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Az Egyetem közművelődésének szervezeti 
felépítése 

Közművelődési 3izottság 

Elnök: dr. Rácz János oktatási rektor-
he lyettes 

Titkár: dr. Sinoncsics János közművelő-
dési előadó 

A Közművelődési Titkárság tagjai: 

Goldsohmied József klubvezető 
Bodó Ervin előadó 
Szűcs 1-éter előadó 
Béni Erika KISZ EB knlturfelelőse 
Kelemen Ildikó KISZ VB közművelődési felelőse 

Kari kulturfelelősök: 

BTK Fenyvesi Erzsébet 
TTE Timár Judit 
JTK Szűcs Edit 

-Művészeti Csoportok vezetői: 

Énekkar: Szécsi József 
Szinpad: Árkosi Árpád 
Tánckar: :. aróthi György 
Jazz együttes: Vági László 



Klubvisszhang 78 

FÉLIDŐBEN 

A szót tett követte; Az egy félévvel eze-
lőtti szóbeli Ígéreteket beváltotta a 
JATE Klub vezetősége. Változatos, sokrétű 
programot kínált a klubtagságnak, hogy 
mindenki igényei és érdeklődése szerint 
könnyen kiválaszthassa a magának valót. 
Mégis: egy klub tcbbhónapos tevékenységét 
leginkább azon lehet lemérni, hogy mennyi-
re volt képes megújítani önnunmagát, milyen 
Programokkal tudta megtartani tagsága szim-
pátiáját. 
Hj volt ebben a félévben a szakosoportos 
foglalkozások, a történész, a szociológiai, 
a filozófiai, a pszichológiai és a külpoli-
tikai körök megszervezése. Tematikájukkal 
szervesen kapcsolódtak az egyetemi oktatás 
rendszeréhez, védnökséget is egyetemi okta-
tók vállaltak felettük. Az országban egye-
dülállók a lagyar Néprajzi Filmtéka szakmai 
°soport foglalkozásai, amelyeken a magyar . 
tóprajzi filmezés történetét dolgozzák fel. 

* visszhangja: 
Hágjon jó kezdeményezés. A lelkesedés 

uEyan egy kissé már lelohadt félév végére, 
®s az állandó tagság létszáma egyik korben 
Sem haladja ceg a 15-20 főt, dehát a szerve-
tők sem akartak tömegeket megmozgatni az öt-
^6tűkkel. Éppen az lett belőle, amic tervez-
tek: a három karról összehozták s speciális 
séídésekkel foglalkozókat, a klub pedig vi-
tafórumot biztosított számukra. 

A zenei jellegű programok is rendszeresek 
^•ettek. ¡linóén hónapban gondosan csszeáliitott 
műsorral állt a foikzene kedvelői elé a Kormo-

és a Country együttes. 
Visszhangjuk: 

- Kormorán párti vagyok. 
- Hogy melyikre jártam a legszívesebben? 



Egyszerű a válasz: a Koraoránra. 

A JATE Klub Pódlumszinpada sorozat keretében 
önálló esttel jelentkeztek: 

Kürti íapp László 
Sebestyén Zoltán 
Rónaszegi Éva 
Szabó András 
Havas Judit 
Ruttkai Éva 
Cseh Tamás 
Ambrus András 
Sándor György 

Uj próbálkozás volt az is, hogy egész estét 
betcltő szinházi produkciókkal, tcbbfelvoná-
sos darabokkal léptek fel neves együttesek: 

az Universitas, 
a Szinház-és Filmművészeti Főiskola 
II./B osztálya, 
a Dunaújvárosi Bemutató Szinpad. 

ügy hallottuk, a következő félévben folytató-
dik ez a sorozat. 

Négyféle filmsorozattal kezdett szeptemberben 
a klub: Jók voltak? Megérte? 

- A filmkedvelők számára mindegyik cse-
mege volt. Zavaró ugyan, hogy a gya-
kori tekercselések miatt meg-megsza-
kad az előadás,.az érdelődők száma 
mégsem csókként. 

Folytatódott a népszerű Sexológia sorozat. 
Többen azt állították ugyan, hogy már nagyon 
sokszor felvilágosították őket, Korányi Tamás 
biológus előadásain mégis minden alkalommal 
"teltház" volt. A legnagyobb érdeklődés - to-
vábbra is - a disco-programokat kisérte. Nem. 
kell belőle súlyos következtetéseket levonni. 
Érthető. 
Na és a programfüzet, a JATE Klub müsornaptá-
ra, amely igényes kiadásban szintén 1977. 
szeptemberében jelent meg előszcr. 
Visszhangok: - Szeretjük.Várjuk a következőt. 

-ietete-



AZ EGYETElü KÖNYVTÁRRÓL 

Négy, egymásbanyiló kcixyvolvEsótermünkben a 

könyveket ugy rendeztük el, hogy minden te-
rem sajátos "profillal" rendelkezik. A köz-
vetlenül a bejárat mellett levő olvasóterem 
az általános lexikonoknak, bibliográfiáknak, 
évkönyveknek, az egyes nyelvek nagy egynyel-
vű /értelmező/ szótárainak ad helyet; tulaj-
donképpen a tájékoztató segéökcnyvtar egyik 
részlege. 
A második teremben a marxizmus-leninizmus 
klasszikusainak müvei mellett a liiozóxiai, 
pszichológiai, szociológiai, statisztikai, 
politikai, közgazdasági és munkásmozgalmi tár-
gyú müveket helyeztük el. A harmadik /un.nagy-
olvasó/ texem jogtudományi, neveléstudományi, 
nyelvtudományi könyveket, az egyes nyelvek 
kétnyelvű szótárait, művészeti, irccdomtudo-
mányi, szépirodalmi és történettudományi müve-
ket tartalmaz. A legnagyobb anyagrész itt az 
irodalomtudomány, illetve az egyes országok 
szépirodalma. Ebben a részben a felállitás a 
következő: az adott ország irodalmának törté-
nete, antológiák, szöveggyűjtemények; majd eze-
ket követik az egyes irók müvei. A müveket meg-
előzik az iróval foglalkozó monográfiák. 

A negyedik teremben természettudományi müveket, 
mezőgazdasági és földrajztudományi munkákat 
helyeztünk el, s itt kaptak helyet a műszaki 
és orvostudományi könyvek is. 

Á JATE hallga tóinak figyelmét felhívjuk arra, 
hogy az olvasótermi kézikönyvtár feladata a 
tanulmányi igények kielégítése. Amennyiben 
ugy találják, hogy valamely fontos mü hiányzik 
a kézikönyvtárból, vagy kevés példanyban áll 
hent, kérjük-, hivják fel ex re az olvasótermi * 
könyvtáros figyelmét! 



JATE KISZ KIAJB 

Toldi u. 2. 
Tel.: 11-022/52 

Klubvezető: Goldschmied József 
Előadók: Bodó Ervin 

Szűcs Péter 

5-án /pénteken/ 19 - 24 óráig: 

HORVÁTH - D I S C 0 !!!!I 

Jegyek a Közművelődési Titkájv 
ságon kaphatók! 
/Dugonics tér 13. I. 12./ 

Gyöpmgí 

4-én /szombaton/ 
18 órakor: 
BESSENYEI ATTILA festő-
művész tárlatának meg-
nyitása " 1 elkezdett 
idő " cimmel 

18,30 - 21,30 óráig: 

GYÖPHUGI !!! !! 
tíüsoron: a borsodi tánc-

rend további 
részeinek taní-
tása 

6-án /hétfőn/ 18,30-kor: 

FILOZÓFIAI KÖR 

Kinei valiások 
Előadó: dr.Csongor Barnabás, 

az ELTE tanszékveze-
tő professzora 

20,30-kor: 
"AZ ÉLET BONYOLULT" - H . 
K-rsai János pantomim Rt. 
műsora 



7-én /kedden/ 20 órai kezdettel: 

HIMNUSZ MINDEN XDŐHSN 

Előadó: Kovács Lajos, a Békéscsabai Jókai Szinház 
szinésze. 

SZERELEL ÉS HALÁL JÁTÉKAI - 16 ország - 66 irás 
16 zene 

Add kezed barátom: 
A sors könyvében együtt van nevünk. " 

8-án /szerdán/ 19 órakor: KIBERNETIKAI KÖR 
Információ, szabályozás az 
élővilágban 
A beszélgetést vezeti: 
dr. Madarász István 

" A kibernetikai Körben különböző tudományterületek 
/számitógépek alkalmazása, mesterséges intelligen-
cia, biológia, orvostudomány, stb./ kutatóinak elő-
adásaival, és az ezeket kcvető beszélgetésekkel azt 
Próbáljuk megmutatni, milyen közös megközelítéssel, 
hogyan alkalmazhatók a kibernetika általános elvei 
és módszerei az adott területen. Arra törekszünk, 
hogy mlnaen téma feldolgozása közérthető legyen, és' 
ismertesse az ujabb érdekes tudo-dnyos eredményeket. 
Várunk minden érdeklődőt, nemcsak matem tikusokat, 
és nemcsak TTK-'sokat! !!! " ' 

20 órakor: UNESCO KLUB 
FIL.ÖKLUB: 

Dreyer: Jeanne d'Aro 
I m 

órától: ÉJSZAKAI FII-"VETÍTÉS: 

A film cimét plakáton közöljük! 

Jegyek a helyszínen válthatók! 



JAZZ 
LUB 

20 órától: 

9-én /csütörtökön/ 18,30-kor: 

A fényképezés története 
Előadó: Tőry Klára fototci^-

ténész 

JAZZ KIDB !!!! 

" A sorozat időrendben az egyes 
műfajok, témakörök szerint cso-
portosítva mutatja be a fotómű-
vészet történetét, a fotószerü 
látásmód kialakulasát, fejlődé-
sét egyes nagy alkotók munkás-
ságának tükreben. Az előadáso-
kat diavetítéssel illusztráljuk. 

Közreműködnek: 

11-én /szombaton/ 18 - 21 óráig: 

GYÖP HUGI 1! !!! 
A borsodi táncrend 
összeállítása, rendezése 

eg* tftép 

T.P.. 
10-én /péntexen/ 
19 - Eh óráig: 

ÓRIÁS - B I S C 0 

a VÁGIÉK 



15-án /hétfőn/ 1 9 órakor: 
"LEHET EGY KÉRDÉSSEL TÖBB ?" 
A TV hasonló cimü vetélkedő-
jét próbáljuk klubunkban is 
megrendezni minden hétfőn, 
ugyanebben az időpontban. 
Jelentkezés a helyszínen! 
Értékes nyeremények!!!!!! 

20 órakor: " KI GÉPEN SZÁLL FÖLÉBE, ANNAK 
TÉRKÉP E TÁJ ..." 

Bujtor István és Madaras József 
előadóestje 

Válogatás a magyar irodalom legszebb 
verseiből. 

14-én /kedden/ 19 órakor: 

TÖRTÉNÉSZ KÖR 

20 órától: 

A DONAUER VIDEÓ FAMILIE 
rock-bemutató ja 

Anton Ello - Pierre Violance: ANNA FRANK EMLÉKEST 

"erre az alkalomra egy erre az estre összeállított 
önálló programmal készülünk fel, az előadást 
egyszeri bemutatónak tekintve. Tehát - koncert-
jeinkkel ellentétben - sor kerülne más jellegű 
eseményekre is, olyanokra pl., melyek elsődlege-
sen képzőművészetinek nevezhetők, jóllehet azok 
a rock-3zinpadnak is jó ideje nélkülözhetetlen, s 
igencsak magas fokra fejlesztett kellékei. " 

15-én /szerdán/ 18 órakor: 

PSZICHOLÓGIAI KÖR 

Norma és deviancia 
A beszélgetést vezeti 
dr. Garai László, az 
«3TA munkatársa. 

¿0 órától: BALAZS 3ÉLA STÚDIÓ 
:,aár Gyula s prés 



16-án /csütörtökön/ 18 órakor: 
KFJZŐMÜVÉSZ3TI_KÖR 

A Budapesti Stúdió Galéria kiállitássorozatából 
ALÜÁSY ALADÁR grafikusművész kiállításának meg-

nyitása . 
Utána: A MODERN MŰVÉSZET KEZDETEI ES FEJ1CDESE 

NAPJAINKIG - Előadó: Pogány Gábor, a 
Fiat-l Képzőművészek Stúdiójának 
művészeti tifckára 

20,30-kor: Középkori és 
reneszánsz 
európai zene 

Közreműködik: 
- KENÉ CLEKENCIC /kora-

beli fúvós hangszerek/ 
a Bécsi Akadémia 
professzora 

- Kecskés András - lant 
- Laczó András - ének 

J £ 

17-én /pénteken/ 19 - 24 óráig: 

DOMONKOS - D I S C 0 !!!!! 

18-án /szombaton/ 

18-21 óráig: 

GYÖPKÜGI Itt!! 
A dunántuli táncrend 
I. része 



¿2-éa /szerdán/ 20 órától: 

SZEXOLÓGIA 
A szexualitás problémái, 
negatív vonatkozásai. 
Pszichés zavarok, imoo-
tencie, frigiditás, élet-
kori problémák; aberrá-
ciók. Nemi betegségek 

23-án /csütcrtckon/ 18,30-kor: FOTO KÖH 
A fényképezés története - II. . 
Előadó: Tőry Klára fototcrténész 
20 órától: ¿rjjj^je hULLaí'-HOSSZÁN 
Gyurkcvics Zsuzsa művésznő EDITH FIA? 

emlékestje 
Közremüködnek:profcopluas I m r 9 é 3 

Lelkes Péter zongorán 

20-án /hétfőn/ 16,30-kor: 

SZOCIOLÓGIAI KÖR 
Csongrád megyei életmód-
kutatások 
A beszélgetést vezeti: 

dr. Szentirmai László 

19 órakor: 
LEHET EGY KÉRDÉSSEL TÖBB? JtL*. J ^ 
Vetélkedő - jelentkezés 
a helyszínen 
20 órától: SPORTKÖR ' W & L É ? 
A meghívottakkal beszél-
get Riskó Géza, az Esti 
Hirlap Sportrovatának 
munkatársa /a vendég 
ko6Ióí j S v á t ° a 21-én /keduen/ 20 órakor: 

LIAGYAR NÉPRAJZI FIU1TÉKA 
Vezeti: Moldován Domokos 
néprajzkutató-filmrendező 

Premier-bemutató: 
A HALOTTLÁTÓ 

Irta és rendezte: 
líoldován Domokos 

Fényképezte: Papp Fereno 
MAFIIAí LTV 1977. Színes, 
hosszú dokumentumfilm 



24-én /pénteken/ 

19 - 24 óráig: 

GÉMES - B I S C O I Ü U 

I I N I V E R S " 

25-én /szombaton/ 19 órától: 

Az TJNIVERSITAS együttes vendég-
játéka: 
Jósé Triana: 

GYILKOSOK ÉJSZAKÁJA 
- dráma -

Forditotta: Horváth János 
Munkatársak: Lakos Anna 

Horváth Csilla 
Rendező: Katona Imre 
Szereplők: Lalo - Vándorfi László 

Fela - Szilágyi Maya 
Bebe - Cselei Márta 

27-én /hétfőn/ 

19 órakor: 
"LEHET EGY KÉRDÉS-
SEL TÖBB?" 

Vetélkedő 
19,30 - 24 óráig: 
KOR"'ÓRÁN KLÜB!! !! 
A részletes műsort 
plakáton közöljük! 



2ő-án /kedden/ 18 órakor: 

TÖRTÉNÉSZ KÖR 
18,30-kor: KÜLPOLITIKAI 

FÓRUM 
Kérdéseiteket Írásban kérjük 
leadni a klub ruhatárába, 
február 25-ig! 
Az előadók személye a kérdé-
sek jellegétől függ! 

20,30-től: SZEXOLÓGIA 
A nemek viszonyának változása, a 
szexualitás iránti magatartás módo-
sulásai, konvenciók, előítéletek a 
szexualitásban. 

A beszélgetést Korányi Tamás 
biológus vezeti. 

A IX. félévi igazolványok érvényesítése február 
1-től 15-ig, szombat és vasárnap kivételével 

11 - 14 óráig 
a Közművelődési Titkárságon /Dugonics tér 13.1.12./. 

Az I. félévre érvényesített igazolványokkal 1978. 
február 15-ig lehet a klubot látogatni! 
A klub nyitvatartása: 

Hétfőtől csütörtökig: 16 - 23 óráig, 
pénteken: 18 - 24 óráig, 
szombaton: 18 - 23 óráig. 

A Közművelődési Titkárság fogadóórái febr. 15.-tól: 
szombat és vasárnap kivételével 11 - 13 óráig. 

,dr. 
Pelelős kiadó: Rácz -János 

okt. rektorh. 
Engedélyszám : 56/78. 




