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F I G Y E L E M !

Az OTP minden kedden 16—17 óráig a hitelek

kel kapcsolatban tanácsadást tart. az OTP hiva

talos helyiségében, melyre az érdeklődőket sze

retettel várják.

OTP Nagyatádi- fiókja
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Áprilisi évfordulók:

1948. április 1-én megkezdi működését az Egész
ségügyi Világszervezet, a WHO (április 1—7. kö
zött.
Egészségügyi v ilágnap 33 éve

1901. április 1-én született SÁNDOR Pál marx
ista filozófus; első írásai a 100 százalékban je
lentek meg, sok szakkönyv szerzője. 80 éve

1911. április 1-én született GODA Gábor író, pub
licista, színikritikus; 1929 óta publikál. 70 éve

1921. április 1-én született André STÍL; francia 
regényíró, novellista, politikus, a béke és mun
kás-mozgalom harcos publicistája. 60 éve

1931. április 1-én született Rolf HOOHHUTH; 
német (NSZK) drámaíró, elbeszélő, szerkesztő.

50 éve

1891. április 2-án született SÍK Endre; politikus, 
történész, író, Nemzetközi Lenin-békedíjas (1968).

90 éve

1856. április 3-án született MRACZALI Henrik; 
történetíró. 125 éve

1906. április 3-án született SZEMLÉR Ferenc ro
mániai magyar költő, műfordító, író. 75 éve

Április 11. a költészet napja, József Atilla szü
letéséinek (1905) évfordulója.
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1961. április 12-én Jurij Alekszjejevics GAGA- 
RIN; a világ első űrrepülője, 108 percet töltött a 
kozmoszban a VOSZTOK 1. űrhajóval; az űrha
jósok napja. 20 éve

1906. április 13-án született Sámuel BECJCETT; 
ír származású francia—angol regény és dráma
író, Nobel-díjas (1969). 75 éve

1921. április I4-én született HUNYADY József , pró
zaíró, műfordító , újságíró 60 éve

1871. április 17-én született E. GONZALEZ MíAR- 
TINEZ; mexikói költő, aktív békeharcos volt.

110 éve

1901. április 18-án született NÉMETH László; a 
XX. századi magyar irodalom legsokoldalúbb, 
legnagyobb hatású ínra. 80 éve

1870. április 22-én született Vlagyimir Iljics' 
LENIN. l i l é v é

1901. április 22-én született THURY Zsuzsa író, 
újságíró, műfordító. 80 éve

1891. április 23-án született Szsergej Szergejevics 
PRQKOFJEV; szovjet zeneszerző. 90 éve

1971. április 26. Nagyatád várossá avatása. 10 éve
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NAGYATÁD VÁROS TANÁCSÁNAK
9/1974. számú rendelete

az; épületek, közterületek rellobog ózásáról.

1. •
(1) A  rendelet hatálya Nagyatád város területén

— a vallási szertartásokra szolgáló és a sz3- 
méiyi tulajdont képező épületeken kívül ki
terjed minden lakó-, vegyes rendeltetésű és 
nem lakás céljára szolgáló épületre (továb
biakban egységesen: épület), továbbá a köz
területre.

(2) A  közterületek közül azokat, amelyeket — az 
ünnepi esemény jellegéhez képest — fel kell 
lobogózná, a városi tanács elnöke határozza 
meg.

&
(1) Az épületeket, közterületeket a (2) bekezdés

ben megjelölt ünnepeken, valamint minden 
olyan ünnepi esemény és egyéb alkalommal, 
amikor ezt a város tanácsának elnöke elren
del, fel kell lobogózni.
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(2) Lobogózni a következő ünnepeken kell:

— március 15. az 1848-as szabadságharc em
lékünnepe; . ,

— március 21. a Tanácsköztársaság kikiál
tásának év fordulója;

— április 4. hazánik felszabadulásának évfor 
dulója;

—  május 1. a munka ünnepe;
— augusztus 20. az Alkotmány ünnepe;
— november 7. a Nagy Októberi Szocialista 

Forradalom évfordulója.

<3) A  fellobogózás végrehajtásáról az épület tu
lajdonosa, kezelője, illetőleg azok megbízot
tai, közterületek tekintetében a városi tanács 

. költségvetési üzeme gondoskodik.

3. §.
Indokolt esetben a fellobogózás egyes útvonalak
által határolt területekre is elrendelhető.

4. §.

<1) Fellobogózás esetén nemzeti színű és vörös 
színű, va.gy az esemény jellegének megfelelő 
gyászlobogót kell használni.
A  földszintes, illetőleg egyemeletes épülete
ket legalább 0,65 méter széles, és 1,50 méter 
hosszú, többemeletes épületeket legalább 1 
méter széles és 3 méter hosszú, közterülete
ket a szükséges méretű tiszta, jó állapotban 
lévő lobogókkal kell díszíteni.
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(2) j -̂rra kell törekedni, hogy a fellobogózás szín- 
aránya közterületeken és nem lakás céljára 
szolgáló épületeken:
— március 15-én 2/3 nemzeti színű, 13 vö

rös sszínű,
— március 21-én 2/3 nemzeti színű, 1/3 vö

rös színű,
— április 4-én 2/3 nemzeti színű, 13 vörös 

színű,

— május 1-én 1/3 nemzeti színű, 2 3 vörös 
színű,

— augusztus 20-án 2/3 nemzeti színű, 1/3 vö
rös színű,

— november 7-én 1/3 nemzeti színű, 2/3 vö
rös színű lejgyen.

(3) A  12 lakásnál nagyobb lakó- és vegyes ren
deltetésű épületeken legalább 1 nemzeti szí
nű és egy vörös színű lobogót kell elhelyezni. 
A 12 lakást meg nem haladó, állami tulaj
donban álló lakóépületekre legalább egy lo
bogót (nemzeti, vagy vörös színűt) kell kitűz
ni.
Az utóbb megjelölt épületeknél ha azok az 
utcafronton összefüggően helyezkednek el, a 

jiemzeti és vörös színű lobogót épületenként 
váltakozva kell alkalmazni.
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5. §. : t i i i
(1) A nemzeti színű, a vörös és a gyászlotbogó 

beszerzéséről, jó állapotban tartásáról, az 
épület tulajdonosa, kezelője, közterületek te
kintetében a városi tanács költségvetési üze
me 'gondoskodik.

(2) A  kötelezettek tartoznak az épületet a 2. §- 
bán említett ünnepek, alkalmával az ünnepei; 
megelőző napon 12 óráig fel lobogózni, ille
tőleg megbízottjuk, alkalmazottjuk útján az 
épületet, közterületet az előírt lobogóval el
látni.

(3) Az (1) bekezdésben kötelezettek a lobogót az 
ünnepnap, vagy az elrendelt nap elteltét kö
vető 12 órán belül kötelesek leszedni, kivéve, 
ha a városi tanács elnöke másképp rendel
kezik.

(4) Ha az, épületen, közterületen a lobogón kívül 
más díszítést (képet, stb.) is alkalmaznak, 
azokat a városkép követelményeinek megfe
lelően az Országos Építésügyi Szabályzat elő
írásait figyelembe véve kell elhelyezni. Azok 
kitűzésére az (1), (2), (3) bekezdésben foglal
tak az irányadók.

6. §.
(1) Közterületek fellobogózásakor a zászlótartó 

szerkezetek felszerelésének módját és idő
pontját — amennyiben azok az épületet is 
érintik — az épület kezelőjének, tulajdonosá
val egyeztetni kell.
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(2) Közterületen álló létesítményekre zászlótar
tót csak úgy szabad felszerelni, hogy az a lé
tesítmény üzemeltetését, karbantartását ne 
akadályozza, vagy balesetet ne okozzon.

7. §.
Ha a cselekmény súlyosabb megítélés alá nem 
esik, szabálysértést követ el, és 1000 forintig ter
jedő pénzbírsággal sújtható az, ak i' az elrendelt 
lobogózás! kötelezettségnek nem tesz eleget. (2. 
§. (1)— (3) bekezdés és 5. §.).

(2) A  szabálysértési eljárás lefolytatása a Nagy
atád Városi Tanács V. B. igazgatási osztály 
hatáskörébe tartozik.

8. §.
Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba,

Uiíz Ferencné s. k. Dr. Kisgyura Attila
tanácselnök vb-titkár
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A GÁBOR ANDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 
SZERETETTEL VÁRJA LÁTOGATÓIT.

Szabadidős terem a művelődési központ
ban.

Nyitva: hétfő kivételével mindennap 14—
19.30 óráig.

A  látogatók rendelkezésére állnak napila
pok, hetilapok, folyóiratok, társasjátékok. 
Lehetőség van zenehallgatásra is.

KÖTÖTT PROGRAM:

Április 1-én 18 órakor:

Diavetítés Nyugat-Európáról.

Előadó: Kovács Géza, a járási—városi T IT 
titkára.

Április 29-én 18 órakor:

Kisfilmek a nagyvilágból.

Erdei tó. Homoki Nagy István filmje.

Ezüst szálak. Film a pókok életéről.

A  két kiskakas. La Fontaine sorozat.
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SZAKKÖRÖK, TANFOLYAMOK, 
MŰVÉSZETI CSOPORTOK A MŰVELŐDÉSI 
KÖZPONTBAN:

Irodalmi Színpad

Hétfőn 14.30 órától (gyermek I.) 
Szombaton 17.30 órától (gyermek II.)

ÍBá ti-szakkör

Kedden 14 órától (I.) 
Kedden 16 órától (II.) 
Szerdán 16 órától (III.)

Énekkar

Szerdán 17.30 órától vegyes (kamarakórus) 
Csütörtökön 17.30 órától (női kar).

Kísérleti képzőművészet kör

Szerdán 16 órától (2. sz. Általános Iskolá
ban) .
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Rajzszakkör
Pénteken 9 órától.

Kézimunka szakkör
Kedden 16 órától (gyermek). 
Szerdán 18 órától (felnőtt).

Szőnyegszövő szakkör
Kedden 14.30 órától (gyermek). 
Kedden 18 órától (felnőtt).

Kerámia szakkör
Kedden 9 órától (alsó tagozatosok). 
Kedden 16 órától (ifjúsági).
Csütörtökön 16 órától (felső tagozatosok)

Gyermekklub
Pénteken 10 órától. 
Szombaton 14 órától.

Történelem szakkör
Kedden 16.30 órától (ifjúsági I.).
Szerdán 18 órától (ifjúsági II.).
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Modellező szakkör
Csütörtökön 16 órától (1. sz. Általános Is
kolában).

Kibernetika szakkör.
Szerdán 16 órától (ifjúsági).

B élj eggy űjtö - kör
Páros héten kedden 19 órától (felnőtt). 
Páros héten csütörtökön 16 órától (ifjúsá
gi).

Kertbarát-kör
Minden hónap harmadik péntekén 17.30 
órakor.

Szabás-varrás tanfolyam 
Pénteken 18 órától.

Német nyelvtanfolyam
Csütörtökön 17 órától (haladó).
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SZAKBIZOTTSÁGOK

Április 9-én 15 órakor:

Tárgyformáló, díszítőművészeti munkakö
zösség ülése.
Téma: Népi fafaragás Somogyban,
Előadó: Csikvár József, a MMK főelőadó
ja.
Helye: Lábodd művelődési otthon.

Április 23-án 15 órakor:

A honismereti munkaközösség ülése.
Téma A majdani nagyatádi múzeum pro 
fiija.
Helye: művelődési központ.

RENDEZVÉNYEK

Április 7-én 19 órakor:

Az Állami Népi Együttes műsora. 
Helye: művelődési központ.
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Április 10-én 10 órakor:
Kollégiumi napok záróműsora. 
Helye: a művelődési központ.

Április 11-én 18 órakor:
Táncház. Vezeti: Csíkvár József.

Április 22-én 14 órakor:
Pályaválasztási filmvetítés.
(Időpontról az általános iskolák külön ér
tesítést kapnak).

Április 24-én 17 órakor:
Ünnepi pb és tanácsülés, Nagyatád város
sá nyilvánításának 10. évfordulója alkal
mából. Helye: a művelődési központ.

Április 25-én 18 órakor:
Somogyi Művészeti Szemle ’81 gálaműsora. 
Helye: a művelődési központ.
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FILMSZÍNHÁZ
Április
2— 3 FORGALMI DUGÖ

Színes, szinkronizált olasz—franc i a -  
spanyol—NSZK film 
16 éven felülieknek!
II. helyárú!

2 Este fél 8 órakor:
FILMBARÁTOK KÖRE 
Sztalker I—II.
Színes, szövet film
16 éven felülieknek!
10 Ft-os hely árú!

5 RALLY
Színes szovjet bűnügyi film 
Korhatár nélkül!
Kísérőműsor: Lakásmegoldást keresek
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7 ILYENEK VOLTUNK

Színes, szinkronizált amerikai film 
Korhatár nélkül!

9—10 EGY KIS INDIÁN

Színes, szinkronizált amerikai film 
Korhatár nélkí'I!
Kísérőműsor: Bumeráng

9 Du. 5 órakor:

ÚTKÖZBEN

Színes magyar—lengyel film 
14 éven aluliaknak nem ajánlott!

12' AUTÓVERSENYZŐK

Miagyar dokumentumfilm 
Korhatár nélkül!

14 Du. 5 órakor:

MÜNCHAUSEN BÁRÓ CSODALATOS 
KALANDJAI

Színes, szinkronizált francia rajzfilm 
Korhatár nélkül!
Kísérőműsor: Téli álom
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Este fél 8 órakor:

A  KÉTBALKEZES ÉS AZ ÖRÖMLÁNY

Színes, szinkronizált amerikai 
filmvígjáték
14 éven aluliaknak nem ajánlott!
III. helyárú!

17—18 BALLAGÁS

Színes magyar film
14 éven aluliaknak nem ajánlott!

17 Este fél 8 órakor:
FILMBARÁTOK KÖRE 

AZ ELSŐ ÁLDOZÁS

Színes francia film 
16 éven felülieknek!

19 SUGARLAÍSTDI HAJTŐ VADÁSZ AT

Színes amerikai kalandfilm 
14 éven aluliaknak nem ajánlott!
II. helyárú!
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21 START KÉT KERÉKEN
Színes, szinkronizált amerikai film 
Korhatár nélkül!
Kísérőműsor: A  csillagok is meghalnak

23—24 ZORRO
Színes olasz—francia film 
Korhatár nélkül!
III. hely árú!

23 Du. 5 órakor:

AZ ÖT GIDA ÉS A FARKAS
Színes, zenés román—szovjet- 
francia mesefilm 
Korhatár nélkül!
Kísérőműsor: Itt születtem

26 BOSSZÚVÁGY
Színes, szinkronizált amerikai film 
16 éven felülieknek!
Kísérőműsor: Sportmagazin 
TTL helyárú!
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28 VÁGTA
Színes, szinkronizált szovjet 
történelmi kalandfilm 
14 éven aluliaknak nem ajánlott! 
Kísérőműsor: Portugál kommunisták

30—május 1.
KICSI A KOCSI, DE ERŐS
Színes, szinkronizált amerikai
filmvígjáték
Korhatár nélkül!
II. hely árú!

Április
30 Este fél 8 órakor:

FILMBARÁTOK KÖRE 
TÜKÖR
Színes szovjet filmalkotás 
14 éven aluliaknak nem ajánlott!

Május
3 BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT, 

MARILYN!
Színes magyar film
14 éven aluliknak nem ajánlott!
Kísérőműsor: Képek a nagyvilágból
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5— 6 S.Ö.S. CONCORDE

Színes olasz- kalandfilm 
Korhatár nélkül!
Kísérőműsor: Bohókás találmányok
III. helyárú!

Előadások kezdete: du. 5 és este fél 8 órakor, 
kétrészes film esetén du. 4 és este íél 8 órakor. 
A  műsorváltoztatás jogát a moziüzemi vállalat 
fenntartja!
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KLUB PROGRAMOK

AZ 524. SZ. IPAR I SZAKMUNKÁSKÉPZŐ 
INTÉZET
SÁGVÁRI ENDRE IFJÚSÁGI KLUB 
PROGRAMJA

Telefon: 623.

3-án 14.00 órától:
Felszabadulási villámtorna a város négy 
ifjúságii klubjának részvételével.

14-én 14.00 órától:
Mutasd be hobbidat. A  harmonika világa. 
Előadó: Horváth II. Lajos 2 b.

17-én 14.00 órától:
Asztalitenisz házi bajnokság.

21-én 14.00 órakor:
Könyvismertető. Végh Antal: Miért beteg 
a magyar futball?
Előadó: Szarvas József.
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24-én, 14.30 órakor :
Kirándulás a művész-telepre. Tárlatveze
tő: Durgó Tibor fotóművész a városi ta
nács munkatársa.

15.30 órakor:
Játék a szabadban. Vezeti: Szarvas József.

28-án 14.00 órától:
Asztalitenisz házi bajnokság. Döntők.

BODVICAI ADY ENDRE IFJÚSÁGI KLUB 
ÁPRILIS HAVI PROGRAMJA

(Minden klubfoglalkozás, 19 órától kezdődik.)

1-én: Egészséges életmód. T IT dia-előadás.

2-án: Megemlékezés felszabadulásunk 36. év
fordulójáról.

8-án: Az űrkutatás jelene és jövője.
Előadó: Megyeri István.

11-én Költészetnapi író—olvasó találkozó. Talál
kozó Bertók László költővel.
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15-én: Könyvismertetés. Tardos Péter: Rock-le
xikon.

25-én: ^Tavasz jegyében.^ Társadalmi munka a 
klubban.

25-én: Pop-sarok. Az EAGL.ES együttes lemez
bemutatója és rock összeállítás, majddis- 
co 18—22 óráig.

BODVICAI NYUGDÍJAS KLUB PROGRAMJA

(Minden hétfőn 19 órától )

6-án: Havi program megbeszélése.

13-án: Harc az emberi élet meghosszabításáért. 
Orvosi előadás.

27-én: Nagyatád és vonzáskörzetének néprajzi 
hagyományai. Előadó: Együd Árpád.

A  programjainkra minden kedves érdeklődőt 
szeretettel várunk!
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PROGRAM GYERMEKEKNEK

A. KÖLTÉSZET NAPJA ALKALM ÁBÓL 

április 11-én délelőtt 9 órakor

VERSMONDÖ VERSENYT rendezünk a 

,gye rmekköny v tárb an.

A  versenyre április 5-ig lehet jelentkezni.

Mindenkit szeretettel vár a

GYERMEKKÖNYVTÁR
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FIGYELEM! FIGYELEM!

FELHÍVÁS A  VÁRO SI-JÁRÁSI KÖNYVTÁR 
ÜJ SZOLGÁLTATÁSÁRA
Az új szolgáltatás lényege, hogy a könyvtár gép
kocsijával könyveket szállítunk és kölcsönzőink 
a kívánt- helyszínen azoknak a mozgásukban aka
dályozottaknak akik szívesen olvasnának.
Ezért könyvtárunk dolgozói elhatározták, hogy 
havonta két alkalommal könyvajánlataikkal, fe l
keresik azokat az embereket, akik nehezen moz
dulnak ki otthonról, vagy betegség miatt nem 
hagyhatják el lakásukat.
A  gondokat elűző, hangulatos olvasmányok köl
csönzésével enyhíteni kívánunk a magány és a 
bezártság érzésén.
Reméljük, ho;gy új szolgáltatásunkat szívesen fo
gadják.
Az érdeklődőket kérjük, hogy közöljék könyvtá
runkkal:

— nevüket,
— lakásuk címét,
— valamint azt, hogy milyen témájú köny

veket szeretne olvasni.

Mindenkit szeretettel vár a 
VÁROSI—JÁRÁSI KÖNYVTÁR 

OLVASÓSZOLGÁLATA,
7501 Nagyatád,

Széchenyi tér 14. Telefon: 360.

iT iiw iM W in«*rt<i I i m u t i w  m  nüinir i i  n «  , m nu c in M U m r iM i ; L i n tvmm-mmmmrnmmmmmmtmM
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A közművelődési könyvtárak nyitvatar- 
tás ideje:

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

Nyitva:
hétfő 10—12, 13—18 óráig 
kedd kölcsönzési szünnap 
szerda 10—42, 13—18 óráig 
csütörtök 13—18 óráig 
péntek 10—12, 13—18 óráig 
szombat 13—18 óráig.

i. sz. fiókkönyvtár
Nagyatád, Rákóczi u. 41.
Nyitva:

könyvtár: klub:

— hétfő 17—20 óráig 
-— kedd —

9—12 14—17 óráig szerda 17—22 óráig
14—17 óráig csütörtök 17—22 óráig

8— 14 óráig péntek — óráig
— szombat 16—20 óráig
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IL  sz. fiókkönyvtár

Henész, általános iskola 

Nyitva:

hétfő

szerda

péntek

17— 19 óráig 

17— 20 óráig 

17— 20 óráig

III. sz. fiókkönyvtár

Ki vadár, általános iskola 

Nyitva:

hétfő

szerda

15— 17 óráig 

14— 18 óráig

JÓL GAZDÁLKODIK A  SZABADIDEJÉVEL, 

HA OLVAS!

LÁTOGASSA A  KÖ NYVTÁRAKAT!
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IRODALOM

OLVASÁSRA AJÁNLJUK:

60 éve — 1921. április. 14-én született HUNYADY 
József; prózaíró, műfordító, újságíró, történelmi 
és ifjúsági regényeket, színműveket ír és fordít.

Művei:
— Aranyhorda. Történelmi regény. Bp.

1968. (IV. Béla magyar ikirály).
— A  fekete lovag. Történelmi regény. Bp. 

1976. (Hunyadi János élete).
—- Hét vércsepp. Elbeszélések. Bp. 1962.
— A  kék hegyek kapitánya. Történelmi re

gény. Bp. 1974. (Zrínyi Miklósról).
— A király árnyéka. Történelmi regény. 

Bp. 1968. (Mátyás. I. magyar király).
— A  nap isten fiai. Történelmi regény. Bp.

1969. (Pizarro, Peru).
— Oroszlán és gödölye. Történelmi regény. 

Bp. 1970. (Budai Nagy Antal).
— Vlharmadái’. Mozaikok Petőfi Sándor 

életéből. Bp. 1972.
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80 éve — 1901. április 18-án született NÉMETH 
László; a XX. századi magyar irodalom egyik 
legsokoldalúbb, legnagyobb hatású írója.
Művei:

*— Bűn+Iszony. Regények. Bp. 1971.
— Drámák. Bp. 1977.

— Égető Eszter. Regény. 8. k iad. Bp. 1977.

— Emberi színjáték. Regény. Bp. 1973.

— Az én katedrám. Tanulmányok. Bp.
1969.

— Európai utas. Tanulmányok. Bp. 1973.

— Gyász. Regény. Bp. 1976.

— Homálybó l homályba. Életrajzi írások. 
Bp. 1977.

— Irgalom. Regény. Bp. 1972.

— Iszony. Regény. Bp. 1967.
— A kísérletező ember. Tanulmányok. Bp.

1973.
—' Megmentett gondolatok. Tanulmányok. 

Bp. 1975.
— Sajkódi esték. Tanulmányok. Bp. 1974.
— Szeretem az igazságot. Drámák. Bp.

1974.
— Utolsó áttekintés. Életrajzi írások, esz- 

szék, drámák, műhelyvallomások. Bp. 
1980.
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Kóla szóló irodalom:

Bodosi György: Völgy vallatás. Riportok, 
interjúk. Bp. 1979.

Dersi Tamás: Thália magyarul tanul. Ta
nulmányok. Bp. 1971.

Vekekerdi László: Németh László alkotásai 
és vallomásai .tükrében. Bp. 1970.

Grezsa Ferenc: Németh László vásárhelyi 
korszaka. Bp. 1979.

30



K I Á L L Í T Á S

SZABADOS JÁNOS

Munkácsy-díjas festőművész kiállítása.
Április 10— május 3-ig.
A  kiállítást Mészáros Balázs megyei múzeum

igazgató nyitja meg április 10-én 17 órakor.

Helye: a művelődési központ.
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SZOBRÁSZ ALKOTÓTELEP

A  szobrász alkotó telepen 8 év alatt 47 zsűrizett 

alkotás készült. Az értékes gyűjtemény télen is 

csodálatos látvány a művészetet, a szobrászától 

szeretők és értők számára. Szabad idejében láto

gassa az alkotótelepet!
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TIT TÁJÉKOZTATÓ

TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT 
NAGYATÁDI YÁROSI JÁRÁSI SZERVEZETE 
7500 NAGYATÁD, SZÉCHENYI TÉR. 16.

T E L .: 359

„A  MOZGÁS, A  ZENE, A  KÉP, ÉS A  SZÓ 
NYELVÉN”

FELHÍVÁS!
A  Tudományos Ismeretterjesztő Társulat nyári 
gyermektáborába várjuk az általános iskola l.v 
2., 3. osztályát 1981-ben befejezett tanulókat.
A  tábor célja:

A táborba felvett gyerekek számára olyan 
elfoglaltság szervezése, amelynek során, 
élményszerűen találkoznak az idegen 
nyelv, a művészeti alkotásnak, tanulásá
nak vagy bemutatásának lehetőségével. Cé
lunk, hogy ennek során alakuljon ki igé
nyük, jöjjön meg kedvük az idegen nyelv 
tanulása, illetve a művészeti gondolkodás- 
mód és kifejezés elsajátítása iránt.
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A  tábor formája:
Napközi otthonos, (tehát nem bentlakásos). 
Gyülekező: naponta reggel, 7 és 8 óra kö
zött a nagyatádi T IT -klubban,
Napi program: tanári felügyelettel. 
Kulturális elfoglaltság (sport, turisztika, 
játék, mozi- és múzeumlátogatás.
Szakmai feladatok, játékok (angol, fran
cia, német és orosz nyelvi táborok, képző- 
művészeti, színművészeti, zeneművészeti 
táborok).

TO vozás:

Naponta délután 4 és 5 óra között, szom
baton 12 és délután 1 óra közöli, a TXT- 
klubból.

Részvételi díj:
Egy kéthetes turnusra 620 forint szemé
lyenként. (Tandíj, ebédeltetés, útiköltség a 
kiránduláshoz, foglalkozási anyagok és 
felszerelések térítése).

Turnusok :

Angol nyelvi tábor, június 29—július 10-ig. 
Német nyelvi tábor, június 29—július 10-i.g. 
és július 13—július 24-ig.
Franc ia nyelvi tábor, Június 29—július
10-ig.
Orosz nyelvi tábor, július 13—július 24-ig,
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Zeneművészeti tábor, június 29—iúlius 10- 
ig*
Színművészeti tábor, július 13—július 24-
i.g.
Képzőművészeti tábor, július 13—július
24-ig.

Beiratkozás:

Április 13-án 8—12, 13—16 és 20—21 óráig. 
Április 14-én 8—12 és 13—16 óra körött a 
T IT Széchenyi tér 16. sz. alatti irodájában.

V IDÉKIEK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!

Jó idő esetén úszásoktatás is lesz a kulturális 
program keretében !

Részletes felvilágosítást, adunk irodánkban és a 
359-es telefonszámon.

A  TIT NAGYATÁDI VÁROSI—JÁRÁSI 
TITKÁRSÁGA
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SZÍNHÁZ

Színház (if júsági)
15-én 17 órakor:

Rejtő: P iszkos Fred a kapitány, színpadi 
játék. A  Népszínház előadása a művelődé
si központban.

Színház (gyermek)
16-án 14 és 17 órakor:

Felicián és a kalózok, vidám mesejáték. A 
Népszínház előadása a művelődési köz
pontban.
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ÁPRILIS HAVI SPORTMŰSOR

Április 4-én 9.00 órakor:
Kispályás labdarúgó kupa.

Április 5-én 16.30 órakor:
Megyei I. osztályú bajnoki labdarúg,ómér
kőzés.
NAGYATÁDI VSE—KARÁD.

Ápril is  5-én:
FIN-KUPA.
Erő, ügyesség;, sportnap döntő.

Április 12-én 9.00 órakor:
Városi kooogóoap.

Április 12-én 16.30 órakor:
Megyei II. osztályú bajnoki labdarúgó
mérkőzés.
SOMOGYI BSE—LÁBOD.
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Április 19-én 17.00 órakor:
Megyei I. osztályú bajnoki labdarúgó
mérkőzés.
NAGYATÁDI VSE—-KISS J. SE.

Április 26-án 9.00 órakor:
Városi tömegsport nap, a várossá avatás 
10. évfordulójára.
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A SIOTOUR külföldi utazási ajánlatai
Berlin az NDK fővárosa. (Utazással együtt
4 nap).
Utazás: repülőgéppel.
Útvonal : Budapest -  Berlin 3 éjszaka -  Budapest.
Elhelyezés: 2—3 ágyas zuhanyzós szállodai szo
bákban.
Ellátás: teljes ellátás, 1. nap vacsorától 4. nap 
ebédig.
Program: látogatás az NDK fővárosában, Ber- 
linDen. Az újjáépített Berlin és a város műem
lékeinek megtekintése. Bemutatjuk az Alexan
der platzot, valamint a Brandenburgi kaput és 
a világhírű Poriamon Múzeumot.
A  Pergamon M úzeum az ősi elő-ázsiai kultúr ák 
emlékeinek egyik leggazdagabb gyűjteménye. 
Autóbuszos kirándulás berlintől dél-nyugatra 
fekvő Potsdamba.
A  történelmi nevezetesség# Cecilienhol és a kínai 
teaház megtekintése.
Időpont: 1981. május 1—4. (1—2—3 munkaszüneti
nap).
Ár: 3 400 forint/fő.
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Lvov. (Utazással együtt 3 nap).

Utazás: autóbusszal.

Útvonal: Budapest—Csap—Ungvár—Munkács— 
Lvov — 2 éjszaka — Ungvár—Záhony—Buda
pest.

Elhelyezés: 2—3 ágyas zuhanyzós szállodai szo
bákban.

Ellátás: teljes ellátás 1. nap vacsorától, 3. nap 
ebédig.

Program: városnézés múzeumlátogatásokkal 
Lvovban, a több mint félmillió lakosú városban, 
a környék gazdaságig közlekedési, kulturális . és 
közigazgatási központjában.

Ár: 2 050 forint/fő.

Időpont: május. 11—13., június 8—10., július 13— 
15.
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Utazás: személygépkocsival.

Ú tvonal: Na gy kanizsa—-Lebenye—Lj ubj ana— 
Porecs. (11 éjszaka) — Letenye.

Elhelyezés: a városközponttól délre fekvő Villás 
Bellevue üdülőtelep bungalóiban. A  szobák 2—3 
ágyasak, minden szobához; zuhanyzó tartozik. 
Ellátás: teljes ellátás 1. nap vacsorától 12. nap 
reggeliig az. üdülőtelep központi éttermében. 
Program: üdülés az Isztriai-íélsziget történelmi 
múltú üdülőközpontjában, a 2500 éves Porecs- 
ben. A  városka hírnevét összefüggő bizánci mű
emlékegyüttese mellett kiváló fürdőhelyei és szál
lodái adják. Porecstől délre található a Plva La
gúnán a Villás. Belleveu üdülőtelep. A  bungalók 
a domboldalon, fenyőerdőben épültek. A  telep
nek Poreccsel állandó hajó és autóbusz-összeköt
tetése van. A  környéken, kellemes kirándulások 
tehetők; ajánljuk az egykori neretvai va]ózok 
búvóhelyének, a Linski fjordnak a meglátogatá
sát, a közeli romantikus Rovinj megtekintését.

Porecsi üdülés. Utazással együtt 12 nap.

Irányár: 4 250 forint.

Időpont: szeptember 8—19.

Jelentkezés és részletes felvilágosítás: 
SIÓTOUR, Nagyatád, Kossuth u. 3. Telefon 83.
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A borítólapot tervezte: Merész Emese

Nagyatádi műsorfüzet
Nagyatád város közművelődési intézményeinek
havi műsortájékoztatója

Kiadja a Nagyatádi Városi Tanács V. B.
művelődésügyi osztálya

Felelős kiadó: Dezső Lászlóné

81 728 Somogy m. Nyom da nagyatádi telep 2000 db


