
Móra-klub 

Régi vágya a móráaoknak egy klub, mely a szórakozást, 
művelődést nagymértékben elősegítené. Még az elmúlt évben 
elkezdték a klub kialakítását, óriási lelkesedéssel indult 
a munka, mindenki tervezgetett, segitséget igért. Két böl-
csészkari tanár Anderle Ádám és Czuth Béla és néhány diák, 
igy: Balázs Mihály, Bárányi Zsolt, Drescher Attila, Lukáca 
Albin a klub kialakításához szükséges közfalat kiverték. 
Azóta nem sok történt. A klubhelység egy csatatér, a lelke-
sedés csökkent. Ez tehát a klub eddigi "előélete". 

Most a Kollégiumi Bizottság részéről Gyimes Erzsébetet 
kértük válaszoljon, hogy áll a klub helyzete most? 

- Sajnos a klub valóban nem készült el, mert az igért 
anyagi támogatást nem kaptuk meg. Az egyetem Műszaki Osztá-
lyától most Ígéretet kaptunk, hogy a klubot e félév végére 
átadják. A szükséges belső munkálatokat elvégzik,de a beren-
dezések költségeinek csak egy részét fedezik, a többi kol-
légiumi keretből kerül ki. 

- Reméljük az anyagi problémák ellenére a következő fél-
évben megnyílik a klub. Addig is széleskörű szervezőmunkát 
kell kifejteni. Hogyan oldódik ez meg? 

- Mindenekelőtt agy munkabizottság létrehozása szüksé-
ges. Ez a március 4-i Kollégiumi Küldöttgyűlésen megválasz-
tott KB-tagok egyikének vezetésével alakul meg, melynek mun-
kájába a József Attila Diákotthonban lakó fiukat is bevon-
juk. A két kollégium között ugyanis az elmúlt évben megálla-
podás jött létre az együttműködésről. E munkabizottság fela-
data többek között, hogy kialakitsa a klub szervezeti szabály-
zatát ée programját. 

- Hogyan történik a program kialakítása? 
- Célunk, hogy sokszínű legyen. Ennek megfelelően kiala-

kitáaánál felhasználjuk más felsőoktatási intézmények Jól mű-
ködő klubjainak tapasztalatait, természetesen alkalmazva sa-
ját viszonyaink»». Meghatározó azonban a kollégisták vélemé-
nye és Javaslata lesz. 

- Milyen műsorokat terveztek? 



- Nemzetközi eateket az UNESCO csoport szervezésében, 
felolvasó esteket rendezünk, szeretnénk folytatni a Kon-
zervatórium zenei sorozatát, vitaköröket, képzőművészeti 
előadásokat szervezünk, s még sok mindent, de azt hiszem, 
ezekről korai beszélni. 

- Van-e elképzelésetek a klub berendezésére? Gondolom 
ez is sokakat érdekel. 

- Nyerges Éva készitett egy tervet. Nekünk nagyon tet-
szik a munka, sajnos anyagi kereteink elég szűkek ennek meg-
valósításához. Mindenesetre jó lenne, ha mindenki megismer-
né, elmondaná véleményét, kiegészitő javaslatait. 

Ennyit tehát a klubról, problémákról, tervekről. Remél-
jük a tervekből hamarosan valóság lesz. 

Gulyás Erzsébet 


