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Húsz évesek lettünk! 
 

 

Szinte hihetetlen, hogy milyen gyorsan peregnek az évek! Hiszen nemrégiben 15 éves 

születésnapunkat ünnepeltük – műsorral, tortával, hajnalba nyúló dallal-tánccal –, miután 

frissen megjelent Vendégkönyvünk bejegyzéseit böngésztük. 

 

Minden évforduló egyfajta számvetés is. Milyen programok voltak? Hány klubestet 

szerveztünk? Kik voltak vendégeink? Hány kiállításon mutatkoztak be művészeink? Kiknek 

állítottunk emléktáblát? És hányszor jutottunk túl a Polgárcentrum falain, hogy hazai vagy 

külföldi tájakra barangoljunk? Kirándulásaink sora bizonyítja azt, hogy a klubélet nemcsak 

kéthetente, péntek esténként zajlik, hanem „házon kívül” is folytatódik: kisebb-nagyobb baráti 

társaságokat kovácsol össze, akik télen-nyáron, tavasszal-ősszel útra kelnek, hogy a 

hangulatos beszélgetésekre, a közös élményszerzésre akár a hegyekben, akár a tenger partján 

kerüljön sor. 

 

Vendégeink a klubesteken rendszeresen megérzik azt a légkört, szellemiséget, amely 

láthatatlan szálakon átszövi, összefogja Körünket. Erről tanúskodnak a Vendégkönyvünkbe írt 

köszönő sorok: 

„… megtisztelő figyelem…”,… „értő közönség”,… „érdeklődő, barátságos, vibráló szellemű 

közösség”, … „…boldoggá tett a sok jó barát”, „…nyitott lélekkel és szívvel együtt…”, 

”irigylem Önöktől ezt a klubot, ezt a csodálatos közösséget…”, …” úgy érzem, nagyon sokat 

gazdagodtam”,  … „…barátság – művészet – és jó társaság EGYÜTT VAN!”… 

„Nagy érzés volt a figyelmet, a szeretetet a bőrömön, az idegeimben és a szívemben érezni!”, 

… „Szívet melengető, hogy péntek délután ennyi ember képes együtt lenni…”, … köszönöm 

kitüntető figyelmüket…”,… „hálás köszönet…”, …”Köszönöm, hogy befogadtak, megható 

volt a szeretet…” 

 

Pedig köszönettel mi magunk tartozunk programjaink főszereplőinek: azoknak a közéleti 

szereplőknek, művészeknek, tudósoknak, sportolóknak, akik megosztják velünk 

gondolatainkat vagy elgyönyörködtetnek előadásaikkal. Többen közülük – 20 év után – újbóli 

meghívással is tudnak maradandó élményt adni! Ám köszönet illeti mindazon barátainkat is, 

akik egy-egy klubest, bál, kiállítás, táblaavató, kirándulás megszervezésében, vagy éppen a 

zsíroskenyér-partik zavartalan lebonyolításában tüsténkednek hosszú évek óta, önzetlenül, 

fáradhatatlanul. 

 

Bár az évek telnek, és az évjáratot tekintve öregszünk, mégis korunkat meghazudtolva, 

töretlen lelkesedéssel fogunk hozzá újabb és újabb rendezvények megvalósításához – az 

ötlettől kezdve a meghíváson át az ajándékok átadásáig. 

 

És a folytatás? Miért is hagynánk abba? Ha a jókedv, öröm, lelkesedés velünk marad, ha 

vendégeinknek friss mondanivalója van, új élményt tudnak nyújtani, akkor optimistán 

tekinthetünk újabb, ki tudja, hány éves születésnap elé! 

 

Budapest, 2008. november havában 

 

Kőrösné dr. Mikis Márta 

 



 

Az Újpesti Közművelődési Kör programjai és vendégei 
 

 

 

2003. 

 

dec. 5. 15 éves jubileumi zenés est. Közreműködnek: Rybáné Magyari Éva (trombita) 

és Borsos László 

dec. 19. Karácsony-est Pitti Katalin Liszt-díjas operaénekes közreműködésével 

dec. 31. Szilveszter-est 

 

2004. 

 

jan. 16. Dr. Füredi János pszichiáter előadása depresszióról, kényszerbetegségről, 

pánikbetegségről. 

jan. 30. Aktuális gazdasági kérdések – beszélgetés Dr. Inotai Andrással, a 

Gazdaságkutató Intézet igazgatójával 

febr. 13. „Magyar hangja” – Dallos Szilvia színművésznővel beszélget dr. Sipos Lajos 

és Bársony Péter 

febr. 28.  Farsangi bál 

márc. 12. Beszélgetés az iszlám kultúráról. Vendégünk: Dr. Maróth Miklós orientalista, 

akadémikus. Beszélgetőtársa: dr. Sipos Lajos 

márc. 26. A Viktória útja a Föld körül. Görög Péter újpesti hajóskapitány előadása 

vetítéssel. 

ápr. 16. „40 éve a pályán” – találkozás az ismert és ismeretlen Szilágyi Tibor 

színművésszel 

ápr. 30. Részletek világhírű musicalekből – Bíró Eszter és Csengeri Attila előadóestje 

május 14. Boldog születésnapot! – filmbemutató. Sipos Kornél, a film producere Fazekas 

Csaba rendezővel és Sas Tamás operatőrrel beszélget. 

május 28. Good by party. Fellép a G-Beer Jazz Blues Együttes 

 

 

aug. 29.  Wolfner Lajos emléktáblájának felavatása a MEO épületének falán. A 

megemlékező beszédet dr. Sipos Lajos tartja. 

szept. 24. „…sárból, napsugárból…” – Huszti Péter Kossuth díjas színművész irodalmi 

estje. Beszélgetőpartnere: Szále László publicista 

okt. 8. „Találkozás az Athéni Olimpia hőseivel” – vendégeink: Igaly Diána, Janics 

Natasa, Csonka Gábor 

okt. 22. „A nép ellenségét átadom! A 322. fogoly” – Vendégünk Pintér Károlyné Rohr 

Magdolna, az Alapítvány a Gulagokban Elpusztultak Emlékének 

Megörökítésére alapítója. Beszélgetőtársa dr. Kovács Zoltán. 

nov. 5. „Múlt és jövő az ezredforduló társadalmi viszonyaiban Magyarországon”. Dr. 

Vingender István szociológus főiskolai docenssel, a Semmelweis Egyetem 

Egészségügyi Főiskolai Kar intézményigazgatójával dr. Hollósi Antal 

beszélget 

nov. 19. „Világhírű sztárok magyar fotóművész szemével” Szipál Márton fotóművésszel 

Bertalan Tivadar beszélget 

dec. 3. A Közművelődési Kör 16. születésnapja. Fogadás és zenés est. 

Közreműködnek: Rybáné Magyari Éva és Borsos László 



dec. 17. Karácsony-est. Cserna Ildikó operaestje Pfeiffer Gyula zongorakíséretével. 

  Vendégeink: Nagy Tímea és Vörös Zsuzsa olimpiai bajnokok 

dec. 31. Szilveszter-est a Polgárcentrumban 

 

 

2005. 

 

jan. 14. Beszélgetés Dr. Derce Tamás polgármester úrral Újpest jövőjéről. Bene Ferenc 

köszöntése 60. születésnapja alkalmából. 

jan. 28. „Újpesti személy” – Jolsvai András íróval Sipos Balázs beszélget 

febr. 12. Farsangi bál 

febr. 25. „Mi lesz veled, időjárás?” Gácser Vera és Németh Lajos meteorológusokkal dr. 

Kőrös András beszélget 

márc. 11. A Trianon c. film megtekintése. Beszélgetés a film rendezőjével, Koltai 

Gáborral 

ápr. 1. Zenés este és beszélgetés, Meláth Andrea operaénekessel és Vukán György 

zongoraművésszel 

ápr. 15. „Morfium” – filmbemutató. András Ferenc rendezővel dr. Vértes László 

beszélget a kalandos életű Csáth Géza orvosról, irodalmárról. 

ápr. 29. „A Mount Everesttől az Északi sarkig” - Ács Zoltán alpinista és sarkkutató 

filmbemutatóval egybekötött élménybeszámolója 

máj. 13. Kovács István és Sajgál Erika előadóestje 

máj. 27. „Erotika a művészetben” – Réti Mária művészettörténész előadása 

 

 

szept. 2. Babits Mihály emléktáblájának avatása a Könyves Kálmán Gimnázium falán. 

Ünnepi beszédet mond dr. Sipos Lajos. 

szept. 23. Széchényi Zsigmondnéval Szemadám György író beszélget 

okt. 7.  „Szavakat fúvok” – Dunai Tamás színművész előadóestje 

okt. 21. Kiszolgálók vagy kiszolgáltatottak? Jogászok a diktatúrákban. Dr. Zinner 

Tibor jogtörténésszel dr. Kőrös András beszélget. 

nov. 4. „Az én 20. századom…” – vendégünk Hankiss Elemér egyetemi tanár, a 

Magyar Szociológiai Társaság elnöke, a Köztársaság Etikai tanácsának tagja, 

akivel dr. Sipos Lajos beszélget. 

nov. 18. „Az első 70 évem” – Rendhagyó beszélgetés diavetítéssel a 70 éves Gyémánt 

László festőművésszel. Beszélgetőtársai dr. Zsigmond Attila, a Budapest 

Galéria igazgatója és dr. Kapás Irén, a Magyar Rádió riportere 

dec. 2. 17 éves az Újpest Közművelődési Kör. A zenés est vendége dr. Hegedűs 

László ügyvéd 

dec. 16. „Muzsikáló barangolás” – Vendégünk Kukely Júlia, a Magyar Állami 

Operaház magánénekese. Zongorán kíséri Kaposi Gergely 

dec. 31. Szilveszter-est a Polgárcentrumban 

 

 

2006. 

 

jan. 13. „Fejezetek Újpest történetéből – jelenéről és jövőjéről” Vendégünk dr. Derce 

Tamás, Újpest polgármestere 

jan. 27. „Bercink 75 éves” Zenés-rajzos irodalmi est Bertalan Tivadar klubtársunk 

életéből, Hangok a papírgalacsinból c. könyvének megjelenése alkalmából. 



Közreműködnek: Sághy Ildikó főszerkesztő, Kubik Anna színművész, Győrffy 

Gergely hegedűművész 

febr. 11. Farsangi bál 

febr. 24.  Török Endre emlékest. Dr. Reisinger János főiskolai tanárral dr. Sipos Lajos 

beszélget 

márc. 10. A Benkó Dixiland hangversenye 

márc. 24. „Új városrész születőben”. Vendégeink: Berényi András, Újpest Hild-díjas 

főépítésze és Járosi Tamás, a CEU-Reality cégcsoport vezetője 

ápr. 7. „A torinoi lepel” Réti Mária művészettörténész előadóestje 

ápr. 21. Az Újpesti Lepkemúzeum története. Filmbemutatóval egybekötött beszélgetés 

Juhász Györggyel, a múzeum alapítójával, tulajdonosával. Beszélgetőtárs: 

Szunyoghy András. 

máj. 5. A plasztikai sebészet lehetőségei napjainkban. Dr. Gulyás Gábor kandidátus 

főorvossal dr. Hollósi Antal beszélget a szépség és egészség kérdéseiről.  

máj. 19. „Világfalu a 20-21. század határán” Filmbemutató és találkozás Kepes 

Andrással. Beszélgetőtársa dr. Kovács Zoltán. 

jún. 11. Hajókirándulás Visegrádra. A Visegrádi palotában Réti Mária 

művészettörténész vezetése 

 

 

szept. 2. Dr. Szunyoghy János emléktáblájának avatása József Attila u. 60. sz. ház falán. 

Avatóbeszédet mond Dr. Derce Tamás, a tábla névadójára emlékezik Dr. 

Vásárhelyi Tamás, a Természettudományi Múzeum főigazgató-helyettese 

szept. 22. Egy este Lukács Sándor Jászai Mari díjas színművésszel. Beszélgetőtárs: dr. 

Kovács Zoltán 

okt. 6. A M. É. Z. Együttes zenei estje, skót és ír tradicionális zenével. Kuklis Henrik 

énekessel, az együttes alapító vezetőjével dr. Kovács Zoltán beszélget. 

okt. 20. Emlékezés az 1956-os forradalom 50. évfordulójára. Vendégünk dr. Izsák 

Lajos egyetemi tanár, akivel dr. Sipos Lajos beszélget. 

nov. 3. „Táplálkozunk vagy eszünk?” Klubtársunk, dr. Kádas Lajos főiskolai tanár 

előadása a táplálkozás történetéről, helyzetéről, következményeiről. 

nov. 17. „Nők a Gulagon” – filmvetítés. Sára Sándor filmrendezővel dr. Kovács Zoltán 

beszélget. 

dec. 1. „Nagykorú az Újpesti Közművelődési Kör” – Születésnapi est, köszöntőt mond 

dr. Derce Tamás polgármester. Incze Ildikó színművésznő műsorát követően 

dr. Hegedűs László nyújt régi disco-hangulatú zenét. 

dec. 15. „Karácsony az ember és Isten ünnepe” címmel a közelgő ünnepet köszönti dr. 

Temesszentandrási Péter, az Újpesti Egek Királynéja főplébánia plébánosa. 

 A Marquise Együttes Barokk Karácsonyi koncertje 

dec. 31. Szilveszter-est a Polgárcentrumban 

 

 

 

2007. 

 

jan. 19. „Blue Mystery” Horgas Eszter, Vukán György és Kovács Adél közös 

előadóestje 

febr. 2. A várossá fejlődés története. A 100 éves Újpestről dr. Derce Tamás beszélget 

dr. Sipos Lajossal 



febr. 16. Farsangi est a Károlyi István Városközpont építőjének meghívására a WAX 

(volt MEO) rendezvényteremben. A Kör művészeinek képzőművészeti 

kiállítása 

márc. 1. „Hit, erkölcs, tudomány” – Erdő Péter bíboros, Magyarország prímása és 

Schweizer József nyugalmazott főrabbi könyvéről beszélgetés Schweizer 

József professzor, ny. főrabbival. Beszélgetőtárs: dr. Kőrös András 

 Hangverseny a zsidó zenei kultúra hagyományaiból. Közreműködnek: 

Székelyhidi Hajnal operaénekes, az ORZSE adjunktusa, Szilágyi Gábor kántor, 

Fekete Kiss Sándor zongoraművész 

márc. 30. „Európaiság, hitelesség, protokoll” Görög Ibolya protokollszakértő előadása. 

Beszélgetőtársa dr. Hollósi Antal 

ápr. 13. Dušan Kovačević: A profi. A Magyarországi Szerb Színház Társulatának 

előadása 

ápr. 27.  „A szentkorona titkai, az újabb kutatások eredménye és iránya” címmel Woth 

Imre koronaőr előadása 

máj. 11. „Energiacsodák – csodálatos energiák” dr. Léderer András egyetemi docens 

előadása a megújuló energiáról 

máj. 24. „A habán mítosz. Kik a habánok, honnan jöttek, milyen gyökerekből ered 

iparművészetük?” Dr. Réti László filmbemutatóval egybekötött előadása 

jún. 7. Good by parti Fóton, a Tó vendéglőben 

 

 

szept. 2. Mildenberger Márton emléktáblájának felavatása a Városháza falán. 

Megemlékező beszédet mond dr. Kőrös András 

szept. 28. Újpest 1907-2007. A 100 éves város. A könyv szerkesztőjével, dr. Estók János 

történésszel dr. Sipos Lajos beszélget. 

okt. 12. „Dúdoltam én”. Sebestyén Márta előadóestje, Bólya Mátyás koboz- és 

citerakíséretével.  

okt. 26. „Cigánytemetés” – címmel amatőr dokumentumfilm bemutatása. Beszélgetés 

dr. Kecskeméthy Gyulával bánatról, halálról, kultúráról 

nov. 9. Háború és intrika egy befejezetlen késő római erőd körül. Mráv Zsolt, a 

Magyar Nemzeti Múzeum régésze tart vetítéssel egybekötött előadást Újpest 

környékének legérdekesebb ásatásairól. 

nov. 23. Képek Tamási Áron életéből születésének 110. évfordulóján. Dr. Sipos Lajos 

képekkel illusztrált előadása 

dec. 7. A Kör születésnapi estje, dr. Hegedűs László nosztalgia-zenéjével.  

dec. 21. Schumann: Asszonyszerelem – asszonysors és karácsonyi dalok. Geszthy 

Veronika operaénekes estje. 

dec. 31. Szilveszter-est az Újpesti Polgárcentrumban 

 

 

 

2008. 

 

jan. 11. „A depresszió és a szorongás, mint a 21. század betegségei” címmel Dr. Bitter 

István egyetemi tanár, a SOTE Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikájának 

igazgatója beszélget dr. Hollósi Antallal 

jan. 25. Szörényi-Bródy-Boldizsár: István, a király. Rockopera a Babits Mihály 

Gimnázium tanulóinak előadásában. 



febr. 8 „Ígéreted magházában” – Zenés irodalmi est és beszélgetés Kálloy Molnár 

Péter színművésszel. Közreműködik Kalmus Felicián csellón. 

febr. 23. Farsangi bál 

márc. 7. „A magyarság sorsfordulói a 20. században” címmel Dr. Romsics Ignác 

akadémikus, az ELTE egyetemi tanára tart előadást. Beszélgetőtársa dr. Sipos 

Lajos 

márc. 30. Műemléki örökségünk a Kárpát-medencében. Entz Géza művészettörténész, az 

MTA Művészettörténeti Kutatócsoport munkatársának előadása. 

ápr. 11. Báll Dávid zongoraművész előadóestje a Városháza dísztermében. Műsoron: 

Beethoven, Schubert, Liszt, Chopin, Bartók művei 

ápr. 25. Nincs kegyelem. Ragályi Elemér Oscar-díjas, Kossuth-díjas operatőr 

filmbemutatója. Beszélgetőtársa dr. Somos András 

máj. 16. Vendégünk: Erdei Zsolt félnehézsúlyú ökölvívó világbajnok. Beszélgetőtársa 

dr. Somos András 

máj. 30. Good by parti Fóton, a Tó vendéglőben 

 

 

aug. 31. Dr. Semsey Aladár emléktáblájának felavatása a Városháza falán. 

Megemlékező beszédet mond dr. Somos András 

szept. 19. Beszélgetés dr. Derce Tamás polgármesterrel 

okt. 3. „…Társaim megzúdítják a harangot…” Halász Judit Kossuth-díjas, kiváló 

művész előadóestjére 

okt. 17. Beszélgetés a pekingi olimpiáról. Vendégeink: Cseh László többszörös világ- 

és Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes úszó, Kovács Iván többszörös világ- és 

Európa-bajnok párbajtőrvívó 

nov. 7. „Egy elfelejtett könyv – a Biblia” – Beszélgetés a Biblia éve alkalmából dr. 

Zsengellér Józseffel, a Pápai Református Teológiai Akadémia tanszékvezető 

tanárával 

nov. 28. A reneszánsz éve. Beszélgetés dr. Pogány Gábor művészettörténésszel. 

dec. 5.  20 éves az Újpesti Közművelődési Kör. Születésnapi est. 

dec. 19. Karácsony-est: Kukely Júlia operaénekes és Báll Dávid zongoraművész 

hangversenye a Városháza dísztermében 

dec. 31. Szilveszter-est 

 



Részletek a vendégkönyvből 

 
 

Nagy örömmel és szeretettel mutattuk be gyönyörű hangszerünket, a tárogatót a kedves, értő, 

újpesti közönségnek! 

2003. nov. 21. 

A Hiekisch Henrik tárogató-együttes 

 

 

Lélek, Gondolat a Szív Jósága és Hivatástudatra való törekvés kikristályosodó örömével 

voltunk itt! Van, ami összeköt bennünket Mindannyiukkal – a Hit, az Emberség és a 

Művészetek lelkesítő ereje. Minden jót a Gondviseléstől és köszönet! 

2003. dec. 19. 

Ács János 

 

Áldás légy minden nap! 

2003. dec. 19. 

Pitti Katalin 

 

 

Köszönöm a meghívást. Élvezet volt a Klub tagjaival beszélgetni. 

2004. jan. 16. 

Füredi János 

 

 

Nagyon köszönöm az összejövetelt, abban a reményben, hogy sikeres magyar társadalom 

alakíthatja Európa jövőjét. Ehhez állandó és őszinte párbeszédre van szükség, amit e fórum 

magas szinten biztosított. A további együttműködés reményében 

2004. jan. 30. 

Inotai András 

 

 

Megtisztelés volt számomra Sipos Lajos és Somos András meghívása! Tudom, nagyon sok és 

szép estét töltenek itt a klubtagok. Örülök és köszönöm a meghívást. Úgy érzem, egy kicsit 

már én is idetartozom! Szeretettel gondolok majd vissza erre az estére! 

2004. febr. 13. 

Dallos Szilvia 

 

 

Nagy örömömre szolgált, hogy látogatást tehettem az Újpesti Közművelődési Körben. 

Örültem az iszlám iránt megnyilvánuló érdeklődésnek. 

2004. márc. 12. 

Maróth Miklós 

 

 

Örömmel töltött el, hogy a Viktória földkerülő útjáról – amely lényegében Újpestről indult –, 

Újpesten tarthattam élménybeszámolót. Én a Viktória sikerét barátaim és az Újpestiek 

sikerének is tekintem. Köszönöm a meghívást. 

2004. márc. 26. 

Görög Péter 



 

 

Boldog vagyok, hogy itt lehettem Önökkel egy igazi, csodás baráti esten! Köszönöm:  

2004. ápr. 16. 

Szilágyi Tibor 

 

 

Nagyon köszönjük, hogy itt lehettünk a film kapcsán! Reméljük, még sok ilyen apropó lesz!  

2004. máj. 14. 

Sipos Kornél, Fazekas Csaba 

 

 

Végre „színészként” is jelen lehettem a „Házban”. Köszönöm a lehetőséget, hogy belülről is 

láthattam egy filmet a kedves közönséggel együtt. 

2004. máj. 14. 

Kovács Kati 

 

 

Köszönjük a meghívást. Jó volt felidézni szerepek életrajzát, nagyszerű játszótársak emlékét, 

s beszélgetni rólunk, „…sárból, aranyból…” gyúrt emberekről. 

2004. szept. 24. 

Huszti Péter 

 

 

Irigylem Önöktől ezt a klubot, ezt a csodálatos közösséget, s nem felejtem el az alkalmat, ahol 

a nagyszerű Huszti Péter untermanja lehettem. 

2004. szept. 24. 

Szále László 

 

 

Köszönöm a sok kedves mosolyt. Köszönöm a csodálatos fogadtatást. Szeretettel és sok 

üdvözlettel:  

2004. okt. 8. 

Igaly Diána 

 

 

Köszi és sok puszi! SZIASZTOK! 

2004. okt. 8. 

 
Janics Natasa 

 

 

Köszönöm a meghívást és hogy meghallgattak! Kívánok minden jót a munkájukhoz: 

2004. okt. 22. 

Pintér Károlyné Gulag rab E322 

 



 

Nagyon, nagyon köszönöm a szíves fogadtatást! 

2004. nov. 19. 

MARTIN 

 

 

Olimpiát nyerni jó dolog, de amit itt kaptam, az teszi felejthetetlenné. Köszönöm: 

2004. dec. 17. 

Nagy Tímea 

 

 

Köszönöm a megemlékezést! 

2005. jan. 14. 

Bene Ferenc 

 

 

Vissza-visszajáró örök ujpestiként köszönöm a kellemes estét. 

2004. jan. 28. 

Jolsvai András 

 

 

Nagyon nagy élmény volt ez az este számomra: Kívánom, legyenek mindig az élet napos 

oldalán. 

2005. febr. 25. 

Németh Lajos 

 

 

Köszönöm, hogy itt lehettem és érdeklődő, kedves emberek követték figyelemmel az 

előadást! Büszke vagyok, hogy én is ide tartozom. 

2005. febr. 25. 

Gácser Vera 

 

„Az égig érő fának, 

Ha nem nő újra ága, 

Úgy élj, te legyél 

Virágnak virága. 

(Honfoglalás) 

Köszönettel a meghívásért és a közös gondolkodásért, március 15. előtt, TRIANONRÓL! 

2005. márc. 11. 

Koltai Gábor 

 

 

Értelmiségiek! Magyarok! Köszönöm, hogy itt lehettem(-ünk). Szép estéket kívánok a 

továbbiakban is! Szeretettel: 

2005. ápr. 1. 

Vukán György 

 

Csatlakozom az előttem szólóhoz, felejthetetlen este volt! 

2005. ápr. 1. 

Meláth Andrea 



 

 

Nagyon nagy örömmel voltam újra itt ebben a fantasztikus légkörű társaságban. Már 

törzsvendégnek érzem itt magam… 

2005. ápr. 15. 

András Ferenc 

 

 

Nagyon köszönöm, hogy itt lehettem. Remélem, én is tudtam valamit „adni” a 

hallgatóságnak, mert én úgy érzem, nagyon sokat gazdagodtam, pedig jól lehet, én beszéltem 

egész este . 

2005. ápr. 29 

Ács Zoltán 

 

 

Köszönjük ezt a különleges fogadtatást, e különleges Társaságtól! 

pedig 2005. máj. 13. (péntek!)  

Kovács István, Sajgál Erika 

 

 

Hálás köszönettel 

2005. szept. 23. 

Széchényi Zsigmondné 

 

 

Köszönöm a meghívást, öröm volt itt lenni, és nagy megtiszteltetés, hogy Széchényi 

Zsigmondnéval lehettem itt. 

2005. szept. 23. 

Szemadám György 

 

 

Nagy érzés volt a figyelmet, a szeretetet a bőrömön, az idegeimben és a szívemben érezni! 

Köszönöm a „Szavakat fúvok” c. est meghívását 

2005. okt. 7. 

Dunai Tamás 

 

 

Külön öröm számomra, hogy ismét itt lehettem és értő közönség előtt adhattam számot a 

szomorú múltról. Köszönöm, hogy meghívtak. 

2005. okt. 21. 

Zinner Tibor 

 

 

Köszönöm a meghívást ebbe a nagyszerű baráti körbe. Újra kedvet kaptam gondolkodni 

mindannyiunk jelenén és jövőjén. 

2005. nov. 4. 

Hankiss Elemér 

 

 



Közhely, de valóban nagyon jól éreztem magam egy remek helyen, a régi szakmámban, disc 

jockey-ként. Azt hiszem, a hangulat valóban nagyon jó volt, de ezt nem én „tettem”, hanem az 

igazi rock and roll! 

2005. dec. 2. 

Dr. Hegedűs László 

 

 

Az opera műfaj egyik tolmácsolójaként boldog vagyok, hogy e zenés barangolás során nyitott 

lélekkel és szívvel együtt bepillanthattunk ebbe a csodás világba és titkaiba, mely a zenés 

műfaj „királynője”. Köszönöm Önöknek! 

2005. dec. 16. 

Kukely Júlia 

 

 

Boldoggá tett a sok jó barát. Barátok nélkül barátságtalan a világ. Köszönöm az ünnepi estét. 

2006. jan. 27. 

Bertalan Tivadar 

 

 

A Török Endre emlékére rendezett esten jártam újra itt, Újpesten, nagy örömmel. Remélem, 

belátható időn belül megjelenik a Török Endre összes. Szeretettel 

2006. febr. 24. 

Reisinger János 

 

 

Szeretném megköszönni a meghívást a mai és a korábbi eseményekre. Mivel hamarosan 

újpesti polgár leszek, a jövőben örömmel veszek részt a további programokon, és remélem, a 

szó legjobb értelemben én is lokápatrióta lehetek. 

2006. márc. 24. 

Jánosi Tamás 

 

 

Azért van abban valami szívet melengető, hogy péntek délután ennyi ember képes együtt 

lenni és építészetről beszélgetni. Köszönöm a meghívást és máskor is szívesen állok a klub 

becses rendelkezésére. 

2006. márc.24. 

Berényi András 

 

 

Nagyon örültem, hogy ISMÉT köztetek lehettem! További sok sikert munkátokhoz és ehhez a 

szép „hagyományhoz”, hogy a barátság – művészet – és jó társaság EGYÜTT VAN! 

2006. ápr. 7. 

Réti Mária 

 

Köszönet, hogy itt lehettem köztetek: 

2006. ápr. 21. 

Juhász György 

 

 



Megtiszteltetés és öröm volt számomra, hogy a plasztikai sebészetről beszélhetem az Újpesti 

Közművelődési Kör vendégeinek. 

2006. máj. 5. 

Dr. Gulyás Gábor 

 

 

Köszönöm kedves meghívásukat, öröm volt itt lenni, köszönöm kitüntető figyelmüket! 

2006. szept. 22. 

Lukács Sándor 

 

 

„Élt skót Felföldön egy holló. 

Szófukar volt, sőt: nagyothalló! 

Ha jött egy varjú 

S szólt hozzá: „Hovarjú?” 

Annyit vágott rá, hogy „Hello!” 

(Kovács András Ferenc) 

Köszönjük a meghívást, nagyon jó hangulatú koncertet játszottunk. A fenti limerik nem 

hangzott el az előadáson. 

2006. okt. 6. 

A M.É.Z. együttes 

 

 

Nagyon köszönöm a kedves meghívást. Örömmel jöttem és nagyon jól éreztem magam. Sipos 

Lajos barátomnak külön köszönet 

2006. okt. 20. 

Izsák Lajos 

 

 

Számomra volt megtiszteltetés, hogy mint „beltag” szót kaptam. Ha sikerült érdekeset, 

hasznos dolgokat mondani, külön öröm volt számomra. Köszönöm a lehetőséget. 

2006. nov. 3. 

Kádas Lajos 

 

 

Köszöntöm a nők minden tagját és további sikeres összejöveteleket kívánok. 

2006. nov. 17. 

Sára Sándor 

 

 

Jézus Krisztus „az” ember: végigküzdötte az emberi életet a születéstől a halálig. Ember 

mivolta szerint is „birtokba vette” az Isten teljességét. Kívánom, hogy minden hallgatóm 

életében így legyen: a sokszor gyötrelmes földi harcok szolgáljanak számunkra is a köztünk 

felfedezhető Isten befogadására! A betlehemi Kisded szeretetét szerettem volna felmutatni a 

magam lehetőségei szerint. Tisztelettel: 

2006. dec. 15. 

Dr. Temesszentandrási Péter 

 

 



Köszönjük szépen a szép estét. Nagyon élveztük az itteni szereplést, és fantasztikus a terem 

akusztikája. 

2006. dec. 15. 

Marquise együttes 

 

 

Milyen jó, hogy létezik a világban, nálunk Magyarországon egy ilyen kis finom hely! 

Köszönjük a meghívást, igazán jól éreztem magam! Szeretettel: 

2007. jan. 19. 

Horgas Eszter 

 

 

Én csak csatlakozni tudok Eszterhez. Gratulálok, és kívánom, hogy még sok évig 

működhessen ilyen meghitten és barátian a kör. Örültem a meghívásnak! Szeretettel: 

2007. jan. 19. 

Kovács Adél 

 

 

Nagyon köszönöm az újbóli lehetőséget a gyönyörű hölgyekkel!!! Köszi 

2007. jan. 19. 

Vukán György 

 

 

Nem csak az a csoda, hogy Újpest városa már 100 éves, hanem az is, hogy 16 év után még 

mindig kíváncsiak vagytok reám. Köszönöm. 

2007. febr. 2. 

Derce Tamás 

 

 

Az Újpesti Közművelődési Kör 

Vivat 

Crescat 

Floreat 

Hálával köszöni a megtisztelő meghívást 

2007. márc. 1. 

Schweizer József 

 

 

Nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtak. Öröm volt az én kis „tudományomról” olyan 

emberek előtt beszélni, akik ezt zsigerből tudják. Remélem, még találkozunk! 

2007. márc. 20. 

Görög Ibolya 

 

 

A Magyarországi Szerb Színház Dušan Kovačević: A PROFI c. előadását nagy szeretettel 

játszotta ezen a visszatérő, kedves helyszínen.  

Köszönjük a MEGHÍVÁST. Köszönjük a TAPSOT. De leginkább a csodás CSÖNDEKET, 

amikor közösen gondolkoztunk el a (közel)múlt eseményeiről. 

2007. ápr. 13. 

Rusz Milán 



 

 

Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy itt előadást tartottam Újpestnek és a Könyves 

Gimnáziumból Varga Zoltán fizika tanárának köszönhetek mindent. Köszönöm. 

2007. máj. 11. 

Dr. Léderer András 

 

 

Újpest Somos Andris révén foglalta keretbe ügyvédi pályámat. Negyed századdal ezelőtt ő 

hívott ide ügyvédjelöltnek, ma pedig atyai szeretettel viseli gondomat a Budapesti Ügyvédi 

Kamara hétköznapjaiban. 

Ez az újpesti este szintén emlékezetes lesz számomra, köszönöm, hogy kedvenc témámról, a 

habánokról ily türelmesen meghallgattak. Megtiszteltetés volt ily közönség előtt ily előadók 

után itt szerepelni. 

2007. máj. 25. Pünkösd 

Réti László 

 

 

Újpest Várossá alakulásának centenáriuma hívta életre a közös alkotást – Újpest 1907-2007. 

A száz éves város –, amelyet a városért élő, azt szerető emberek írtak (újpestiek újpestieknek), 

s ami lehetőséget adott nekem arra, hogy az ország és Újpest múltjáról a jelennek szóljak. 

2007. szept. 28. 

Estók János 

 

 

„…Adjon Isten egészséget 

Köszönöm a vendégséget 

Hozzám való szívességet…!” 

Rég nem jártam ilyen szívet melengető emberi közösségben – különösen ebben az egyre 

embertelenebb városban ritkaság ez… Köszönöm, hogy befogadtak, megható volt ez a 

szeretet, amiben részesítettek! Jövök ♥-esen máskor is! 

2007. okt. 12. 

 
Sebestyén Márta 

 

 

Filmvetítést és beszélgetést vezettem Cigány kisfiú temetése egy Nógrád megyei kis faluban 

címmel. Úgy gondolom, céljaim teljesültek, remélem, a klub elvárásai is. Legfőbb célom a 

csóró cigányokkal kapcsolatos attitűd formálása volt, a hozzászólások szerint ez beindult. 

Továbbgondolni való maradt mindenkinek, melyhez szerencsét és kitartást kívánok. 

2007. okt. 26. 

Dr. Kecskeméthy Gyula orvos 

 



 

Nagyon köszönöm a megtisztelő meghívást. Igazán nagy élmény olt előadást tartani a gödi 

római erődről ilyen hálás és érdeklődő közönségnek. Sok erőt, érdeklődőt kívánok, hogy ez a 

már nagy hagyománnyal rendelkező club továbbra is éljen és viruljon. Sok szeretettel: 

2007. nov. 9. 

Mráv Zsolt 

 

 

Nagyon-nagyon örülök, hogy itt lehettem, mindig öröm számomra Újpesten énekelni, mint 

született „újpesti”. Jó ide hazajönni! Sok-sok további sikeres, szép koncertet, programot 

kívánok szeretettel: 

2007. dec. 21. 

Geszthy Veronika 

 

 

Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő meghívást. Ritka, hogy ilyen érdeklődő, barátságos, 

vibráló szellemű közösségben lehetek. Hosszú, sikeres további klubéletet kívánok! 

2008. jan. 11. 

Bitter István 

 

 

Nagyon köszönjük a meghívást. Értő közönség, meleg fogadtatás. Kell-e ennél több? 

Köszönjük! 

2008. febr. 8. 

Kálloy Molnár Péter 

 

 

Öröm látni és tudni, hogy vannak még a művészet parázsát féltőn őrző és vigyázó emberek. 

Köszönjük a kedves fogadtatást és kívánok a szűk körű társaságnak további szép és 

művészettel teli estéket. 

2008. febr. 8. 

Kalmus Felicián 

 

 

Köszönöm a meghívást és az érdekes beszélgetést. 

2008. márc. 7. 

Romsics Ignác 

 

 

Kivételesen szép élmény ilyen szellemi közegben beszélni és beszélgetni. Abban a 

reményben, hogy ezt a modellt egyre többen fogják követni, köszönöm, hogy itt lehettem. 

2008. márc. 30. 

Entz Géza 

 

 

Nagyszerű hangulatú, igen kedves közönséggel fűszerezett koncert volt, melyet szívből 

köszönök, remélem, máskor is lesz ilyen. 

2008. ápr. 11. 

Báll Dávid 

 



 

Most is nagyon-nagyon jól éreztem magam köztetek! Értő érzékeny emberek, akikkel élmény 

beszélgetni. Hívjatok, máskor is. Jövök. Szeretettel: 

2008. ápr. 25. 

Ragályi Elemér 

 

 

Köszönöm, hogy dr. Somos András úr meghívott a Madárral történő elbeszélgető műsor egyik 

vezetőjének, vezető társának! „Madár”, Erdei Zsolt embersége, példaértékű életének példája 

sokat segít nekem, mint gyakorló edzőnek abban, hogy felnövekvő ökölvívóimat el tudjam 

indítani a „nehéz” úton. Köszönöm: 

2008. máj. 16. 

Farkas József ö.v. szakedző 

HAJRÁ UTE! 

 

 

Köszönöm szépen a meghívást, nagy-nagy szeretettel jöttem és boldogan megyek most haza. 

Örülök, hogy néhány részletet megoszthattam életemből Önökkel, Veletek. Remélem, 

sokukkal találkozom még és nemcsak az ökölvívó marad meg belőlem  az emlékezetekben. 

Tisztelettel: 

Ui: Farkas Józsi barátomnak különösen örültem! 

2008. máj. 16. 

Erdei Zsolt 

Madár 

 
 

Most is csak azt tudom írni, mondani, amit máskor. Köszönöm, hogy hívtatok, köszönöm, 

hogy jól éreztem magamat. Őszinte barátsággal: 

2008. szept. 19. 

Derce Tamás 

 

 

Köszönöm kedves meghívásukat, jó társaságukat. Igazán szép estét töltöttem Önökkel! Sok 

szeretettel: 

2008. okt. 3. 

 
Halász Judit 

 

 



Nagyon köszönöm, hogy itt lehettem! Jól éreztem magam, jók voltak a kérdések. Remélem, 4 

év múlva is ugyanitt beszélhetünk a sikeres eredmények után. 

2008. okt. 17. 

Cseh László 

Kovács Iván 

 

 

Köszönet a meghívásért és a meleg fogadtatásért! 

 

 
2008. nov. 7. 

Zsengellér József 

 

 

 

* * * * * * 

 

 

 

 

A vendégkönyvet szerkesztette és az előszót írta: 

Kőrösné dr. Mikis Márta 

 

Az Újpesti Közművelődési Kör jelvényét tervezte: 

Somos Zsuzsa 

 

 

 


