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Részletes információt kérhettek a 
következő telefonon: 403-940 
K IS Z  KB kulturális osztály. 
Cím: 1135 Budapest XIII., Kun 
B. rkp. 37-38.

A műfordító tábort augusztus 
20-30-a között Mihályiban ren
dezik. Erre a nyelveket beszélő, 
felsőoktatási intézmények tanu
lóit várják. A tábor térítésmen
tes. Információt a fenti telefonon 
és címen kérhettek.

*

A K ISZ  KB ÉTB újra meghirde
ti építőtábori plakát pályázatát. 
Olyan plakát- és képeslapterve- 
ket várnak, melyek diákszemmel 
ábrázolják az építőtáborozást. 
A legjobb pályázatokat jutalmaz
zák! Beküldési határidő: szep
tember 30. Az ..Építőtábori Élet” 
pályázatra pedig olyan fotókat, 
verseket. novellákat várnak, 
amelyek a tábori munkáról, a 
szabadidő eltöltéséről szólnak. 
A legjobb pályázatok beküldőit 
kategóriánként -  fotó, vers, pró
za -jutalmazzák. Beküldési ha
táridő: szeptember 15. K ISZ KB 
ÉTB, 1388 Budapest Pf. 72

*

A K ISZ KB támogatásával meg
alakult a Diák Divat Iskolai 
Szövetkezet. (A kezdeményezés
ről, a tervekről irtunk már.) Az 
épitőtábori butik hagyományait 
követve továbbra is a diákok ál
tal tervezett és készített ruhákat 
árusítják, nyáron az építőtábo
rokban is, kedvezményes áron. 
A készlet felfrissítése folyamatos, 
ezért aki kedvet és tehetséget 
érez a divattervezés iránt A/4-es 
rajzlapon küldje el terveit cí
mükre. A tervezés során a fiúk
ról se feledkezzetek meg! A leg
jobb pályamunkákat jutalmaz
zák és elkészíttetik, a kész ruhá
kat pedig különböző diákrendez
vényeken be is mutatják. A divat- 
bemutatókhoz TINIMANÖKE- 
NEK-et keresnek, akit ez utóbbi 
érdekel, egész alakot ábrázoló 
fotót küldjön magáról Ezt, illet
ve a divatterveket a következő 
címre küldjétek: Diák Divat Is
kolai Szövetkezet 1097 Budapest 
IX., Vágóhíd u. 44.

Amatőr zenei tábort szervez a 
K ISZ KB kulturális osztálya Ba
lassagyarmaton augusztus 2- 
11 -e között. Középiskolások és a 

felsőoktatási intézményekben ta
nuló fiatalok jelentkezését várják 
július 25-ig. A szállás és az ellá
tás hozzájárulása 700 forint.

Augusztus 20-30-a között -  a 
Népművészeti Egyesület szerve
zésében -  a budai Várban „Mes
terségek ünnepe" címmel népi 
kismesterségek tárgyi bemutató
ja, vására lesz. A háromnapos 
ünnepségen különböző népi je l
legű műsorok szórakoztatják a 
látogatókat.

*
Eszperantó nyelviskolát szervez a 
M ESZ Heves Megyei Bizottsága 
az Express Eszperantó Szekció
jával közösen, augusztus 4-16 
között Egerben. Szombathelyen 
augusztus 9-19 között pedig az 
M E SZ Vas Megyei Bizottsága 
szervezésében nyelvi laborban ta
nulhatjátok az eszperantó nyel
vet -  külföldi diákokkal együtt. 
Mindkét tábor részvételi díja 
2900 forint -  elhelyezést, teljes 
ellátást biztosítanak. Az érdeklő
dők részletes felvilágosításért 
forduljanak a megyei bizottsá
gokhoz. illetve a Magyar Eszpe
rantó Szövetséghez. Címe: 1081 
Budapest Vili., Kenyérmező u.
6. Telefon: 141-078 és 334-194. 
A külföldön megrendezésre kerü
lő eszperantó találkozókról is tő
lük kaphattok információt.

*

A Petőfi Csarnok programjaiból 
a következőkre hívom fe l figyel
meteket: premier előtti filmeket 
vetítenek hétfőtől csütörtökig 
minden este fél kilenctől a sza
badtéri moziban. A filmkínálat
ról a Pesti Műsor aktuális száma 
ad tájékoztatót. Hétfőn és csü
törtökön igénybe vehetitek a Li
get SE  sporteszközeit, részt ve
hettek sportfoglalkozásain, és ta
nácsot kérhettek edzéselméleti, 
étkezési kérdésekben. Minden 
pénteken este görög táncházban, 
minden szombaton este a Csil
lagfény diszkóban szórakozhat
tok. A hónap első és harmadik 
hétfőjén az Old Boys játszik. Jú
lius 31-én Király Tamás látvá
nyos estje szerepel a programban 
-  az állatok álmairól. Augusztus 
2-án Nemzetközi Modem Tánc
versenyt rendeznek a Kreatív 
Mozgás Stúdióval közösen. 
A tácversenyen részt vehetnek 
azok a műkedvelők, akik rendel
keznek 10 perc időtartamú -  ed
dig be nem mutatott -  a modem 
táncszínház műfajába tartozó 
produkcióval. Jelentkezni a kö
vetkező címen lehet: Kreatív 
Mozgás Stúdió 1132 Budapest 
XIII., Csanády u. 19. Telefon: 
494-393. Az előzsűrizésen megfe
leltek 100 forintos nevezési díj el
lenében vehetnek részt a verse
nyen.

Augusztus 20-án egész napos

szórakoztató programokon ve
hettek részt.

Keresztrejtvény kedvelőknek 
pályázatot hirdetnek: a legjobb 
rejtvények készítői között értékes 
nyereményeket sorsolnak ki. 
A Petőfi Csarnok címére küldjé
tek pályamunkáitokat: Budapest 
XIV., Városliget, Zichy M. út, il
letve 1581 Budapest Pf. 19. A bo-

87
A Magyar Kommunista 

Ifjúsági Szövetség  
havonta m egjelenő 

képes folyóirata

Főszerkesztő: 
S zán tó  G ábor

Főszerkesztő-helyettes: 
Dési P é te r

Kiadja
az Ifjúsági Lap- 

é s  Könyvkiadó Vállalat

Felelős kiadó: 
dr. Petrus G yörgy

igazgató

Szerkesztőség: 
Budapest VI., 

Dessewffy u. 34.
1066

Telefon: 117-250 

Kiadóhivatal:
B udapest VI., Révay u. 16. 

1374
Telefon: 116-660

87.0901
A thenaeum  Nyomda, 

B udapest
Rotációs mélynyomás

Felelős vezető: 
Szlávik A ndrás
vezérigazgató

ISSN 0536-1818 
INDEX: 25 404

Terjeszti a M agyar Posta. 
Előfizethető bárm ely hír
lapkézbesítő  postah ivatal
nál, a hírlapkézbesitőknél, 
a  P osta  hírlapüzleteiben és  
a Hírlapelőfizetési é s  Lap
e llá tási Irodánál (HELIR) 
B udapest V., Jó zsef nádor 
té r  1. 1900 közvetlenül 
vagy postautalványon, va
lam in t átutalással a HELIR 
215-96162 pénzforgalm i 

jelzőszámra.

rítékra írjátok rá: „Keresztrejt
vény-pályázat". Mellékeljétek ne
veteket, életkorotokat és pontos 
címeteket is.

Azok, akik rászorulnak, az 
idén is igénybe vehetik a Petőfi 
Csarnok szervezésében a tantár
gyi korrepetálást. Szaktanárok 
vezetésével (szombat és vasárnap 
kivételével) naponta tantárgyan
ként két órában (2x 45 percben) 
tanulhatjátok a matematikát, 
fizikát, orosz nyelvet és a ma
gyar nyelvtant. A korrepetálást a 
felső tagozatosok számára szer
vezik július 27. és augusztus 15. 
között. Az óradij 40 forint. Kö
zépiskolások számára matemati
kából, fizikából és orosz nyelvből 
szerveznek korrepetálást -  meg
felelő számú jelentkező esetén. 
A feltételek azonosak a felső ta
gozatosak számára szervezett 
korrepetáláséval. Jelentkezhettek 
július 20-ig a Petőfi Csarnokban 
Vitkoczi Erikánál.

7

Az „Önismeret művészete" 
címmel nagy sikerű Tini Stúdió 
működik a Petőfi Csarnokban, 
amelyre a jelentkezés folyama
tos. Az ötnapos tanfolyam reggel 
kilenctől -  délután négyig kínál 
szórakoztató és tanulni való 
programokat. A részvételi díj 
1200 forint, amely az ebéd költ
ségeit is magában foglalja. Az 
intenzív foglalkozássorozat a vi
selkedés, a személyiségfejlesztés, 
a tánc, a sport tárgyköréből ösz- 
szeállított foglalkozásokból áll. 
Kilenc órától sporttánc keretében 
bemelegítő gyakorlatok, aerobic, 
légzéstechnikai és testépítő gya
korlatok szerepelnek. 10 órától 
karakterképzés, társaskapcsolat- 
épités a téma, majd 11 órától 
társastáncképzés, a modern vi
selkedéskultúra (öltözködés, il
lemtan) területéről gyűjt hettek is
mereteket ebédig. Délután film 
vetítés következik a foglalkozá
sokhoz kapcsolódó tárgykörök
ből, majd fakultatív program ke
retében sportolhattok, számítógé
pen játszhattok, vagy video-prog- 
ramokban vehettek részt. A tan
folyam végén záróbált rendez
nek, amelyre meghívhatjátok ba
rátaitokat is. Jelentkezhettek a 
Petőfi Csarnok információjánál, 
bővebb tájékoztatást kérhettek a 
424-327 telefonon.

*

Hetedik osztályos tanuló va
gyok, a csillagászat és a számí
tástechnika érdekel. Viszont 
nem vagyok jó tanuló, így nem 
tudom, hogy jövőre hova jelent
kezhetnék, ha oroszból kettes, 
matek, fizika, kémia jegyeim 
hármasok, és ráadásul Szolno
kon lakom.

„Galaktika”

Csillagászatot az ELTE TTK 
(Eötvös Loránd Tudományegye
tem Természettudományi Kar) 
matematikus, illetve fizikus sza
kán tanulhatnál, természetesen 
érettségi után. Ugyanezen a ka
ron van a programozó, program- 
tervező matematikus szak is. Ez 
a lehetőség számodra még na
gyon távoli, előbb középiskolai 
érettségi bizonyítványt kellene 
szerezned. Viszont a mai eredmé
nyeiddel és tudásoddal nehezen 
kerülhetsz középiskolába. Van 
még egy éved és a mostani nya
rad arra, hogy pótold a hiányzó 
tudást. Ez elég rövid idő, de a cé
lért érdemes összpontosítanod, és 
lemondanod a semmittevésről. 
(Persze csak akkor, ha „laza" ta
nulás miatt ilyen gyengék az 
eredményeid. Ha viszont a ké
pességeid nem engednek többet, 
akkor „céljaid" csak álmok, ame
lyeket lehetőségeidhez kell igazí
tanod.) Nos: amennyiben sikerül 
lényegesen javítanod, hogy ma
tekból, magyarból és fizikából el
érd a négyest, akkor reményked
hetsz abban, hogy felvesznek a 
közgazdasági szakközépiskola 
számítástechnikai folyamatszer
vező ágazatára vagy a számítás- 
technikai programozó ágazatra. 
Mivel a jelentkezési lap leadásá
ig még van időd, azt javaslom, 
hogy keresd fe l a megyei Peda
gógiai Intézet pályaválasztási 
csoportját, ahol szakemberek le
hetnek segítségedre a választás
ban. Címe: 5001 Szolnok, József 
A. u. 40. Pf. 44.

Nyári tánctanfolyamot szervez a 
Havanna Közösségi Ház (1181 
Budapest XVIII., Kondor Béla sé
tány 8. Tel: 588-708). A tanfo
lyamot Jerman Silva (Franciaor
szág) balettmester és táncpeda
gógus vezeti. A tanfolyam au
gusztus 10- 19-ig tart. A klasszi
kus balett oktatását reggel ki- 
lenc-fél tizenegy között, a mo
dern táncoktatást háromnegyed 
tizenegy-negyed egy között tart
ják. A kurzusokon 1000-1000fo 
rintért lehet részt venni. Aki 
mindkét kurzusra jelentkezik, 
annak 1700forintot kell fizetnie. 
Alkalmanként is részt vehettek 
az oktatásban 100-100 forintos 
belépővel, illetve nézőjegyet vált
hattok alkalmanként 50 forin
tért. A jelentkezés határideje: jú 
lius 20. Aki csak alkalmanként 
kíván részt venni a táncoktatás
ban, a helyszínen válthat belépőt. 
Az érdeklődők Szabó Csabánét 
keressék.

*
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