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Ez a kiadvány az Ön tájékoztatását szolgálja, 
mely a hosszú nyomdai átfutási idő miatt ko
rántsem lehet teljes. Ezért kérjük, kísérje figye
lemmel intézményünk hirdetőtábláit is, ahol az 
esetleges változtatásokról időben értesülhet.



Január 21 —  február 5-ssr.

A .SOMOGY MEGYEI KÉPZŐMŰVÉSZEK
KIÁLLÍTÁSA a z  e r d é l y i  m e n e k ü l t e k

SEGÉLYEZÉSÉBE

A felhívásra 51 amatőr és hivatásos képző- és 
iparművész 93 db, zsűrizett műalkotást 405.100 
Ft. Összértékben ajánlott fel, ebből mintegy 60 
mű megvásárolható a kiállítás időtartama alatt.

A kiállítás csak akkor érheti el a célját, ha
magánszemélyek, közüleíek, intézmények, vál
lalatok vásárlással támogatják e nemes célt.

Mindenki, aki megtekintette kiállításunkat, 
már ezzel is kifejezte támogatását, mivel a belé
pőjegyek (gyerekeknek 25, felnőtteknek 50 Ft)
és a megvásárolt műtárgyak árának teljes ősz
szegét a menekülteknek ju tta tjuk  el.

A belépőjegy egyben sorsjegy is, mely részi
vesz a február 5“én, 17 órakor a kiállítás hely
színén azon a sorsoláson, amelyen a kiállított 
műtárgyakból lehet nyerni.

A sorsolásra kerülő művek ára megegyezik az 
Összbevétel 50 %-áyaL

K i á l l í t á s



Február 10 — március 5-ig.
„EEDÖK ÉS VIZEK” ' .
Jávori Béla íotokiállítása
(a Nagyatád környéki erdőkről és vizekről 
készült fotokat m utat be)

Megnyitó: 10-én 17 órakor 
Megnyitja: Dorcsi Sándor

Hangverseny

a —

I

1-én, 10, 14 és 17 órakor
KACSALAKI REJTÉLY, mesejáték
Az Állami Bábszínház előadása 
Az óvodai és általános iskolai bérletek é r
vényesek.
Belépődíj: 25 Ft. (jegyek csak a 17 órai elő
adásra kaphatók).

*

Színház
I

8-án, 12 és 14,30 órakor .
FILHARMÓNIAI HANGVERSENY



Discoprogram

4-én és 18-án, 16 órától 
DIÁKTANYA
Ha hetedikes vagy, ha nyolcadikos vagy a te 
programod a DIÁKTANYA
— videovetítés
— számítógépes játékok

17 órától
TINI — DISCO

19 órától 
D I S C O
Műsorvezető: Szabó Gyula 
Belépődíj: ált. iskolásoknak 20 Ft.

középiskolásoknak 40 Ft.
A műsor non-stop jellegű. Gyertek várunk 
benneteket.

Figyelem!

A IX. Délsomogyi Amatőr Képző- és Iparművé
szeti kiállításra (amely március 10—31 között 
kerül megrendezésre) a munkák beadási határ
ideje február 18.



■ * .  y

Rendezvények

20-án, 18 órakor
Családtervezésről, a családot érintő jogi kér 
désekről, előadás.

Figyelem!

MÁRCIUSI ELŐZETES
SZÍNHÁZ FELNŐTTEK RÉSZÉRE
Szabó Magda: A Z A SZÉP FÉNYES NAP, 
történelmi játék
A Pécsi Nemzeti Színház előadása 
A bérletek érvényesek 
(Időpont falragaszokon közölve)



A GÁBOR ANDOE VÁROSI MŰVELŐDÉSI 
KÖZPONT ŰJ SZOLGÁLTATÁSA A

VIDEÓ KÉPÚJSÁG

mely lehetőséget ad magánszemélyeknek és kö
zülieteknek, hogy hirdetésüket, illetve informá
ciójukat közzétegyék.

— Magánszemélyeknek 1 napra 20 Ft,
— Vállalatoknak megegyezés, illetve igény sze

rint több képernyőlap.
— Hirdetési időegység: szerda, csütörtök, pén

tek, vasárnap, hétfő.
— Általában 14—20 óráig (2 alkalom/óra), ez 

igény szerint változtatható.
— A hirdetések megjelenési formája hasonló a

tv képújságéhoz.
— Megjelenési hely a művelődési központ folyo

sója és presszója.
— Kérésre kamerás felvételt is készítünk, s ezt 

„illesztjük be’" a képújságba.
— Vállalatoknak, intézményeknek vállalunk 

dokumentációs jelleggel videofelvételeket
— Felvilágosítás a művelődési központban m un

kanapokon 9—15 óráig (telefon: 11-497).

Figyelem!



PRESSZÓ
Nyitva: naponta 14—20 óráig (kedd szünnap) 
Kapható: kávé, melegszendvics, üdítőitalok , 
lágyfagylalt.

SZABADIDŐTEREM
Kedd kivételével naponta 14-20 óráig fogad
ja látogatóit (napilapok, folyóiratok, játékok 
színes tv ).

JÁTÉKTEREM
Nyitva: hétfő, szerda, csütörtök, péntek, 
vasárnap 16-20 óráig. Csak 14 éven felüliek
nek! (Általános iskolások nem látogathat
ják.)

MŰ VÉSZTELEP

Előzetes bejelentés alapján tárlatvezetést tu 
dunk biztosítani a szoborparkba látogatók 
részére.

Szolgáltatások



2., 3., csütörtök, péntek
Hegylakó
Színes angol fantasztikus film 
Felemelt helyár HÍJ

5., Vasárnap
Fehér feketében
Színes szinkronizált amerikai film vígjáték
Felemelt helvár II.

6., hétfő \
A kíméletlen 
Színes francia krimi 
16 éven felülieknek!
Felemelt helyár I. '

9,j 10. |  csütörtök, péntek ' : '
Du, 5 órakor 
A tizenötéves kapitány 
Színes, szinkronizált szovjet ifjúsági 
kalandfilm 
Felemelt helyár I.
10-én előadás este fél 8 órakor is!

9., csütörtök X
Este fél 8 órakor:
Hannah és nővérei
Színes, szinkronizált amerikai filmvígjáték 
Felemelt helyár I.

Moziműsor



12., vasárnap
Ritz fürdőház
Színes, szinkronizált angol filmvígjáték 
Felemelt helyár I.

13., hétfő
Nászéjszaka kísértetekkel
Színes amerikai krimiparódia 
Felemelt hely ár I,

16., csütörtök
Du. 5 órakor:
A tuareg bosszúja
Színes, szinkronizált olasz kglandfilm 
Felemelt helyár I.

16., 17., csütörtök, péntek
Este fél 8 órakor:
Malom a pokolban
Színes magyar film 
Felemelt helyár I.
17-én, előadás du. 5 órakor is!

19., vasárnap
Távol Afrikától I—II.
Színes amerikai kalandfilm 
Felemelt helyár II.

20., hétfő
Szárnyas fejvadász
Színes, szinkronzált amerikai sci-fi
16 éven felülieknek!
Felemelt helvár II.



23., csütörtök
Du. 5 órakor 
A smaragd románca
Színes, szinkronizált amerikai kalandfilm 
Felemelt helyár II.

23-24., csütörtök, péntek 
Este fél 8 órakor:
A kockázat ára
Színes, szinkronizált francia bűnügyi film 
Felemelt helyár I.

26., vasárnap
Matador

27., hétfő
A Nindzsa színre lép
Színes amerikai kalandfilm 
Felemelt helyár II.

Előadások kezdete: du. 5 és este fél 8 órakor, 
kétrészes film esetén du. 5 órakor 
Pénztárnyitás: előadások kezdete előtt 
egy órával.
Jegyek csak az aznapi és a következő játszási 
napi előadásokra kaphatók.
Elővételi pénztár: minden szerdán 14 órától
17 óráig.
Elővételben egy hétre előre válthatók jegyek. 
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!



Meghirdetett programjaink aján latok, amelyek
önökhöz szólnak. De ezeken való részvételükön 
kívül újabb ötleteiket, tanácsaikat és kritikáikat 
is szívesen fogadjuk.
Személyesen az Aradi u. 1. szám alatt vagyunk 
elérhetők* levélben a 7501 Nagyatád, PL: 22. cí
men, telefonon pedig a 11-434-es számon. 
Előfordulhat, hogy a most meghirdetett műsoro
kon változtatnunk kell, amit külön meghirde
tünk és amiért előzetesen is szíves elnézésüket 
kérjük!



4-én
Gazdászbál
Belépés csak meghívóval!

17-én 17 órától a színházteremben az
Ady Endre Gimnázium és Egészségügyi 
Szakközépiskola szalagavató bálja
Belépés csak meghívóval!

18-án a színházteremben a
Május 1. MGTSZ farsangi bálja
Belépés csak meghívóval!

8®

24fen 17 órától a színházteremben az
Ipari Szakmunkásképző szalagavató bálja
Belépés csak meghívóval!

7-én 15 órakor
Politikai tájékoztató
A ht., tsz., polgári állomány valamint a nyu- 
gállományúak klubja tagjai részére

Zárt körű 
rendezvények



21-én 15,30 órakor
Közműv elődési délután
A ht., tsz., polgári állomány valamint a nyu-
gallományúak klubja tagjai és családtagjai 
reszere.
Megemlékezés a Szovjet Hadsereg napiáról
— filmvetítés.

22-én 15 órakor 
Politikai tájékoztató

ht., tsz., polgári állomány valamint a nyu- 
gallománvúak klubja tagjai részére

22-én í
Polmunkásnap

9-én 20 órakor a színházteremben
„Kár lenne összeveszni..
címmel Ivancsics Ilona és Nemcsák Károly 
pódiumműsora.
Belépődíj: 50 és 70 Ft.
Az előadásra a bérletek érvényesek!
Kérjük a bérlettulajdonösilikat, hogy részvé
teli szándékukat február .5-ig jelezzék!

Nyílt rendezvények



11-én 19 órától a színházteremben 
Farsangi bál
Közreműködik: a HEK. zenekara 
Belépődíj: 50 és 70 Ft.

13-án 17—18 óráig 
Vezetőségi ülés

13-án 18—19 óráig
Nőnapi ünnepségen és az egri kiránduláson 
való részvétel bejelentése.

__

Március 4-én 19 órától 
Nőnapi ünnepség

Március 6-án •
i k ; ' . c ,

Vezetőségi ülés



Nyug'állományúak klubja
Csoportvezető: Tóth János 
Rendezvények: külön terv szerint

Ifjú gárdaszakasz
Csoportvezető: Szigecsán József
Foglalkozások: hétfőn 16 órától az Ipari Isk, 
tornatermében

*

Női torna
Csoportvezető: Hurosné Vojkovics Mária

Foglalkozások: szerda 17 órától

Szabó-varró
Csoportvezető: Turbék Károlyné 
Foglalkozások: szerda 17 órától

Móra könyvklub
Csoportvezető: Mayer Károlyné 
Foglalkozások: csütörtökön 15—16 óráig

Kiscsoportjaink 
programja



1989-re a belépőket január 16-tól 31-ig lehet ér
v ényesíte tt!  Februártól az új belépők érvénye
sek!

16

Várospolitikai kör

Február 2-án 18 órakor 
Téma: Nyilvánosság

Figyelem!





A közművelődési könyvtárak
nyitva tartási ideje

Városi könyvtár

Nagyatád. Széchenyi tér 14. Telefon : 12-090 
(Felnőtt- és gyermekrészleg)

■ Nyitva:

hétfő: 9—12, 13—18 óráig 
kedd kölcsönzési szünnap 
szerda: 9—12, 13—18 óráig 
csütörtök: 9—12, 13—18 óráig 
péntek: 9—12, 13—18 óráig 
szombat: 9—14 óráig

I. sz. fiókkönyvtár (Bodvica)

Nagyatád, Rákóczi u. 41.

Nyitva:
könyvtár klub

— hétfő 16—21 óráig

— kedd —

15—18 óráig szerda 18—21 óráig
_ csütörtök —

15—18 óráig péntek 16—21 óráig

— szombat —
*  m



III, sz. fiókkönyvtár
Kivadár, általános iskola

Nyitva:
Kedd, szerda 14—16 óráig

V. sz, fiókkönyvtár (kórház)
Nagyatád, Bajcsy-Zsilinszky u. 1.

Nyitva:
hétfő 9-13 óráig csütörtök 9-13 óráig
kedd 9-13 óráig péntek 9-13 óráig
szerda 9-13 óráig szombat —



1909. február 1-én született KÉPES 
GÉZA: költő, műfordító, iroda
lomtudós, háromszoros József 
Attila-díjas 80

1889. február 2-án született CSEKEY 
ISTVÁN: jogi író, egyetemi tanár, 
közjogi kérdések kutatója 100

1889. február 5-én született BERDE 
MÁRIA JULIANNA, RÓTH 
JENÖNÉ: romániai magyar író, 
költő 100

1919, február 5-én született PAPAND
REU, ANDREASZ: görög politi
kus, miniszterelnök 70

1929. február 6-án született SZABÓ 
ZOLTÁN: festő, Munkácsy-díjas 
érdemes művész 60

1890. február 6-án született FARAGHO 
GÁBOR, FARAGÓ: altábornagy, 
az Ideiglenes Nemzeti Kormány 
tagja 100

1839. február 9-én született BODNÁR 
ZSIGMOND: irodalomtörténész, 
a Havi Szemle, majd a Magyar 
Szemle szerkesztője 150

eve

éve

éve

éve

éve

éve

éve



1929. február 9-én született FULOP 
VIKTOR: ba lett-táncos, Liszt- és 
Kossuth-díj as, kiváló művész 60

1919, február 10-én született BESSE
NYEI FERENC: színész, kétsze
res Kossuth-díjas, kiváló művész 70

1919. február 10-én született KOMLOS 
JUCI: színésznő, Jászai-díjas, ér
demes művész 70

1864. február 12-én született ERDÉLYI 
P Á L : könyvtáros, irodalomtörté
nész, egyetemi tanár, az Erdélyi 
Múzeum c. folyóirat szerkesztője 125

1869. február 14-én született WILSON, 
CHARLES THOMSON REES: 
skót fizikus, Nobel-díjas 120

1564. február 15-én született GALILEI, 
GALILEO: olasz csillagász, fizi
kus, matematikus, a materialista 
világnézet egyik előfutára 425

1929. február 16-án született HÉRA 
ZOLTÁN: költő, publicista, József 
Attila-díjas 60

1929. február 19-én született KRICS- 
KOVICS ANTAL: koreográfus, 
Erkel-díjas 60

1929. február 20-án született HAVASI 
FERENC: politikus, az MSZMP 
PB tagja, a KB titkára 60

éve

éve

éve

éve

éve

éve

éve

éve

éve

21



1909. február 21-én született ÉRNI,
HANS: világhírű svájci festő, gra 
fikus 80 éve

1899. február 23-án született KASTNER,
ERICH: német (NSZK) költő, re
gényíró, ifjúsági író 90 éve

1869. február 26~án született KRUPSZ- 
KAJA, NAGYEZSDA KONSZT- 
SNTYINOVA: szovjet-orosz peda
gógus, forradalmár, Lenin felesége 120 éve

1929. február 27-én született FODOR 
ANDRÁS: költő és műfordító, 
könyvtáros háromszoros József 
Attila-díjas 60 éve

1909. február 28-án született SPENDER, 
STEPHEN: angol költő, esszéíró, 
kritikus 80 éve

1564. február 28-án született MARLO- 
WE, CHRISTOPHER: angol drá
maíró, az angol reneszánsz dráma 
megteremtője 425 éve



Gyermekkönyvtár
programja

Kedves Gyerekek!
Könyvtárunkban megtalálhatjátok mindazokat 
a könyveket, melyek tanulmányaitokhoz szük
ségesek és szabadidőtök kellemes, hasznos eltöl
tésében segítenek. Gazdag kézikönyvtár, lemez
gyűjtemény, érdekes játékok, sokféle újság fo
lyóirat vár benneteket.
Ne felejtsetek el, az 1989. évre beiratkozni. 
Beiratkozási díj: 3 Ft.
— Itt a farsan, áll a bál . . ” — foglalkozás al

sótagozatosoknak.
— Videovetítés kicsiknek és nagyoknak.
— Igény szerint különböző csoportos foglalkozá

sok óvodásoknak, alsó és felsőtagozatosoknak.

Olvasásra ajánljuk
Óvodásoknak, alsótagozatosoknak:
— Csukás I.: Pom Pom meséi.

Magányos szamovár. Mese, Bp. 1988.
— Friedrich H.: Az esőkirály és a szépséges 

Jázmin virág. Mesék. Bp. 1988. ;
— Krenner I.: Jó játék az akvárium. Ism. térj. 

Bp. 1988.
_  Lupatelli A.: Mi legyek ...'? Képes mesekönyv.

Bp. 1988. -
— Sevillai altatódal: Spanyol versek és mesék.

H p .  1988.



Felső tagozatosoknak:
— Csányi L.: Bejártam Tolnát—Baranyát.

Ism. térj. Bp. 1988.
— Datta A. K.: Az orrszarvú-akció. Bp. 1988.

Regény. >
— Horváth Marietta: A vándorlatos. Regény. 

Bp. 1988.
— Kosteékij A, G.: Krisztofer Tyulkin csodara 

gasz tó ja. Ifj. regény. Bp. 1988.
— Timaffy L.: Ezer sziget országa. Ism. térj. 

Bp; 1988.

Figyelem!

A Városi Könyvtár Zenei részlege új szol
gáltatásokat biztosít a beiratkozott olvasóinak 
és közületeknek:

átjátszás 1 Ft/perc
irodalmi műsorok összeállítása 10 Ft/perc.

A Vár,ősi Könyvtár 
vi deoprogram ja

6. Arany ember 
13. Szent Féier esernyője 
20. Végzetes diagnózis: AIDS 
27. Dán Ivó Pista
Az előadások ingyenesek, hétfő esténként 6 óra
kor kezdődnek.
Bejárat a Gyermekkönyvtárnál.
Minden érdeklődőt szeretettel vár a

Városi Könyvtár Videotára



I  bsdvicai I. sz. fiókkönyvtár 
Idy Endre ifjúsági klubjának 
programja

2-án
Programmegbeszélés, előző havi program 
értékelése

4-én
Játék, sport, zenehallgatás 

8-án
Helytörténeti kiállítás megnyitója

13-tól — 28-ig
Kiállítás megtekintése az alábbi napokon
15—19 óráig.
február 15, 19, 21, 23, 26.

Nyugdíjasok klubjának
programja

6-án
Orvosi előadás elsősegélynyújtás 
alapkérdései

13-án
Programmegbeszélés, előző havi program 
értékelése

20-án
Orvosi előadás, elsősegélynyújtás 
alapkérdései

27-én
Tere-fere



mm

- 1>

SíDjb^
KLUB
KLUBmm.

A szakmunkásképző intézet 
és kollégium Karinthy Frigyes 
ifjúsági klubjának programja:

1-én 19,30 órától — 21 óráig
ESTI TÚRA — TOMBOLÁVAL
Felelős: Pataki Gabriella vezetőségi tag

8-án 19,30 órától 20 óráig
KÖNYVISMERTETÉS
Felelős: Gadanecz Szilvia vezetőségi tag

8-án 20 órától — 21 oraig 

DISCO
Felelős: Patkó Brigitta stúdió vezető

15-én 19,30 órától — 21 oraig 

VIDEÓ

22-én 19,30 órától — 21 óráig

t e a b a r
Felelős: Teszlák Mária klubtitkár



A TIT
nagyatádi klubjának 
tájékoztatója

A TIT Nagyatádi Városi Szervezete a Kaposvári 
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépisko
lával együttműködve 2 éves szakács szakmunkás 
tanfolyamot indít 1989. szeptember 1-vel. Vár
juk olyan, lehetőleg m ár konyhán dolgozók je
lentkezését, akik ezt a szakmát megszeretnék ta
nulni. !
A tanfolyam önköltséges, díja a két évre kb 
6,500 Ft. A tanfolyam 2 éve alatt 3 féléven ke
resztül heti egy alkalommal (hétköznap du.) el
méleti órákat hallgatnak a jelentkezők. Matema
tika. magyar, történelem, vendéglátóipari isme
retei^ szakmai technológia, etika, anyag és áru
ismeret. Ezekből a tantárgyakból félévenként be
számoló van.
A negyedik félévben az elméleti órák mellett egy 
kijelölt napon és helyen főzési gyakorlaton vesz
nek részt, a szakmunkásvizsgára való gyakorlati 
felkészülés érdekében. A tanfolyami díj befize
tése a tanfolyam indítása előtt lesz esedékes.
Ennek időpontjáról levélben értesítést küldünk. 
Jelentkezni lehet a TIT Nagyatádi Szervezete 
irodájában személyesen, levélben, illetve a
12-109 telefonon.



A c s a l á d s e g ít ő  s z o l g á l a t

megkezdte működését Nagyatádon
mely feladatának tekinti az egyént és csalá
dot ér intő gondok és problémák megoldásá
ban való közreműködést, az egészség meg
őrzését.
FORDULJON HOZZÁNK BIZALOMMAL!

Egészségügyi, nevelési szociálpolitikai, jogi 
társadalombiztosítási és egyéb, a családot 
érintő kérdésekben.
A családsegítő szolgálat minden hónap utol
só h é t f ő j é n  .
(első alkalommal: 1989. február 27-én) 
délután 17 órától — 18 óráig.
Az 5. sz. BÖLCSÖDÉBEN
kereshető fel.
(Nagyatád, Rozsnyói utca, mentőállomás 
mellett) .
Előzetes bejelentkezésre lehetőség van. 
Telefon: 11-550.
A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT várja a 
hozzá /segítségért fordulókat.
A segítségnyújtás ingyenes.

Figyelem!



A CSALÁDSEGÍTŐ s z o l g a l a t
szervezésében

1989. február 20-án, hétfőn 18 órakor 

A Gábor Andor Művelődési Központban
r

i  “ 

Előadást tart:

Dr Jaklovics Ferenc 
szülész-nőgyógyász szakorvos

Pintér Rezső 
hatósági osztályvezető

LEGYEN, NE LEGYEN ÉS MIKOR?
címmel.

Téma:

— Családtervezési lehetőségek

— Gyermekes családokat segítő szociális 
kedvezmények.



A KISZ Városi Bizottsága
programja

Február 1.1-én szombaton

VÁROSI ÖTPRÖBA — TÉLI TŰKA

Nevezés és folyamatos indulás:

9 órától a II. sz. általános Iskolától 

Túratáv: 15 km

Nevezési díj: 10 Ft

A túra végén a résztvevők között jutalom
tárgyakat sorsolunk ki.

Jó sportolást, kellemes időtöltést kívánunk!

KISZ Városi Bizottsága



5-én 14 órakor az N.VSE pályán
NAGYATÁD — KAP OS GÉP
TanáéBkupa

8-án 14 órakor az NVSE pályán
NAGYATÁDI VSE — MARCALI V SE
megyei csapatok edzőmérkőzése
Sakk
8 csapat részvételével befejeződött a városi 
alapfokú sakk bajnokság (3 fős csapatok)

1. Délsomogyi Mg. Kombinát 14,0 pont
2. Konzervgyár 14,0 pont
3. DANUVIÁ 12,0 pont
4. Gimnázium 9,5 pont
5. Háromfa 9,5 pont
6. Honvédség 9,0 pont
7. Segesd 8,5 pont
8. MHSZ 7,5 pont

A Művelődési Központ Sakk Klubjának ver
senyzői az 1988. évi szerepléseik alapján az 
alábbi minősítéseket érték el:

I. oszt. versenyző 1 fő (Horváth Miklós)
II. oszt. versenyző 7 fő

III. oszt. versenyző 7 fő
IV. oszt. versenyző 2 fő



Kapu (Április 4 . u. 17.) Fotó: Posta József



Szerkeszte tt e :
Szabó Miklósné 

A borító lapot tervezte: 
Merész Emese

Felelős kiadó: Dezső Lászlóné

Készült a Somogy Megyei Nyomdaipari Vá lla lat 
nagyatádi üzemében — 29 2762 — 2700 példányban 

Fele lős vezető: Mike Ferenc igazgató




