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1975. január



Januári évfordulók

1. 25 éve ezen a napon kezdődőn- a magyar 
népgazdaság e lső 5 éves terve

1. 1823-ban ezen a napon született Petőfi Sándor
1. 1959. győz a kubai forrada lom

1. 25 éve a lakult Nagy-Budapest 14 régi kerületből 
és a peremvárosok egyesítéséből

2. 1959. a világ első űrrakétájának fellövése a 
Szovjetunióban

5. Megjelenik a „Munkás-Heti Krónika* első száma 
1873-ban

7. 30 éve ezen a napon alakult a MADISZ Szegeden
10-11. Az MKP III. országos értekezlete. Jelszava „Tiéd 

az ország, magadnak építed!"

11. 175 éve született Jed lik Ányos fizikus, a hazai 
elektromos kutatás úttörője, a dinamó elvének 
egyik feltalálója

12. 1943. A Szovjet Hadsereg voronyezsi offenzívája 
megsemmisül a 2. magyar hadsereg

14. 100 éve született Albert Schweitzer, Nobel-béke
díjas német orvos, író, zeneművész, az afrikai 
leprakórház alapítója és vezetője

19 1945. Megjelenik a „Szabadság" című napilap

20. 30 éve írták alá Moszkvában a szövetséges ha
talmak és Magyarország közötti fegy>erszüne!i 
egyezményt

22. 1823. Kölcsey Ferenc megírja a Himnuszt
24. 25 éve alakult meg az Indiai Köztársaság

25 1823. Ezen a napon született Madách Imre
30. 30 éve jelent meg az Ideiglenes Kormány fel

hívása a demokratikus hadsereg toborzására



Kedves O lvasó!

Nagyatád 1971. áprilisában város lett. Város lett azért, 
mert ennek a dél-somogyi településnek lakói töretlen 
le l kesedéssel tesznek meg mindent annak érdekében, 
hogy életük egyre szebbé, tártalmasabbá, anyagi és 
szellemi téren egyaránt gazdagabbá váljék.

G yáraink , új házaink sora, kórházunk mind mind bizo
nyítékai annak, hogy belső igényünk a munka, az a l
kotó emberi tevékenység. Ezt példázzák a kommunista 
műszakok, ezt a ntegszámlálhafatlan társadalmi munka
akciók.

Szabadidőnk hasznos, a művelt szocialista emberhez 
méltó eltöltése városunkban ugyancsak komoly igény. 
Nemcsak a gyermekek, fiataljaink élnek mindazokkal a 
lehetőségekkel, amelyeket közművelődési intézményeink 
számukra biztosítanak, de munkásaink, a felnőtt lakos
ság is napról napra bizonyítja rendszeres művelődési 
igényét.

Áz illetékes intézmények vezetői ezeknek a bővülő igé
nyeknek megfelelően tervezik egyre sokoldalúbban a 
rendezvényeiket közművelődési szolgáltatásaikat. Ezek 
száma egyre növekszik: nehezebb a tájékozódás, a cél
szerű programok ismerete.



Ezért is vált szükségessé az, hogy légyen egy olyan, 
mindenki számára áttekinthető műsorfüzet, amelyből keliő 
időben lehet tájékozódni a közművelődési intézmények 
legfontosabb rendezvényeiről.
Á Városi Tanács VB. Művelődési O sztálya elsősorban ezért 
vállalta ennek az új kezdeményezésnek a megvalósí
tását.

Célunk azonban nemcsupán a műsorok ismertetése. Mű
sorfüzetünket egyben olyan fórumnak is tekintjük, amely 
lehetőséget ad megyénk képzőművészeinek, a városunk
ba ellátogató művészeknek, íróknak és közéleti szemé
lyiségeknek bemutatására, egy, egy alkotás fénykép 
stb. közlésére.

Műsorfüzetünk utolsó oldalát az aktív kultúremberek fó
rumának tekintjük. Ezen az oldalon lehetőséget bizto
sítunk arra, hogy mindenki javaslatát, egyéni vélemé
nyét, igényeit megírhassa és eljuttathassa az illetékes 
közművelődési intézmény vezetőinek. Ezzel is szeretnénk 
biztosítani a közönség és a rendező szervek szoros 
együttműködését, a közéleti demokratizmus jogának szé
leskörű gyakorlását.

Kívánjuk kedves O lvasó , hogy ez a műsorfüzet legyen 
hasznos útmutató szabadideje igényes eltöltéséhez. Vár
juk szives észrevételeit.

Jó szórakozást, kellemes élményeket kívánunk városunk 
közművelődési intézményeinek rendezvényein.

Nagyatád, 1975. január 1.



GÁBOR ANDOR 
Városi Műyelodési Központ

Levéi valamennyi Szocialista brigádhoz! 

KEDVES ELVTÁRSAK !

A G áb or Andor Városi Művelődési Központ hazánk és 
városunk felszabadulásának 30. évfordulója tiszteletére 
meghirdeti és a jövőben folyamatossá teszi a város üze
méi Szocialista brigádjainak kulturális versenyét.
A versenyben résztvehet minden szocialista és szocialista 
címért küzdő brigád.

A verseny első szakasza 1975. ja n u á r . 1-tő l, augusztus 
végéig tart. A későbbiek során minden év szeptember 
1-től a  következő év augusztus végéig gyűjthetők össze 
a pontok.
A verseny értékelése pontozásos rendszerrel, történik. Az 
alábbi rendezvényeket tekintjük a versenybe beszámít- 
hatónak: .

Rendezvény . ' Elérhető maximális
pontszám .

hangverseny 20
színházi előadás 12
kiállítás 12
kiemelt film 12
ismeretterjesztő előadás 10
író-olvasó találkozó 10
színész-közönségtalálkozó 10



A maximális pontszámot a brigád abban az esetben 
kapja meg, ha a rendezvényeken a tagok megjelenése 
legalább 90 °/o-os. A pontszámok tehát a megjelent 
tagok számával arányosan 10-10 °/o-kal csökkennek. 
Abban az esetben, ha egy brigád pl. színházbérletet 
vásárol az előadásonként járó pontszámokon kívül maxi
mum 20 jutalompontot is kap.

A pontversenyről kimutatást vezetünk, a brigádok elért 
pontszámait állandóan visszaigazoljuk, melyet a brigád
naplókban e l lehet helyezni.
A versenybe az üzemek és társintézményeink által ren
dezett programok is beszámítanak. Ebben az esetben 
a rendező szerv igazolja számunkra is az elért pontokat. 
A havonta megjelenő műsorfüzetben a pontszámba be
számítható rendezvényeket és a pontverseny állását 
rendszeresen közöljük. E műsorfüzetet minden brigád cí
mére megküldjük.

Intézményünk e versenymozgalommal is hozzá kiván 
járulni a szocialista brigádok kultúrális vállalásainak tel
jesítéséhez, a  munkásosztály művelődéséhez.
A versenyidőszakok lezárása után minden év szeptem
berében az első hat helyezett brigád valamennyi tagjá
nak (helyezéstől függően) díjmentes illetve kedvezmé
nyes bérleteket adunk.

Várjuk valamennyi brigád jelentkezését és eredményes 
vetélkedést kívánok a  Művelődési Központ dolgozói ne
vében

Ludán Imre
igazgató



Színházi előadások

8. szerda , 19 órakor

A Kaposvári Csihy Gergely Színház előadása* 
Dumas :

A HÁROM TESTŐR
Zenés já ték  3 felvonásban

Dumas közkedvelt regényének színpadi fe ld o l
gozása. A z előadás Athos, Porthos, Aramis és  
D ’Artagnan történetének zenés változata.

H ely árak : csak 22 Ft-os je g y  kapható 

CSIKY BÉRLET!

18. szombat, 16 órakor

A z Állam i D éryné Színház előadása 
Stier-Betlen :

SZŐRMŐK MACI

Zenés mesejáték 2 részben

Ez a kedves ünnepi mese a barátságról és a 
szeretet erejéről szól, meg arról, hogyha sokan 
megértik egym ást és összefognak, akkor min
den bajt le lehet győzn i ! M indegy , hogy egyik  
egy  em bergyerek , a másik egy bájos játékm ac- 
kó9 vagy néhány szépséges virág az, afeifc fri- 
állnak az igazságért.

H elyárak j egységesen 10 Ft. 

GYERM EKBÉRLET!



18. szombat, 19,30 órakor

A z  Á llam i D éryné Színház előadása- 
M akarenkó-Pándi .*

Az új ember kovácsa
Színmű 3 felvonásban.
Makarenko az első világháború alatt család
jukból a bűnözés útjára tévedt fia talokkól pró
bál tisztességes em bereket nevelni.
Olyan felelőségteljes megbízatásokkal látja el 
növendékeit, melynek végrehajtása sokszor élet
veszéllyel já r , kielégíti kalandvágyukat, egyben  
bizonyosságát adja becsületes emberi társadal
mi éretségüknek. Minden gáncsoskodás ellenére 
végül is Makarenkónak sikerül igazolnia hitét 
nevelési elveiben, és az emberben rejlő  j ó  haj
lamokban.
H elyá rak : 16, 18, 20 Ft.
DÉRYNÉ BÉRLET!

A rendező szervek a  m űsorváltoztatás jo g á t  fen n tartják .

Hangversenyek

15. szerda, 12,30 órakor

Bérlet i hangverseny
középiskolásoknak

15 órakor

Bérlet i hangverseny
általános iskolásoknak

Kiállítás
1974. decem ber 22-től 1975. január 12-ig.

Dr. Czinkotay Frigyes
festőm űvész kiállítása.
M egtekinthető h étfő  kivételével mindennap : 
14-20 óráig.



ismeretterjesztő filmvetítések

Felnőttek részére. Előadások kezdete i 19 óra

2. csütörtök

Állami orosz muzeum
Szovjet film .
A leningrádi Ermitage legszebb műkincseit is
m ertető film .

9. csütörtök

Anna Frank naplója
N D K  f i lm .
Anna Frank naplója nyomán bemutatja a fa -  
siszia koncentrációs táborokat..

Egy könnycsepp az arcon
Jugoszláv film .
Bemutatja a mai NSZK-ban újjáéledő antisze
mitizmust.

16. csütörtök

Csillagok világa
Szovjet film .
Hatalmas távolságokban lévő csillagok titok
zatos világába vezet el a film .

Csillagunk a nap
M agyar film .
Tudományos film  a napban lejátszódó külöm 
böző fizikai és kémiai folyam atokról.

23. csütörtök

Az atomok életet adnak
Szovjet film .
A film  a rádióaktív anyagok gyógyászati j e 
lentőségéről és felhasználásáról szól.



30. csütörtök

Az autó
M agyar film .
Bemutatja az autóipar fejlődését, ismerteti az 
autómotorok működését

Benzinmotorok elektromos gyújtása
M agyar film .
A z akkumulátoros gyújtás feladatának, a 
gyújtási hibák felism erésének és elhárításának 
bemutatása.

Figyelem ! Figyelem  !

R A J Z P Á L Y Á Z A T O T
hirdetünk Nagyatád felszabadulásának 30. 
évfordulójának tiszteletére.
R észtvehetnek:

kisdobosok
úttörők
középiskolai diákok 
felnőttek

A pályamunkákat 1975. március 1-ig kell a 
Városi M űvelődési Központba beadni.
A  feltételekről a művelődési központban és az 
oktatási intézm ényekben lehet érdeklődni. 
Korosztályonként a 3 első helyezettet díjazzuk.

I. díj : 300 Ft
II. díj : 200 Ft
III. díj-. 150 Ft

Minden kedves látogatójának 
sikerekben gazdag, boldog 
új évet kíván

a Művelődési Központ
igazgatósága



A  F e g y v e r e s  E r ő k  K l u b j a  
1975. január havi műsora

4. Szombat 10 órakor

Szobrászverseny gyerekeknek
Gyülekező a FÉK előtt 10 órakor. Hószobrászat 
a Szabadság parkban (kedvezőtlen idő esetén 
gyurma játékok készítése a FEK-ben).
A foglalkozást vezeti Bendár látván.
Utána : az alkotások értékelése - díjkiosztás. 
Kiállítás készítése a gyermekek alkotásaiból.

16 órakor

30 év magyar filmművészete
A BAKARUHÁBAN c. magyar film vetítése. 
20. órakor
Szombat esti tánczene.
Közreműködik a FÉK  tánczenekara.
Tánc 02 óráig.

5. Vasárnap 10 órakor
Mesefilm vetítése gyermekeknek

15 órakor
Gyermekek alkotásaiból rendezett kiállítás 
megnyitása.
Utána : Diafilm vetítése.

15 órakor
Az ifjúsági klub tagjainak :
Asztali tenisz-verseny díjazással.
A foglalkozást vezeti: Kovács Géza.

15,30 órak or
A könyvtárban könyvtárhasználati vetélkedő 
8 - i 4  éve- gyermekeknek.
V ezeti: Huszár Judit, könyvtáros.



8. Szerda 16,30 és 18 órakor

Asszonyok politikai oktatása :
A TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMÉLET KÉRDÉSEI 
c. tanfolyam.
Vezeti : Kálmán alez.

9. Csütörtök 17 órakor

A  nyugdíjas K lub szervezésében

Az édes szó : Szabadság
c. szovjet film közös megtekintése.
Utána : beszélgetés a filmről.
A foglalkozást vezeti: Kovács Géza.

10. Péntek 18 órakor

Az Orosz Nyelvi Klub foglalkozásának tém ája:

L e n i n g r á d
Történelmi nevezetességek, műemlékek,
A  város múltja, jelene, kultúrális élete.
A  foglalkozást vezeti: Valerij Potapov.

11. Szombat 18 órakor

Zenetörténeti előadás 
A foglalkozást vezeti: Szőke Zsuzsa

20 órakor

Veronika bál
Tánc, tánczene, tombola 
Belépődíj : 5 és 10 Ft

12. Vasárnap 10 órakor

A honvédelmi Úttörő Zászlóalj szervezésében :

A Légy jó mindhalálig
c. magyar film közös megtekintése, utána 
beszélgetés a filmről,
A  foglalkozást vezeti: Bendúr István.



A magasabb egység művészeti csoportjainak 
bemutatója
Belépés csak meghívóval!

15 órakor

15. Szerda

17 órakor

Nyugdíjas klub játékdéiutánja
Sakk-, ulti-, römiverseny díjazással .

18. Szombat

]6  órakor

30 év magyar filmművészete
.Tancsó Miklós : OLDÁS ÉS KÖTÉS c. filmjének 
vetítése. Utána filmvita.
Vezeti: Dr. K elemen Tiborné, népművelő.

16 órakor 

Az étteremben

MSC JOCKEY műsor
A műsort vezeti : Bíró György 

20 órakor

Zenés szombat este
Közreműködik a Klub tánczenekara 
és Bíró György.



19. Vasárnap

10 órakor

A  Honvédelmi Úttörő Zászlóalj programja

Katonaélet régen és ma c. előadás.
Üti na alaki kiképzés.

15 órakor

Téli játékok a szabadban gyerekeknek

Utána: forró tea a klubban 
A  foglalkozást vezeti Huszár Judit

16 órakor

Az Ifjúsági Klub szervezésében

Foto-szakkör alakuló foglalkozása
beszélgetés a szakkör céljáról, munkatér véről.

22. Szerda

16,30 és 18 órakor 

Asszonyok politikai oktatása

A társadalmi és áliamélet kérdései
című tanfolyam.
V ezeti: Kálmán alez.

24. Péntek

18 órakor

Orosz nyelvi klub foglalkozása
A társalgás témája : U R A  L 
A  foglalkozást vezeti: Valerij Potapov.



9 órakor

Járási V árosi Munkásőrparanesnoksá^ 
szervezésében

25. Szombat

20 órakor

Zenés hétvége
Tánc 02 óráig.

26. Vasárnap

10 órakor

A  Honvédelmi Úttörő Zászlóalj foglalkozása

Korcsolyaverseny
(kedvezőtlen idő esetén : ügyességi játékok, 
játékos vetélkedők a FEK-ben).

Ünnepélyes csapatgyűlés

16 órakor

A z ifjúsági klub programja

Megemlékezés Lenin halálának 
51. évfodulójáról



15 órakor

A Pf. 31. alakulat hivatásos állományénak

klubdélutánja

16 órakor

Fiatal tisztek klubjának ülése

27. Hétfő

29. Szerda

15 órakor

Politikai tájékoztató
a honvédségi parancsnokság és a nyugdíjas klub 
részére.
A foglalkozást vezeti : Szabó György, az MSZMP 
Somogy megyei Oktatási Igazgatóságának 
tanszékvezetője.

31. Péntek

16 órakor

játékdélután felnőtteknek
Rex- és biliárdverseny díjazással. 
V ezeti: Vertetics alez.

Február 1. Szombat

16 órakor

év magyar filmművészete
A „SODRÁSBAN44 c. film vetítése. 
Utána filmvita.
V ezeti: Kovács Géza.



Szombat esti tánczene

Tánc 02 óráig

Közrem űködik a FÉK tánczenekara.

20 órakor

2. Vasárnap

10 órakor

A  Honvédelmi Ú ttörő Zászlóalj foglalkozása :

Megemlékezés a tatabányai 

bányászsztrájkról

Műsor Tatay Sándor ;

PUSKÁK ÉS GALAMBOK c. műve alapján.

18 órakor

Zenés vasárnap

Közreműködik a FÉK tánczenekara.

Tánc 24 óráig.



A FÉK nyitvatartási ideje :

Hétköznap (hedd kivételével): 10-23-ig. 
Szom bat: 10-02-ig. Vasárnap : 10-24-ig.
K ed d : szünnap

Szakköri napok, klubfoglalkozások :

Tisztek fórum a : havonta 
Ifjúsági k lu b : naponta 16-22-ig 
Gyerm ekszinpad kezdőknekt szerda 14,30 órától 
Gyermekszinpad haladóknak : 
csütörtök 14,30 órától 
B élyeggyű jtő  szakkör felnőtteknek t 
minden hó második és negyedik péntek
19 órától
B élyeggyű jtő szakkör gyerm ekeknek : 
minden vasárnap 14 órától

Orosz nyelvi klub : minden hó második 
és negyedik péntek 18 órától

A könyvtár iiyitvaíartá&a :

H étköznap: (kedd kivételével) 14-18 óráig. 
Vasárnap; minden hó első és harmadik va
sárnap zárva , második és negyedik vasárnap
14— 18-ig nyitva

Étkezés

E béd : naponta 12-14-ig.
Vacsora : (kedd kivételével) 18-22-ig.

Büfé nyitvatariása :

Hétköznap : (kedd kivételével) 10-23-ig.
K ed d : 10-14-ig. Szom bat: 10-02-ig. 
Vasárnap : 10-24-ig.

A z étterem ben minden nyitvatartási napon 
tánczene!



A nagyatádi városi-járási könyvtár
(Széchenyi fér 14.)

40.000 kötet szak- és szépirodalmi mű, gyermekköny
vek, 140 magyar és külföldi ál talános és szakfolyóira
tok, kézikönyvek, lexikonok, statisztikák, szakrajzok, 
műszaki leírások, térképek, hanglemezek, diafilmek á ll
nak az érdeklődők rendelkezésére.

Szakembereknek dokumentációs, információs szolgál
tatás.

A gyermek és felnőtt könyvtár nyitva :

hétfő 1 0 — 12 13 — 18 óráig
kedd kölcsönzési szünnap
szerda 10 —  12 13 —  18 óráig
csütörtök —  13 —  18 óráig
péntek 10 — 12 13 — 18 óráig
szombat —  13 — 18 óráig

Fiókköny vtárak:

I. sz. fiókkönyvtár (Szigetvári u. 27.) 
nyitva: szerda

17 —  19 óráig
péntek

II. sz. fiókkönyvtár (Hen#sz Általános Iskola) 

nyitva: szerda
17 — 19 óráig

szombat
vasárnap 10 —  13 óráig

III. sz. fiókkönyvtár (Kivadár Általános Iskola) 
nyitva : hétfő 15 —  17 óráig

szerda 14 —  18 óráig



Városi-járási könyvtár társodalomíudo- 
mányi és törtenelemtudományi 

újdonságaiból ajánljuk

Aczél György :
SZOCIALISTA KULTÚRA — KÖZÖSSÉGI EMBER 

Bp. 1974. Kossuth Kiadó. 357 1.

Serényi József:
ÉLETSZÍNVONAL ÉS SZOCIÁLPOLITIKA 

Bp. 1974. Kossuth Kiadó. 110 1.

Brezsnyev, Leonid Iljics :

AZ SZKP ÉS A SZOVJET ÁLLAM KÜLPOLITIKÁJA 
Bp. 1974. Kossuth Kiadó. 583 1.

Földes P á l :

ÍGY KEZDŐDÖTT
Az európai népek antifasiszta harca 1936-1941. 
Bp. 1974. Kozmosz. 230 1.

Garami László :

A FALUSI ÉRTELMISÉGRŐL A FALUSI 
ÉRTELMISÉGNEK

Bp. 1973. NPI. 314. 1.

H olló Mária :

TECHNIKA ÉS TÁRSADALOM
Bp. 1974. Kossuth Kiadó. 311 1.

Kádár János :

VÁLOGATOTT BESZÉDEK ÉS CIKKEK 1957— 1973. 
Bp. 1974. Kossuth Kiadó. 445 1.



Kalmár György :
A  FELROBBANT ORSZÁG. PAKISZTÁN -BENGÁLIA 

Bp. 1974. Gondolat. 396 1.

M AGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT 
HATÁROZATAI ÉS DOKUMENTUMAI 1967 —  1970. 

Bp. 1974. Kossuth Kiadó. 749. 1.

Nemeskürty István :
ELFELEJTETT ÉVTIZED. 1542— 1552 : TÍZ 
ESZTENDŐ M AGYAR KRÓNIKÁJA 

Bp. 1974. Magvető. 271 1.

Paczensky, G ert:
. . .  ÉS JÖTTEK A  FEHÉREK

A gyarmatosítás fél évezrede 
Bp. 1974. Gondolat. 327 1.

Pohorille, Maksymilan :
FOGYASZTÁSI MODELL A  SZOCIALIZMUSBAN 

Bp. 1974. Kossuth Kiadó. 201 1.

Yályi Zsuzsa :
FORRADALOM ÉS ELLENFORRADALOM 
CHILÉBEN

Bp. 1974. Magvető. 251 1.

Wiener, A . Imre:
A GAZDASÁGI VEZETŐK BÜNTETŐJOGI 
FELELŐSSÉGE

Bp. 1974. Közgazd. és Jogi Kiadó. 368 1.

Munkáját, önképzését segíti ha igénybe veszi a könyv
tárak hasznos szolgáltatásait.

Szeretettel várja a
VÁROSI— JÁRÁSI KÖNYVTÁR



V Á R O S !  T A N Á C S VB .
Társadalmi Ünnepségeket és Szertartásokat Szervexő  

I R O D A

Az emberi élet különböző állomása, a nagy 
évfordulók :

Születés, házasság, haláleset
minden időben a család a rokonság legbensősé
gesebb ünnepei voltak.

Az idők változása, így a szocialista társadalmi 
rendszerünk fejlődése is a korszerűség igényét 
veti fel az élet minden területén.

A  hagyományok, vallási szertartások mellett 
egyre növekszik aa igény az élet nagy alkalma
inak, sorsfordulóinak a közösség, a társadalom 
által történő megrendezésére.

A  Nagyatádi Városi Tanács Végrehajtó Bizott
sága a növekvő igények színvonalas kielégítése 
cé ljá bó l: 1972. január 1-vel létrehozta a

Társadalmi Ünnepségeket és Szertartásokat 
Szervező Irodát

amely a Városi Tanács épületében (Széchenyi- 
tér 7.) működik. ■

Az IRODA az igényeknek megfelelően, egyre 
bővülő lehetőségekkel vállalja a családi ünnep
ségek :



Házasságkötés, névadó, temetés, 
ezüst-arany

valamint egyéb családi és társadalmi ünnepsé
gek :

Nyugdíjas találkozó, öregek napja
stb. szocialista tartalmú megrendezését.
Az IR O D A  alapszolgáltatásai díjtalanul vehetők 
igénybe.

N ÉV A D Ó , valamint H Á Z A S SÁ G K Ö T É SI ün
nepség céljára megfelelően berendezett helyisig.

Névadás alkalmával:
ünnepi beszéd, 
úttörők közreműködése, 
díszes kivitelű emléklap,
3 gyermek adatainak névadókönyvbe történő 
ünnepélyes bejegyzése.

Házasságkötés alkalmával:
ünnepi beszéd, 
gépzene

Gyászszertartás esetén:
gyászbeszéd.
gépzene

Az alapszolgáltatáson túlmenő szolgáltatások 
biztosítása térítés ellenében történik.

Az iroda az alábbi lehetőségekkel rendelkezik 
és igénybevételét ajánlja az érdekelteknek.

névadó, házasságkötési értesítés, valamint gyátz- 
jelentéi nyomdai előál’ítása. 
esküvői csokrok, koszorúk, aírcsolrok megren
delése,
fodrásznál soronkívüliség biztosítása, 
az ünnepeltek ünnepség színhelyére való szállí
tása.



Az ünnepségeken:

kórust,

szavalatot,

magnetofon, fénykép, keskenyfilm felvételek 
készítését,

pezsgőt (az ifjúpár, vagy újszülött köszöntésére)

Az ünnepségeket követően:

műtermi fényképfelvételekre bejelentés,

ünnepi ebédek, vacsorák étteremben való 
biztosítását,

külföldi és belföldi nászutak megrendelését.

A  családi ünnepség, illetőleg a polgári gyászszertartás 

rendezésére vonatkozó igény :

Üzemi aktivacsoportnál, Városi Tanács anyakönyvve* 
zetőjénél és a Temetkezési Vállalatnál is bejelentheti, 
de az

IR O D Á H O Z

fordulók igénye közvetlenül nyer kielégítést.



K O N Z E R V G Y Á R

Január 7-19-ig

Váci Mihály Szocialista Brigád

kiállítása

a tanácsteremben
A vá l lalat termékeinek bemutatása címmel.

1 £-31 -ig

Á Konzervgyár FO TO -klubjának

I. kiállítása
az ebédlőben

15-én negyed 3 órakor

Irodalmi é letünk nagyjai
TIT előadás 

21-én negyed 3 órakor

A gyermeknevelés és a helyes családi 
eszmény kialakítása

TIT előadás



Nagyatádi műsorfüzet .
Nagyatád város közművelődési intézményeinek 
havi műsortájékoztatója
Kiadja a Nagyatádi Városi Tanács VB. Művelődési Osztálya
Fk .: Dezső Lászlóné
Fsz.: Bendur István-Rumi Attila

74 2942 S o m o g y  m. N y. nagyatád i telepe 2509



Igények, vélem ények, javaslatok lapja
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