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Augusztusi évfordulók 

1905. augusztus l-én szü!etett GÁSPÁR MARGIT író, 
műfordító 75 éve 

1945. augusztus 2-án aláírják a három nagyhatalom 
kormányfőinek potsdami határozatát 35 éve 

1890. augusztus 9-én született JEMNITZ SÁNDOR, 
haladó szellemű zeneszerző és zenekritikus 

90 éve 
i 805. augusztus l 0-én született TOLDY FERENC 

irodalomtörténész, kritikus 175 éve 
1860. augusztus 11-én született BLÁTHY OTTÓ 

TITUSZ gépészmérnök, a transzformátor és a 
turbógenerátor egyik feltalálója 120 éve 

1890. augusztus 15-én szü!etett HUNYADI SÁNDOR 
regény- és drámaí ró, kiváló novellis t a 90 éve 

1880. augusztus 16-án született VARSÁNYI IRÉN ne
ves színésznő, az első magyar némafilmek sze
replője 100 éve 

1780. augusztus 19-én született P. J. de BÉRANGER 
francia republikánus költő ; nagy hatással volt 
Petőfire 200 éve 

1949. augusztus 20 az Alkotmány ünnepe 31 éve 
1880. augusztus 23-án született A. Sz. GR IN szovjet-

orosz regé nyíró, elbeszélő 100 éve 



1880. augusztus 26-án született GUILLAUME 
APOLLINAIRE fran cia költő, kritikus a szür• 
realizmus legnagyobb alakja 100 éve 

1780. augusztus 29-én született J. A. D. INGRES fran• 
cia klasszicista festő, a rajzm0vészet egyik leg
nagyobb alakja 200 éve 

1890. augusztus 30-án szü!etett REMENYIK SÁNDOR 
költő, a két világháború közötti romániai ma
gyar líra jelentős alakja 90 éve 
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A közmtívelödési könyvtárak nyitvatar
tási ideje: 

Városi-Járási Könyvtár 
Nagyatád, Széchenyi tér 14. Telefon : 360. 
(Felnőtt és gyermekrészleg) 

Nyitva: 
hétfő 

kedd 
szerda 

10-12 13-18 óráig 
kölcsönzési szünnap 
10-12 13-18 óráig 

csütörtök 
péntek 
szombat 

13-18 óráig 
10-12 13-18 óráig 

13-18 óráig 

1. sz. fiókkönyvtár 
Nagyatád, Rákóczi u. 41. 

Nyitva: 
könyvtár: 

hétfő 

kedd 
9-12 14-17 óráig szerda 

- 14- 17 óráig csütörtök 
8-14 - óráig péntek 

szombat 
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klub: 
17-28 óráig 

17-22 óráig 
17-22 óráig 

- óráig 
16-20 óráig 



_..,.... ___ .....,,,__,..... ___ ....,.....,_.....,.....,.....,.. 

II. sz. fiókkönyvtár 
Henész, Általános Iskola 

Nyitva: 

hétfő 17-19 óráig 
szerda •. 17-20 óráig 
péntek 17-20 óráig 

Ill. sz. fiókkönyvtár 
Kivadár, Általános Iskola 

Nyitva: 

hétfő 15-17 óráig 
szerda 14-18 óráig 

JÓL GAZDÁLKODIK A SZABADIDEJ~VEL 
HA OLVAS! 

LÁTOGASSA A KÖNYVTÁRAKAT! 
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Elolvasásra ajánljuk 

200 éve született P. J. BÉRANGER. (Párizs, 1780.) 
Arany János verset írt halálára; Petőfi a sza

badság legnagyobb apostolának tekintette. Ódai hang• 
vételű költeményeit mély hazaszeretete ihlette. A 
régi dicsőség emlegetésével hirdet új reményt és ön
bizalmat hazájának; a világrengető nagy csaták em
lékét éleszti. Utolsó verseiben a nép költőjének 

vallja magát, a költő kötelessége, hogy a n incstele
nekben felébressze a felszabadulás vágyát. 
B~RANGER, PIERRE JEAN DE: Dalai 

Franciául és magyarul. Magyarítják, Szász Károly, 
Illésy György és mások. Debrecen. 1860. 
Önéletrajzom. Ford. Kludik Imre. 1-2. köt. 
Szolnok. 1881. 
Válogatott versei. Ford. Ábrányi Emil, Bakusz 
József stb. 

R61a szóló irodalom : 
Dobossy László : 

A francia irodalom története. 2. köt. Bp. 1%3. 
Kacziány Géza : 

Petőfiről és mestereiről. Bp. 1910. 
Miklós Elemér: 

Petőfi és Béranger. Bp. 1904. 
90 éve született HUNYADY SÁNDOR regény- és 
drámaíró 

5 



M a V e i : 

Álmatlan éjjel. Cikkek, karcolatok. Bp. 1970. 

Aranyifjú: Novellák Bp. 1973. 

A hajó királynőj e . 1- Téli sport. Elbeszé lések. 

Bp. 1969. 
Három bstély. C ikkek, karcolatok. Bp. 1971. 

Olasz vendéglő. Elbeszé lése k. Bp. 1965 . 

Razzia az „Arany Sas"-ban. Elbeszélések 

Bp. 1976. 

A vöröslámpás ház . Elbeszélések . Bp . 1961. 

Róla szóló irodalom: 

Vé cs ei Irén: Hunyady Sándor Bp. 1973. 

A BODVICAI ADY ENDRE IFJÚSÁGI KLUB 
PROGRAMJA 

13-án 

Pop-sarok 
Az Edda együttes nagylemez bemutatója 

Vezeti: Kramarics Imre 

27-én 

Könyvismertetés 
lsaac Asimov: ALAPÍTVÁNY címCí 

tudományos fantasztikus könyvéről 
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A bodvicai diákok klubjának programja 
Minden szombaton 16 órától nyitva 

16-án 

játékban a szerencse! 
A játékot Hajdu Erzsébet vezeti 

23-án 

Könyvismertetés 
Oravecz Imre: Máshogy minden más című 
könyvéről 

30-án 

Játszani is engedd ... 
összeállítás József Attila mí.iveiből 
/., lemezbemutatót Mester József vezeti 

A bodvicai nyugdíjas klub programja 

4-én 

Havi program megbeszélése 

11-én 

A modern orvostudomány: 

Életet az éveknek 
(előadás) 
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18-án 

Megemlékezés az Alkotmány ünnepérol 
25-é n 

Könyvi5mertetés 
Magyarország virágzása és romlása -

Magya.rország a XIV.-XV. században 

FILMSZÍNHÁZ MÜSORA 

Aug. 7-8. csütörtök, péntek 

A Romeykewügy 
Színes, szinkronizált NSZK film 

14 é ven aluliaknak nem ajánlott! 

7. csütörtök Este fél 8 órakor 

FILMBARÁTOK KÖRE 

Picasso kalandjai 
Színes, svéd filmszatíra 

14 éven aluliaknak nem ajánlott! 

l 0. vasárnap 

Megtalálták é:ti 7. századot 
Színes, szinkronizált francia filmvígjáték 

Korhatár nélkül. 

Kísérőműsor: csiki-csuki. II. helyárú. 
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12. kedd 

A férfi aki szerette a nöket 
Színes, szinkronizált francia film. 
16 éven felülieknek! II. helyárú 

14-1 S csütö rtö k, pén t ek 

Vágyak idegenben 
Sz ínes jugoszláv film 
16 éven fe lül iekne k! 

14. cs ütörtök du . fél S órakor 

Kincskereső kisködmön 
Színes magyar ifjúsági film Móra Ferenc 
m0véb61 
Kor határ nélkül 
Kís é rőmOsor: Ja j, a matek! 

17. vasárnap 

A híd túl messze van 1-11. 
Kétrészes, sz ínes, szinkro nizált angol fil m 
14 éven alul iakna k nem ajánlott ! 
Kísérőműsor: SZOT fil mmagazin 
Dupla helyárú 
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19. kedd 

Evezz, egyedül! 
Színes, szinkronizált szovjet film 
Korhatár nélkül 

Kísérélműsor: Zenélő rovarok 

21-22. csütörtök, péntek 

Mentolos ital 
Színes, szinkronizált franci a film 

Korhatár nélkül 

2,1. csütörtök Este fé l 8 ó r.'lkor 

FILMBARÁTOK KÖRE 

Korkedvezmény 
Színes magyar dokumentu m- ját ék film 

Korhatár nélkül 

24. vasárnap 

Csillagok háborúja 1-11. 
Színes tudományos-fantasztikus amerikai film. 

Korhatár nélkül. Kísérőműsor: Pánik. 

Dupla Ill. helyárú. 
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26. · kedd 

l{at§avadászat 
Színes, szinkro nizált c sehszlovák bűnügyi film . 
Korhatár nélkül. 

28-29. csütörtök, péntek 

Wa!t Dhm~y állatbirodalma 
Sz ínes arnerik~i fl!m: Korhatár nélkül. 

28. csütörtök du. 5 órakor 

Csárdáskirálynő 
Kálmán Imre operettjéb61 készült színes 
magyar-NS Z K kooprodukcló. Korhatár nélkül. 

~ 1. V3 53r nap 

Éjszaka i csendben 
Színes le ngye l b űnügy i film . 

16 éven felüli e kne k. 
Sze pte mber 2. kedd 

A fe kete ard románca 
Sz ínes spanyol történelmi kalandfilm. 
14 éve n aluliaknak nem aj ánl ott! II. helyárú. 

Előadások kndete: du. 5 és este fé l 8 ó rakor, 
kétrészes fil m ese té n d u. 4 és este fé l 8 ó rako r. 

A műsorvál toztatás jogát a moziüze mi vállalat fenn

tartja . 
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SZÍtHiÁZ 

23 -án 19,30 órakor 

Ecseri lakodalmas 
2z Állami Népi Együttes műsora 
Jegye k elővételben vá lth atók! 
Helye: Gábor Ando r Művelődési Köz pont 

!{!ÁLLÍTÁS 

16-tól szeptember 7-ig 

Szöiössy Enikö 
szo brás:zmGvész kiállítása 
Helye: Gá bor Andor Művelődési Központ 

Figyelem! 

A Gábor Andor Művelődéii Központban 1980. szep
tember IS-tői az alábbi körök, kiscsoportok indul
nak felnőttek részére: 

Német nyelvtanfolyam 
Szabás-varrás tanfolyam 
Szövő szakkör 
Női kézimunka szakkör 
Női éne kkar 
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Kertbarát kör 
Bélyeg kör 
Elektrotechnikai kör 

Jelentkezés az intézmény irodáját.an szeptember 15-ig 
A diákkörök beindításáról az oktatási intézmények
kel szeptemberben állapodunk meg. 

Színházi bérletek 

A jövő évadban ismét bevezetjük a színházi bérlet 

rendszert. 

Az alábbi korcsoportok számára váltható bérlet 1980. 

szeptember 15-ig: 

ÓVODÁS BÉRLET (bábelöadáso!<ra) 
ÁLTALÁNOS ISKOLAI BÉRLET 
(1-6 osztályosok részére) 
IFJÚSÁGI BÉRLET 
(általános iskola 7-8 osztályos tanu lói és a 
szakmunkástanulók részére.) 
FELNŐTT BÉRLET 

Az előadások számát bérletváltáskor közöljük. 
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Budapest - Tourist által hirdetett 
külföldi utak 

ZAKOPÁNE - KRAKKÓ 

Időpont: 1980. október 13- 17. 
Utazás autóbusszal 

5 nap 

Elhelyezés két-három ágyas szállodai szobákban 
E!látás: teljes ellátás 

Program: kirándulás az 1125 m magas Guba
lowka hegyre, fogaskerekű vasúttal. 
Krakkóban városnézés a Wawel meglátogatása 
Az auschwitzi haláltábor emlékmúzeumának 
megtekintése-

Irányár: 3 130 Ft 

!SZTAMBUL 

Utazással együtt 4 nap 

Utazás repülőgéppel 

Elhelyezés 2-3 ágyas z uhanyozós szállodai 
szobákban 

Ellátás: fél penzió - első nap vacsorától 4. nap 
reggeliig. 
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Program: félnapos városnézés autóbusszal 
Kék Mecset, Topkapi, Aja Sofía, Galata-híd, 
Bosporus megtekintése, séta a Nagybazárban 

Irányár: 7 100 Ft 

Időpont : október 4 

Költ6pénz: 790 Ft-ért 

A SIOTOUR és a Kertbarátok Köre által indítandó 
belföldi utazás 

1 dö pont: 1980. augusztus 29-30-31. 

Útvonal: Nagyatád-Budapest-Hatvan-Abasár
-Parád-Eger-Miskol e-Szerencs-Tokaj-
-Debrecen-Szolnok-Dunaföldvár-Nagyatád 

Utazás autóltusszal 

Program: augusztus 29. indulás Nagyatádról Buda
pestre, ahol a Nemzeti Múzeumot és a koro
názási ébzereket tekinti meg a csoport, ebéd 
Hatvanban, majd borkostoló Abasáron, Eger
ben városnézés, majd elszállásolás Felsötár
k ányban 1. oszt. fiz. vendég szobákban. 
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augusztus 30. reggeli után indulás Aggtelekre, bar
langlátogatás, ebéd Miskolcon, majd tovább 
megy a csoport Szerencsre és Tokajba. Itt is
merkedés a várossal, majd indulás Debrecen• 
be, ahol a vacsora lesz és a szállás. 

~ugusztus 31. ismerkedés Debrecen nevezetességei• 
vel, majd jó id ő esetén fürdés Hajduszobosz
lón, 13 órakor ebéd Szolnokon, séta a Tisza 
partján, a délutáni órákban indulás hazafelé 
útközben vacsora 

Részvételi d íj : kb. 1 200 Ft 

A hirdetett utakra jelentkezni lehet: 
SIOTOU R Nagyatád, Kos suth u. 3. Tel. 83. 
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Nagyatádi m(lsorfüzet 
Nagyatád város közművelődési intézményeinek 
havi műsortájékoztatója 
Kiadja a Nagyatádi Városi Tanács VB Művelődésügyi Osztálya 
Fk. Dezső Lászlóné 
80 1181 ~ogy m. Ny . nagyatádi telepe 1000 db 
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