
 
 

Budapest, 2020. január 25. 

 

Kedves Barátunk! 
 

 

Szeretettel várunk klubestünkre, amelyet 2020. február 7-én, pénteken este 7 órai kezdettel 

tartunk az Újpesti Polgárcentrumban (IV. Árpád út 66.).  
 

MEGFIGYELTEK – HÁLÓZAT – TITKOS ÜGYNÖKÖK 
 

címmel Dr. Kovács András Széchenyi-díjas szociológus, egyetemi tanár, az MTA doktora lesz 

a vendégünk, aki a közelmúltban megjelent, „A Kádár rendszer és a zsidók” c. könyvében eddig 

nem publikált dokumentumok bemutatásával elemzi a korszak politikájának speciális „szeletét”, 

a titkosszolgálat tevékenységét, látleletet adva az akkor működtetett mechanizmusról, 

szervezetekről, módszerekről. Számunkra a téma azért különösen érdekes, mert a szigorúan 

titkosított dokumentumokból kiderül, hogy Körünk elődjét, az 1960-as években működő Fiatal 

Értelmiségiek Klubját is megfigyelték. 

Az est házigazdája: Dr. Somos András. 
 

* * * * 
 

Ezt követően 2020. február 22-én, szombaton a Polgárcentrumban este 8 órai kezdettel kerül 

sor a hagyományos  
 

FARSANGI BÁL 
 

megrendezésére. A 60-70-es évek slágereit, rock-számait Dr. Hegedűs László (Disco Hegeda) 

idézi fel: a nosztalgikus zenére táncolhatunk, mulathatunk. A bálra a jelentkezések előző 

klubestünkön már elkezdődtek, a továbbiakat kérjük mielőbb jelezni – az asztaltársaságok 

megadásával – Dr. Kocsis Andrea klubtársunknál (06/70 310 6718, drkocsisa@citromail.hu), 

majd a névre szóló belépőjegyet 2.000 Ft ellenében átvenni. 
 

A bál teljes ideje alatt az Ifjúsági Ház ismert büféje üzemel à la carte étel- és italválasztékkal. 

Kérjük, vegyék igénybe a büfé szolgáltatásait! 
 

Az est hangulatát jelmezekkel is vidámabbá tennénk, ezért javasoljuk, aki kedvet érez, 

nyugodtan öltsön jelmezt. A legötletesebb jelmezeket díjazzuk. 
 

A farsangi bálon – a hagyományokhoz híven – tombolát is tartunk, zsákbamacska jelleggel, 

amelyre továbbra is várjuk ajándéktárgyak felajánlását. (Könyveket a Kossuth Könyvkiadó 

küld.) Ezek a farsangi bál kezdetekor, 8 óra előtt leadhatók. Kérjük Körünk képzőművész-

tagjait, hogy alkotásaik felajánlásával támogassák farsangi bálunkat, emelvén a kisorsolásra 

kerülő ajándékok színvonalát!  

Az est szponzorai: a Harangvirág Cukrászda és a Kossuth Könyvkiadó. 
 

Várva a találkozást, üdvözlettel: 

a Kör vezetősége 

ÚJPESTI KÖZMŰVELŐDÉSI KÖR 

ÚJPESTI KULTURÁLIS KÖZPONT 

1042 BUDAPEST, IV. ISTVÁN ÚT 17-19. 
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