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Negyedszázad 

 

Örömmel ünnepelhetünk, hiszen 25 évesek lettünk! Nemrég emlékeztünk meg Körünk húsz 

éves évfordulójáról zenés-táncos esttel, óriási születésnapi tortával, és máris „ezüst” 

jubileumhoz értünk. Az elmúlt negyed század alatt városunkban generációk cseperedtek fel, 

emlékezetes és látványos változások történtek. Körünk is haladt a korral: a 21. század 

szellemében saját honlapon tájékoztat programjainkról, és tagjaink e-mailen tartják a 

kapcsolatot egymással. Honlapunkon éppúgy követhetők, böngészhetők régebbi 

Vendégkönyveink a klubestek kronologikus felsorolásával, mint az eseményeket dokumentáló 

fotógalériánk. Ám a virtuális világ nem befolyásolta a személyes találkozásokat. Kéthetente, 

péntek esténként rendületlenül összejövünk a Polgárcentrumban, hogy meghívott előadóink, 

beszélgetőpartnereink gondolatait meghallgassuk, vagy éppen művészetükben 

gyönyörködjünk. 

 

Az elmúlt 25 év során Körünk számos országos, sőt európai hírű vendéget üdvözölhetett. 

Vendégül láttuk a magyar társadalmi, politikai, tudományos, művészeti élet, valamint a 

sportvilág jeles képviselőit. Állami és egyházi vezetők, kutatók, írók, költők, előadó- és 

képzőművészek, olimpikonok avattak be minket tevékenységükbe, mozgalmas életükbe, 

alkotásaikba, eredményeikbe. Klubestjeink témájának változatosságát jelzi, hogy járt nálunk 

grafológus, mesterszakács, pilóta, hajóskapitány, alpinista, koronaőr, sőt sommelier is. 

 

Voltak, akik kérték, hogy többször is visszatérhessenek hozzánk, annyira megfogta őket 

Körünk légköre, szellemisége, a hallgatóság figyelme, megtisztelő és pezsdítő érdeklődése. 

„Az ember életében fontosak azok a pillanatok, amikor úgy érzi, egy hullámhosszra kerül 

beszélgetőtársaival, közönségével. Emlékemben fogom őrizni ezt az estét, minden 

mozzanatát!” – olvashatjuk a Vendégkönyvben az estek után bejegyzett gondolatok, köszönő 

sorok között. „Számomra pihenés volt, és a kellemes, értelmes, bíztató arcokat látva 

folyamatosan rendkívül jó érzés töltött el.” – írja egy másik vendégünk. Az immár 136 évre, 

Körünk „igazi” alapítására visszanyúló hagyomány ápolását pedig a „Ha a gyökér elhal, a 

törzs és a lomb nem éli túl!” bölcs bejegyzés tükrözi a legjobban. 

 

Rendszeres összejöveteleink mellett számos program kovácsolta össze baráti társasággá a Kör 

legaktívabb tagjait. Már hagyományosak országjáró kirándulásaink, jelmezes farsangi 

báljaink, óévbúcsúztató szilvesztereink, időnként határon túli felfedező útjaink. Bárhol is 

járunk, mindig újpestinek érezzük magunkat, hiszen városunk hírét is magunkkal visszük. 

 

Olykor elgondolkozunk azon, vajon van-e az országban még egy ilyen népes összetartó 

„csapat”, amely egyre idősödő életkorát meghazudtolva, ám töretlen lendülettel 

tevékenykedik; újabb és újabb programokat szervez azért, hogy megőrizze alapító elődeinek 

eszméjét: nevezetesen, hogy az újpesti értelmiségiek részére lehetővé tegye a tartalmas 

gondolatcserét, teret biztosítson a műveltség gyarapítására, az igényes szórakozásra, és 

mindenkor ablak legyen a világ felé. 

 

Vendégkönyvünk – amelynek most a legutóbbi öt éves válogatását adjuk közre – egyre telik, 

és vele együtt tovább élnek sokszínű programjaink. A spontán bejegyzések, gondolatok, 

köszönetek olvasgatását szeretettel ajánlja figyelmükbe 

 

a Kör tagjainak nevében 

Kőrösné Mikis Márta 

Újpest, 2013. december havában 

http://ukk.ujkk.hu/


Az Újpesti Közművelődési Kör programjai és vendégei 
 

 

 

2008. 

 

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

dec. 19. Karácsonyest: Kukely Júlia operaénekes és Báll Dávid zongoraművész 

hangversenye a Városháza dísztermében 

dec. 31. Szilveszter-est a Polgárcentrumban 

 

 

2009. 

 

jan. 30 A Zabhegyezőtől a cigánynyelvtanig – Bartos Tibor író, műfordító, nyelvész 

életéről, könyveiről, az újpesti cigányság körében végzett nyelvi 

gyűjtőmunkájáról, illetve az egykori Fiatal Értelmiségiek Klubjáról mesél.  

febr. 13.  Farsangi bál 

febr. 27. Miért csak az ember olvas? – Dr. Csépe Valéria, az MTA doktora, 

pszichológus, agykutató, az MTA főtitkár-helyettese a nyelvhasználat és 

olvasásfejlődés kora gyermekkorban kialakuló lehetőségeiről ad elő. 

márc. 13. A ló féktávolsága – Dr. Trogmayer Ottó régész, a szegedi Móra Ferenc 

Múzeum nyugalmazott igazgatója, a JATE egykori régészeti tanszékvezetője, 

az Ópusztaszeri Nemzeti Park és Feszty körkép ötletadója a magyarok 

bejövetelének történelmi érdekességeit és kutatásának fordulatait osztja meg 

velünk. 

márc. 27. A Szent Korona újabb titkai – Woth Imre, a Magyar Koronaőrök Egyesülete 

elnökének előadása 

ápr. 17. „Ami megmarad” – Harsányi Gábor és Nyári István előadóestje  

ápr. 24-26. Kirándulás a vasszécsényi Új-Ebergény kastélyszállóba 

május 8. Kazinczy – ma. Dr. Bíró Ferenc irodalomtörténésszel, az ELTE egyetemi 

tanárával, az irodalomtudományok doktorával beszélget Dr. Sipos Lajos. 

május 22. „Szív, melyben ég a vágy..." – Romantikus ária- és dalest Kovács Ágnes 

(szoprán) és Kovács Anita (mezzoszoprán) előadásában. Zongorán kísér: Salgó 

Tamás, a Magyar Állami Operaház karnagya. 

jún. 6. Autóbuszos kirándulás Paksra. Városnézés és az Atomerőmű megtekintése. 

 

 

aug. 29.  Lőwy Izsák emléktáblájának felavatása a Városháza falán. A megemlékező 

beszédet dr. Kőrös András tartja. 

szept. 18. A szólás szabadsága – Vendégünk Krizsó Szilvia, a Magyar Televízió Pulitzer 

emlékdíjas szerkesztő-műsorvezetője 

okt. 2. Újpest építészetének jelene és jövője – a tervtanács és a főépítész szemével – 

Berényi András, Újpest főépítészének előadása 

okt. 16 „Furcsa Szerelem…” – beszélgetés Galgóczy Árpád író-műfordítóval, egykori 

Gulag-fogollyal 

nov. 6. „Derékfájás – a jóindulatú betegségek között csak ezüstérmes” – Előadónk Dr. 

Kiss Gábor ideggyógyász főorvos, a Károlyi Sándor Kórház Neurológiai 

Osztályának vezetője 



nov. 20. „…A bűn szaporább, mint annak előtte…” – A 100 éve született költőre, 

Radnóti Miklósra emlékezünk vendégünkkel, Stohl András Jászai Mari díjas 

színművésszel. 

dec. 4. Világgazdasági válság, az előrejelzés nehézségei – vendégünk Dr. Magas 

István, a Budapesti Corvinus Egyetem Világgazdaságtan tanszékének habilitált 

doktora, neves európai és amerikai egyetemek vendégprofesszora 

dec. 18. Karácsonyi hangversenyest. Báll Dávid zongoraművész műsora, majd Kovács 

Anita (ének), Stein Ferenc (zongora) és közreműködő vendégeik Gershwin-

estje 

dec. 31. Szilveszter-est a Polgárcentrumban 

 

 

2010. 

 

jan. 22. Mid van, amit nem kaptál? – a Nemzet sportolója, Balczó András háromszoros 

olimpiai bajnok osztja meg velünk gondolatait. 

febr. 6 . Farsangi bál 

febr. 19. A Jazz and More Gospel Kórus hangversenye 

márc. 5. „Ki gépen száll fölébe…” – Szentei Péter, a Malév pilótája vetítéssel egybe 

kötött előadást tart több évtizedes repülőgép-kapitányi élményeiről 

márc. 19. Nosztalgiázunk együtt! – Csonka András színművész zenés előadóestje 

ápr. 9. Tudósvilág Budapesten – Dr. Gazda István tudománytörténész, kandidátus, a 

Magyar Tudománytörténeti Intézet Igazgatója ad elő 

ápr. 23. Hová tűntek az újpesti kávéházak? – fiatal Újpest-kutatónk, Molnár István 

Gábor vetített képes előadása az újpesti vendéglátás múltjáról, történetéről. 

máj. 7. Magánélet és költészet – Dr. Valachi Anna irodalomtörténész József Attila és 

Rákos Sándor életéről, verseiről beszél, Fenyő Ervin színművész 

közreműködésével. 

máj. 21. Táncbeszélgetés – Fiatal versenytáncos párok (Kovács Máté – Makai 

Zsuzsanna, illetve Erdélyi Szilárd – Pollák Anna) táncbemutatója és 

beszélgetése a versenytáncok világáról. 

június 12. Kirándulás: a világörökség részét képező Aggteleki Cseppkőbarlang, majd 

Ipolytarnóc megtekintése 

 

 

szept. 17. Bíróságok itthon és külföldön – miért szükséges a reform? – vendégünk Dr. 

Baka András, a Legfelsőbb Bíróság és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács 

elnöke 

okt. 1.  125 éves az UTE – Emlékest vendégeinkkel: Dömötör Zoltán, Mészáros Erika, 

Polyák Imre, Szabó Bence olimpikonok, Berki Krisztián világbajnok. Várhidi 

Pál, Göröcs János és Tóth András, Újpest legendás labdarúgói is megosztják 

velünk legkedvesebb emlékeiket. Megemlékezés tart: Ipacs Éva sportvezető, az 

UTE elnökségének tagja és Őze István, az UTE Klubigazgatója. 

okt. 2. Kiállítás megtekintése az UTE 125 évéről – a Papp László Sportaréna melletti 

Sport Agora kiállítóteremben. 

okt. 15. Forradalmak, évfordulók a magyar történelemben – Vendégünk Dr. Mezey 

Barna jogtörténész professzor, az ELTE rektora 

nov. 5. A szociológiától a művészetekig – Kocsis András Sándor, a Kossuth Kiadó 

vezérigazgatója, mint alkotóművész mutatkozik be. Közreműködik: Fenyő 

Ervin színművész. 



 

nov. 19. „…Csak hangulat minden minálunk!” – Klasszikus dalok és musical-részletek 

csendülnek fel Stein-Kovács Anita énekművész és tanítványai – Berta Kristóf, 

Kiss J. Lilla, Kocsis Andrea, Koncz Anna, Molnár Barbara, Pálvölgyi Gábor, 

Szalczer Szilvia – előadásában. Zongorán kísér: Stein Ferenc. 

dec. 3. Velünk élő Erkel Ferenc – Beszélgetés Erkel Tiborral, a Liszt Ferenc 

Zeneművészeti Egyetem tanárával a 200 éves Erkel-évforduló alkalmából. 

dec. 17. Karácsonyest: Eszményi Viktória és Heilig Gábor művészházaspár zenés 

műsorával 

dec. 31. Szilveszter-est a Polgárcentrumban 

 

 

2011. 

 

jan. 22. UJP-001 – Dr. Derce Tamás, Újpest volt polgármestere osztja meg velünk 

gondolatait. 

febr. 4. Amikor a 104-es telefonszámot hívjuk… – Dr. Mártai István, az Országos 

Mentőszolgálat főigazgatója avat be a sürgősségi ellátás titkaiba 

febr. 19. Farsangi bál 

márc. 4. „Isten áldja a tisztes ipart!” – Dr. Gerber Alajos a 120 éve alapított Újpesti 

Katolikus Legényegylet történetét eleveníti fel 

márc. 18. Az én kis filmes világom – Gyulai Líviusz grafikusművész mutatkozik be 

animációs filmjeivel 

ápr. 8. Élethű időutazás – Történelmi csaták 3D modellezése – Baltavári Tamás 

történész számítógépes bemutatója 

ápr. 29. Az Ajkaceratops üzenete – a Bakonyban talált új dinoszaurusz fajról, a lelőhely 

felfedezéséről mesél Dr. Ősi Attila geológus 

máj. 6. Világvége irodalmi est Kosztolányi Dezső műveiből, Fenyő Ervin színművész 

közreműködésével  

máj. 20. A mi Újpestünk – Wintermantel Zsolttal, Újpest polgármesterével beszélgetünk 

városunk jelenéről és jövőjéről, fejlesztési terveiről 

jún. 18. Kirándulás: Sárrét kincseinek megtekintése (Nádasdladány, Dég, Ozora) 

 

 

aug. 28. Dr. Plósz Sándor jogtudós, igazságügy-miniszter emléktáblájának felavatása a 

Budapesti IV. és XV. kerületi Bíróság homlokzatán 

szept. 16. A Károlyiak öröksége – Nagykárolyi gróf Károlyi László díszpolgárrá avatása, 

„A birtok nem a tiéd…” c. dokumentumfilm megtekintése 

okt. 1. Kultúra – sörhabbal – egynapos selmecbányai autóbuszos kirándulás 

okt. 7. Egy magyar sommelier – Pálffy István a borok szakértőjeként bepillantást ad a 

borok és ételek harmóniájának élvezetes világába 

okt. 21. Liszt Ferencre emlékezünk – hangverseny halálának 200. évfordulóján. 

Közreműködnek: Hornok István zongoraművész, a Laudate kórus (karnagy: 

Gógucz Emma) és a Koncertmuzsika zenekar (karnagy: Nagy Norbert). Műsor: 

Mi Atyánk, Ave Maria, A-dúr zongoraverseny, illetve a Les Préludes 

nov. 4. 4 Karinthy – egy este – Karinthy Márton író, rendező eleveníti fel a Karinthyak 

művészetét. Közreműködik: Szilágy Tibor Kossuth díjas színművész 

nov. 18. Mozgásban az életünk – Táncold az életed! – Dr. Zám Mária, az ELTE Bárczi 

Gusztáv Gyógypedagógiai Karának tanára mint táncterapeuta ízelítőt ad a tánc 

terápiás hatásáról. 



dec.2. Embertelenné válásunk története – Dr. Király Péter állatorvos, a Rex 

Kutyaotthon Alapítvány és a káposztásmegyeri Állatsziget alapítója az ember 

és az állatvilág évezredes kapcsolatáról ad elő. 

dec. 16. Zenés varázslat – Janza Kata eMeRTon-díjas művésznő karácsonyestje 

kicsiknek és nagyoknak 

dec. 31. Szilveszter-est a Polgárcentrumban 

 

 

2012. 

 

jan. 20. Aki a korát megelőzte, avagy egy topmenedzser Újpestről. Aschner Lipótra 

emlékezünk Rojkó Annamária helytörténeti kutatóval. 

febr. 4.  Farsangi bál Hegedűs László nosztalgikus disco-zenéjével 

febr. 17. Utazás az özvegység felé – Szécsi Ferenc vígjátéka a Közjegyzők Színjátszó 

Köre előadásában. 

márc. 2.  A lerajzolt idő – Orosz István Kossuth díjas grafikusművész mutatkozik be 

animációs filmjeivel 

márc. 23.  Miért kell nekünk új Polgári Törvénykönyv? – Dr. Vékás Lajos akadémikus, az 

ELTE egyetemi tanára avat be a változásokba. 

ápr. 13.  Az ifjúkori tragédiákhoz vezető út és a megelőzés lehetőségei – Dr. Balázs Judit 

gyermekpszichiáter kutatómunkáját ismerjük meg. 

ápr. 27.  Az újpesti cigányság múltja és jelene képekben – Szentandrássy István 

Kossuth-díjas cigány festőművész és Molnár István Gábor fotóművész 

munkássága 

máj. 11.  Magyarok égen és földön – Dr. Both Előd csillagász, űrkutató, az ENSZ 

Világűrbizottságának alelnöke, a Magyar Űrkutatási Iroda igazgatója avat be 

minket előadásával a világűr rejtelmeibe. 

máj. 25. 60 híres magyar – 60 híres étel – Dr. Kádas Lajos, a Budapesti Gazdasági 

Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karának főiskolai 

tanára új könyvét mutatja be. 

jún. 16. Kirándulás Kassára és Eperjesre 

 

 

szept. 20. Olimpia Londonban – Újpest büszkeségeivel – A nyári olimpiai sikerekre 

emlékezünk olimpikon vendégeinkkel  

okt. 5. A Titanic árnyékában – mentőorvosi szemmel – Vendégünk az elsüllyedt 

luxushajó túlélőit megmentő Carpathia gőzös fiatal magyar mentőorvosának, 

Dr. Lengyel Árpádnak unokája, Völgyiné dr. Reich Márta.  

okt. 19. Sárköz bemutatkozik – A decsi Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Egyesület 

zenés-táncos előadása 

nov. 9. A katolikus egyház 21. századi törekvései a hitélet erősítésére és a nevelés 

megújítására – Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, a Magyar Katolikus Püspöki 

Kar elnökének előadása 

nov. 23. Madách Imre: Az ember tragédiája c. rajzfilmjének vetítése. Rendező: 

Jankovics Marcell 

dec. 7. Kulturális és politikai antiszemitizmus a XIX-XX. század fordulóján –

Komoróczy Géza történész, Bibó István- és Príma díjas író, egyetemi tanár 

dec. 21.  A rajzfilmek varázslatos világa – Karácsonyest: vendégünk Jankovics Marcell 

Kossuth- és Balázs Béla díjas grafikusművész 

dec. 31. Szilveszter a Polgárcentrumban 



 

2013. 

 

jan. 20. Újpest, ahol szeretünk élni. Wintermantel Zsolt, Újpest polgármestere osztja 

meg velünk gondolatait városunkról. 

Febr. 8  Így írtok ti” – jeles művészeink üzenete a grafológia értelmezésével. Budavári 

Zsuzsa tanár, grafológus szakértő elemzi hírességeink kézírását. 

febr. 23. Farsangi bál a Nautilus Zenekarral 

márc. 8. Boticelli Esztergomban – Dr. Prokopp Mária művészettörténész professzor 

mutatja be kutatási eredményeit 

márc. 22. Stressz, válság és pszichés zavarok – Dr. Bitter István, a Semmelweis Egyetem 

egyetemi tanára zaklatott világunk pszichikai hatásairól, betegségeiről beszél. 

ápr. 5.  A Miskolci Fráter Kórus vendégszereplése, karnagy: Regős Zsolt 

ápr. 19. 100 éves a szalézi rend Magyarországon. – P. Ábrahám Béla SDB atyával, a 

Don Bosco Szalézi Társaság Szent István királyról elnevezett magyarországi 

tartományának tartományfőnökével elevenítjük fel Sándor István és a szaléziak 

történetét. Dér András filmjének megtekintése Sándor Istvánról. 

máj. 10. Sztálin alkonya – Dr. Kun Miklós Széchenyi-díjas történész professzor ad elő a 

sztálini diktatúráról 

máj. 24. Bíró Eszter és meglepetés-vendége – Előadóest. Zongorán közreműködik 

Mátrai László. 

jún. 22. Kirándulás Szatmár-beregi tájakra 

 

 

szept. 20. Újpest büszkeségei – az UTE világhírű sportolói. Vendégeink: Kozák Danuta, 

Gyurta Dániel, Berki Krisztián olimpikonok és világbajnokok, továbbá 

világversenyeket nyert fiatal bajnokaink. 

okt. 11. Oszmán-török művészeti emlékek Magyarországon – Dr. Gerelyes Ibolya 

régész-szakmuzeológus, a Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Tárának 

igazgatója előadása 

okt. 18. Miért kényes kérdés az egészségügy és miért jelent kihívást a világ más 

országaiban is? – Dr. Baráth Lajos, a Károlyi Sándor Kórház gazdasági 

igazgatója, a Szegedi Tudomány Egyetem címzetes docense ad elő 

okt. 19.  Az új újpesti uszoda meglátogatása 

nov. 8. Arany ágon ül a sármány – A 100 éve született Weöres Sándorra emlékezünk 

Dr. Kenyeres Zoltán Széchenyi-díjas irodalomtörténész professzorral és Csikos 

Sándor Jászai-díjas színművésszel. 

nov. 15. Újra találkozunk Hoboval! – Földes László Kossuth-díjas énekes, dalszerző, a 

Hobo Blues Band alapító tagja ad műsort zenekarával. Az esten Wintermantel 

Zsolt polgármester úr „Újpestért” díjat ad át Hobonak. 

dec. 6. 25 éves az Újpesti Közművelődési Kör. Jubileumi est és Mikulás-parti Hegedűs 

László nosztalgikus zenéjével 

dec. 21. Karácsonyest a Városházán. Közreműködik a MÁV Szimfonikus Zenekara. 

dec. 31. Szilveszter a Polgárcentrumban 

 

 



Részletek a vendégkönyvből 
 

 

 

„Ha fiatal vagy, élj, mint az ördög. Ha öreg lettél, dolgozz, mint az ördög.” (Goethe). Munka 

közben egy kis emlékezés… 

2009. jan. 30. 

A régi Bartos Tibor 

 

Nagyon köszönöm a meghívást, a jóízű beszélgetést és az igen pezsdítő érdeklődést. 

Olvassanak! Szeretettel: 

2009. febr. 27. 

Dr. Csépe Valéria 

 

Köszönöm a megtisztelő meghívást! 

2009. márc. 13. Péntek 

Ottó bácsi (alias Trogmayer) 

 

 

Nagyon jó munkát kívánok sok egészséggel, a legközelebbi viszontlátásig. 

2009. márc. 27. 

Woth Imre 

A Magyar Koronaőrök Egyesülete Elnöke 

 

Köszönöm a meghívást és a figyelmet, amellyel hallgatták a talán nem is mindig érdekes 

szövegelésemet. 

2009. máj. 8. 

Dr. Bíró Ferenc 

 

Nagyon köszönöm a lehetőséget magam és a kollegáim, zenésztársaim Kovács Ágnes és 

Salgó Tamás nevében, hogy bemutatkozhattunk, muzsikálhattunk ezen a gyönyörű helyen, 

egy ilyen fantasztikus társaságnak. Reméljük, lesz folytatás! 

2009. máj. 22. 

Kovács Anita 

 

Kedves ex-lakótársaim! 

Nagyon jó volt együtt lenni Önökkel és feleleveníteni eddigi életem meghatározó epizódjait. 

Mindig szívesen jövök Újpestre, hiszen 25 év nagyon nagy idő. A jövőben még szívesebben 

jövök majd, mert a mai együtt töltött este után tudom, hogy Újpesten milyen nagyszerű 

emberek élnek! Munkájukhoz a továbbiakban is minden jót kívánok. Üdvözlettel:  

2009. szept. 18. 

Krizsó Szilvia 

 

Köszönöm a szíves meghívást és a nehéz(nek tűnt) kérdéseket. Én jól éreztem magam és 

remélem, másoknak sem okoztam csalódást. Máskor is szívesen beszélek Önöknek, Önökkel 

Újpestről, a „fontos helyről”. 

2009. okt. 2. 

Berényi András 

 



Ősrégi Újpest-drukkerként nagy-nagy örömmel jöttem Újpestre. Köszönöm a figyelmet, sok 

sikert kívánok mindenkinek.  

2009. okt. 16. 

Galgóczy Árpád 

 

Nagy megtiszteltetésnek érzem „bevándorló” újpestiként a meghívást. Még egyszer 

köszönettel: 

2009. nov. 6. 

Dr. Kiss Gábor 

 

Köszönöm! Remekül éreztem magam! Tanultam, nevettem, gondoltam! Bármikor, bármire 

jövök, ha hívtok…! 

2009. nov. 20. 

Stolh András 

 

A kedves Egyesületnek – köszönöm a megtisztelő meghívást! Nagyon jól éreztem magam 

ebben a kedves polgári körben, sok jó kívánok. 

2009. dec. 4. 

Dr. Magas István 

 

Örömömre szolgált, hogy ismét együtt ünnepelhettük a Karácsony közeledtét ezen a kellemes, 

jó hangulatú estén. Remélem, máskor is lesz még rá alkalmam! 

2009. dec. 18. 

Báll Dávid 

 

Nagyon boldogok vagyunk, hogy felléphettünk ezen a gyönyörű helyen, ebben a pompás 

díszteremben, ahol muzsikálhattunk és együtt lélegezhettünk az ugyancsak csodálatos 

közönséggel, ezen a meghitt Karácsonyváró estén!  

* * *  Köszönjük, hogy itt lehettük!  * * * 

2009. dec. 18. 

Kovács Anita, Kocsis Andrea, Stein Ferenc,  

 

Köszönöm a sok figyelő szemet. Adja Isten, hogy ha jó magot hintettem, jó talajba hulljon. 

2010. jan. 22. 

Balczó András 

 

Nagyos sok szeretettel készültünk a mai előadásra. Nagyon jól éreztük magunkat, köszönjük a 

meghívást. Nagyon reméljük, máskor is énekelhetünk Önöknek, esetleg egy nagyobb 

színpadon, mert szerencsére nagyon sokan vagyunk. Szertetettel: 

2010. febr. 19. 

Halkovics Ágnes, Jazz and More ☺ 

 

 

Köszönöm a meghívást, élvezet volt ilyen kedves emberek előtt beszélni a repülésről! 

2010. márc. 5. 

Szentei Péter 

B737 kapitány 

 

 



Az ember életében fontosak azok a pillanatok, amikor úgy érzi, egy hullámhosszra kerül 

beszélgetőtársaival, közönségével. Emlékemben fogom őrizni ezt az estét, minden 

mozzanatát! Köszönöm a meghívást! A létező legjobbakat kívánom a Kör tagjainak! 

Szeretettel: 

2010. márc. 19. 

Csonka András 

 
 

Köszönettel vettem a meghívást, s igyekeztem néhány adatot felvillantani a tudományvilág 

pest-budai történetéből. Remélem, hogy egyszer majd folytatjuk! Köszönettel: 

2010. ápr. 9. 

Dr. Gazda István 

tudománytörténész 

 

Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget! Nagyon megtisztelő és érdekes beszélgetés volt! 

2010. ápr. 23. NYEVOPESTA 

Molnár István Gábor 

 

Köszönjük a rendkívüli érdeklődést és az intenzív-értő figyelmet a József Attila – Rákos 

Sándor esten. 

2010. máj. 7. 

Valachi Anna 

 

Nagyon hálásan köszönöm a rendkívüli figyelmet és külön a szeretetet, amivel a mai este 

minket fogadtak. 

2010. máj. 7. 

Fenyő Ervin 

 

 

„Az élet egy angol keringő, amelyet eltáncolsz a sírig. 

Életed, boldogságod attól függ, hogy kivel táncolod végig.” 

2010. máj. 21. 

Makai Zsuzsa, Kovács Máté, 

Pollák Anna, Erdélyi Szilárd 

táncosok 

 

Köszönöm ennek a nagy hagyományokkal rendelkező szellemi körnek a meghívását és 

figyelmét, és szívből kívánom, hogy nemes civil kezdeményezésüket és céljaikat megőrizzék 

és továbbvigyék! 

2010. szept. 17. 

Dr. Baka András 

 

Az UTE elnöksége és minden tagja nevében köszönjük szépen ezt a felejthetetlen estét 

klubunk 125. születésnapja alkalmából. 

2010. okt. 1. 

Őze István, Dömötör Zoltán, Várhidi Pál, 

 Tóth András, Lányi Zsolt, Ipacs Éva, Göröcs János 

 



Mint a klub régi tagja, mint tiszteletbeli újpesti, s mint szívben idekötődő valaki hálás vagyok 

a lehetőségért érezni a közösséget, a barátságot, a szívélyes hangulatot. Köszönöm a 

meghívást, jó volt veletek! 

2010. okt. 15. 

Dr. Mezey Barna 

 

Kedves Barátaim! 

Számomra pihenés volt, és a kellemes, értelmes, bíztató arcokat látva folyamatosan rendkívül 

jó érzés töltött el. Hálás vagyok az estéért és nagyon köszönöm a meghívást! 

2010. nov. 5. 

Kocsis András 

 

Végtelen boldoggá tett a mai este! Első újpesti pillanataimtól otthon érzem magam, és 

köszönöm, hogy ezt igazolták kedves barátaim! A viszontlátást remélve: 

2010. dec. 2. 

Erkel Tibor 

 

Húsz év után ugyanolyan örömmel jöttem, mint először. Köszönöm, hogy itt lehettem 

köztetek! 

2011. jan. 21. 

Dr. Derce Tamás 

 

Köszönöm a meghívást! A ma este jó példája az együttműködésnek, párbeszédnek, illetve az 

egymás iránti érdeklődésnek! 

2011. febr. 4. 

Dr. Mártai István 

 

Köszönöm a meghívást és azt, hogy felidézhettem az ősi újpesti értékeket és személyeket, 

akik az igaz életre neveltek. 120 évvel ezelőtt indították az Újpesti Katolikus Legényegyletet. 

Hiszem, hogy a múlt ismerete segít megérteni a jelent és szebbé tenni a jövőt. 

2011. márc. 4. 

Dr. Gerber Alajos 

 

Köszönöm kedves invitálásukat s ígérem, nagyon szívesen jelenek meg kedves körükben 

bármikor a továbbiakban. Még sok jó programot és „bővülést” kívánok Körüknek – és persze 

jó egészséget! 

2011. márc. 18. 

Gyulai Líviusz 

 

Köszönöm szépen a bizalmat és a megtisztelő figyelmet kis csapatom munkájával szemben!!! 

A közönség, a hangulat, a közeg nagyszerű volt, igyekszem hallgatóként is megjelenni 

egyszer… További jó munkát kívánok, 

2011. ápr. 8. 

Baltavári Tamás 

 

Nagyon köszönöm a meghívást, igazán megtisztelő, hogy előadhattam itt, Önöknek kis 

csapatunk felfedezéseinek eredményeit. Köszönettel: 

2011. ápr. 29. 

Ősi Attila 

 



Hálásan köszönöm, hogy Kosztolányi Dezső verseit mondhattam egy nagyon hálás és értő 

közönség előtt. 

2011. máj. 6. 

Fenyő Ervin 

 

Örömteli megtisztelő meghívást jelentett ez a lehetőség. Erős, büszke, legendás város a 

miénk. Építsük együtt közösen! 

2011. máj. 20. 

Wintermantel Zsolt 

 

Azt a szeretetet, megtiszteltetést soha nem fogom elfelejteni, és remélem, a sors megengedi, 

hogy továbbra is megpróbáljak segíteni Újpest és környékének, mindig szeretett otthonom, 

lakosságának, fiataljainak! 

2011. szept. 16. 

gróf Károlyi László 

 

Magyarországnak – hála jó Istennek – nincs olyan pontja, helye, ahol a szőlőtermesztésnek és 

a borkészítésnek ne volna hagyománya. Ezért is örömmel fogadtam el az újpesti polgárok 

meghívását, hogy erről egy szép este alkalmából beszélgessünk. Köszönettel: 

2011. okt. 7. 

Pálffy István 

 

Szeretettel jöttünk, szeretetet kaptunk. Jó Liszt-műveket énekelni, játszani, főleg ilyen lelkes, 

hálás hallgatóságnak. Köszönjük a lehetőséget, további sikereket, jó összejöveteleket, 

vendégeket kívánok mindannyiunk nevében: 

Laudate Kórus, Koncertmuzsika Zenekar 

 

Köszönöm, hogy itt lehettem és szolgálhattam Liszt műveivel a közönséget! Üdvözlettel: 

2011. okt. 21. 

Hornok István 

 

Már másodszor jártam itt, szinte hazajárok már, öröm volt újra értő közönség előtt. 

Köszönettel: 

2011. nov. 4. 

Karinthy Márton 

 

Hálásan köszönöm a meghívást: mind én, mind négylábú társam itthon éreztük magunkat 

ebben a kedves társaságban. Remélem, még sok lehetőségünk lesz a kapcsolatunk 

megerősítésére! 

2011. dec. 1. 

Dr. Király Péter (REX Állatsziget) 

 

Örülök, hogy születésének 140-dik és halálának 60-dik évfordulóján sikerült megidéznünk 

Aschner Lipót szellemét. Szeretném, ha alakja nem veszne a feledés homályába, hiszen hol 

van már a vízi sporttelep, a Tungsram strand, a kutatólaboratórium… és az izzókat is lassan 

kivonják a forgalomból. Köszönöm a meghívást és a szeretetet. 

2012. jan. 20. 

Rojkó Annamária 

 



Nagyon jól éreztük magunkat a színházértő újpestiek körében. Igazi ajándék volt számunkra a 

Közművelődési Egylet meghívására Újpesten fellépni. Ha hívnak bennünket, máskor is 

jövünk! 

2012. febr. 17. 

Tóth Ádám, Ferenczy Réka, Dombi Péter, Tasnády Géza, Jászay Viktor, 

Harangi Edina, Tóth Zoltán, Pelyhe Enikő, Böjtös Zsuzsanna, Sarlós dr., Rádonyi Dénes 

 

Köszönettel az újpesti meghívásért és a remek társaságért, a jó hangulatért 

2012. márc. 2. 

Orosz István 

 

Hálával tartozom a 135 éve alapított Kör meghívásáért. Nagy örömmel jöttem e nagy múltú 

egyesületbe, és köszönöm a megtisztelő figyelmet és figyelmességet. 

2012. márc. 23. 

Dr. Vékás Lajos 

 

Nagyon szépen köszönöm ezt a számomra különleges meghívást, „Újpest” nálunk otthon 

gyermekkorom óta kiemelten cseng Apu miatt! 

2012. ápr. 13. 

Dr. Balázs Judit 

 

Csóka János és Molnár Gabi barátsága barátságos, együtt élhető várossá tenné Újpestet. 

Köszönöm, hogy megtisztelve érezhettem magam! 

Szentandrássy István 

 

Köszönöm a lehetőséget! Hajrá Újpest! Opre Roma! 

2012. ápr. 27. 

Molnár István Gábor 

 

Köszönöm a meghívást és köszönöm a hallgatóság kitartó érdeklődését. Úgy tudom, ez volt a 

Közművelődési Körben az első csillagászati előadás, de talán nem az utolsó. Sok sikert és 

szép programokat kívánok! 

2012. máj. 11. 

Dr. Both Előd 

 

Örömmel voltam újra előadóként „vendég” saját klubunkban, ami elsősorban számomra 

megtiszteltetés. Köszönöm a meghívást és a lehetőséget. 

2012. máj. 25. 

Dr. Kádas Lajos 

 

Köszönöm, hogy Újpest a szívébe fogadott! 

2012. szept. 21. 

Berki Krisztián, Dombi Rudolf, (olimpikonok), Dani Gyöngyi, Krajnyák Zsuzsanna, 

Juhász Veronika (paralimpikonok), Feczer Viktor, László Dezső, Kovács István (edzők) 

 

TITANIC és CARPATHIA. Előadás egy magyar orvos, Dr. Lengyel Árpád emlékére. Nagyon 

köszönöm, hogy megtarthattam ezt az előadást, és megemlékezhettem nagyapámról, aki a 

Titanic utasainak mentésekor emberi, orvosi hivatásához méltóan állt helyt. 

2012. okt. 5. 

Völgyi Péterné dr. Reich Márta 



 

Kedves Újpesti Közművelődési Kör! 

Nagyon köszönjük a meghívást, a sok tapsot, az örömöt a szemükben, hogy láttuk, tetszett az 

előadásunk. Nagyon örülnénk, ha többször megfordulhatnánk itt! 

Kun Györgyi és a decsi Gyöngyösbokréta Együttes tagjai 

 

„Ha a gyökér elhal, a törzs és a lomb nem éli túl!” 

2012. okt. 19. 

Nagy Eszter 

 

Az Újpesti Közművelődési Kör minden tagjára Isten áldását kérem! 

2012. nov. 9. 

Dr. Erdő Péter 

 

Köszönet a meghívásért és a figyelemért! 

2012. dec. 7. 

Komoróczy Géza 

 

Kedves Barátok! Mindig szívesen, örömmel jövök vendégségbe Hozzátok, ha kicsit 

ritkácskán is. Ha megérem, jövök legközelebb is! Szép Karácsonyt és boldog új esztendőt 

kívánok a Kör minden tagjának és családjának! 

2012. dec. 21. Disznóölő Tamás napján 

Jankovics Marcell 

 

Kimondhatatlan örömmel tapasztaltam, hogy kifogyhatatlan az érdeklődésük, értő a 

hallgatásuk – köszönöm, hogy itt lehettem. 

2013. febr. 8. 

Budavári Zsuzsa grafológus 

 

Köszönöm az újpesti polgárok nagy érdeklődését, szellemi frissességét, amellyel előadásomat 

a Mátyás-kori magyar reneszánsz egyik főművét, az esztergomi Studiolo Boticelli freskóinak 

bemutatását kísérték. 

2013. márc. 8. 

Prokopp Mária 

 

Köszönöm szépen a kedves meghívást és izgalmas kérdéseket. Jó egészséget kívánok a klub 

minden tagjának! 

2013. márc. 22. 

Bitter István 

 

Nagy örömmel készültünk a koncertre, ami a remek és nyitott közönségnek hála, emlékezetes 

marad számunkra is! 

2013. ápr. 5. 

Fráter Kórus, Regős Zsolt (Miskolc) 

 

Hálás szívvel köszönöm Újpest segítségét, hogy Sándort István szalézi vértanú emlékét 

ápolhatjuk, bemutathatjuk. Az Ő közbenjárása segítse a közösséget! Tisztelettel: 

2013. ápr. 19. 

P. Ábrahám Béla SDB tartományfőnök 

 



Örömmel vettem részt a megemlékezésen és a vetítésen. Köszönöm az újpestiek segítségét, 

amely nélkül ez a film nem jöhetett volna létre! Üdvözlettel: 

2013. ápr. 19. 

Dér András 

 

Nagy élmény találkozni annyi jó emberrel Újpesten. Máskor is szívesen eljönnék! 

2013. máj. 10. 

Kun Miklós 

 

Nekem mindig öröm értő és érző embereknek énekelni! Csodás este volt, remélem, nem az 

utolsó, hogy együtt lehettünk! 

2013. máj. 24. 

Bíró Eszter 

 

Boldogság, hogy újra itt lehettem. 

2013. máj. 24. 

Szilágyi Gábor 

 

Az UTE sportolói 2013. szept. 20-án: 

Kozák Danuta, Gyurta Dániel, Berki Krisztián, Biatovszki Mira, Malcsiner Eszter, Szabó Ágnes, 

Piller Szabina, Göröcs János, Borbély László, Várhidi Pál, Dunai II. Antal, Fekete László 

 

Nagyon köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehettem! 

2013. okt. 11. 

Dr. Gerelyes Ibolya 

 

A meghívást köszönve gratulálok a Polgári Körnek az előadásom iránti érdeklődésért és a 

kérdésekért. „Az egészség nem minden, de egészség nélkül minden semmi!” (Schopenhauer) 

2013. okt. 18. 

Dr. Baráth Lajos 

 

Ötvenegy évvel ezelőtt a Könyves Kálmán Gimnáziumban voltam gyakorlótanár. Ma 

örömmel vettem részt egy nagyon szép Weöres-esten. Sok szeretettel üdvözlöm az újpesti 

értelmiségi közönséget. 

2013. nov. 8. 

Kenyeres Zoltán 

 

Nagyon hangulatos, szép este, értő, figyelő közönség előtt! Pedig Weöres Sándort mondani 

nagy feladat, de a közönség figyelme bizalmat adott! 

2013. nov. 8. 

Csikos Sándor 

 

Megdöbbentett az a szívbemarkoló szeretet és kedves meglepetés, amiben szülővárosom 

részesített a mai napon. Nem is értem, mivel szolgáltam rá. És most remélem, nem későn, 

megpróbálom viszonozni és rászolgálni. Tisztelettel: 

2013. nov. 15. 

Hobo – újdonsült díszpolgár 

Én is itt voltam és jó volt! 

Göröcs János 

 



* * * * * * 

 

 

A vendégkönyvet szerkesztette: 

Kőrösné dr. Mikis Márta 

 

 

Az Újpesti Közművelődési Kör jelvényét tervezte: 

Somos Zsuzsa 


