajban írt művek 

maximum 3 gépelt oldalnyi terjedelemben

A pályázók köre:
mindkét kategóriában külön bíráljuk el a 6-9 
év közötti, a 10-13 éves és a 14-18 éves korú 

pályázók munkáit

2003. augusztus 10-ig kell eljuttatni a jeligés 
pályamunkákat

a Nagy atádi Művelődési Házba 
(Nagyatád. Baross Gábor u. 2.;
S: 7501 Nagyatád. Pf.: 28.) 

(A borítékra írják rá: „Ironman 2003." A 
pályamunkán csak a választott jelige legyen 
feltüntetve, s mellé be kell adni egy lezárt 

borítékot, melyen kívül ugyanez a jelige áll. 
belül pedig a pályázó neve, születési ideje, 

otthoni címe, telefonszáma, az iskola, osztály, 
szaktanár neve)

S

A beadott pályaműveket nem küldjük vissza, 
azok a továbbiakban a kiíró tulajdonát 

képezik. A kiíró jogosult azokat 
sokszorosítani, kiadni.

A zsűri döntése szerint kategóriánként és 
korosztályonként a verseny legjobbjai 

díjazásban részesülnek.
Az eredményhirdetésre és az ünnepélyes 

díjátadásra 2003. augusztus 24-én. 
az Ironman Nagyatád 2003. díjkiosztó 

ünnepségének keretében, a Városi 
Sportcsarnokban kerül sor. melyre minden 

pályázó meghívást kap.

Az Ironman Nagyatád honlapja: 
www.ironman.hu

Bővebb információt a 30/2600-439-es 
telefonszámon vagy a n-ergie(a freemail.hu 
címen lehet kérni Janota Zoltán Ironman 

sajtóreferenstől.

Az Ironman Nagyatád rendezősége 
hagy ományteremtő szándékkal országos 

pályázatot ír ki

Május 25-én került sor a Magyar Hősök Emlék
ünnepe városi megemlékezésére a II. világ
háborús emlékműnél.
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