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30 évesek lettünk! 
 

 

 

„Köszönöm a szép estét…” – olvashatjuk nemegyszer Vendégkönyvünkben a bejegyzést. 

Ezzel az egyszerű, ám őszinte mondattal kezdve meghívott vendégeink rendszeresen, 

örömmel írják le élményeiket, amelyeket az „értő, figyelmes közönség” reagálásai, majd 

kérdései nyújtottak számukra. Az érzés kölcsönös, hiszen Körünk tagjai ugyanígy élvezik a 

klubesteket: a változatos témájú programokat, előadásokat, bemutatókat, beszélgetéseket. És 

mindez immár 30 éve így van!  

 

Nem könnyű az egyre gyorsuló világban, a virtuális csevegések, a világhálón pillanatok alatt 

elterjedő hírek és rémhírek dömpingjében, és az olykor kezünkben tartott kis okos eszközök 

nyújtotta információk özönében „hagyományos” összejöveteleket szervezni: olyan témákat, 

előadókat felkutatni, választani, akik megragadó egyéniségükkel élőszóval, egy fárasztó hét 

péntek esti zárásaként szinte felvillanyozzák a hallgatóságot, esetleg továbbgondolkodásra, 

elmélkedésre késztetve. 

 

Neves és kevésbé ismert művészek verssel, prózával, zenével, filmmel szórakoztatnak 

bennünket, sőt különféle tudományterületek, mesterségek titkaiba is bepillanthatunk: a 21. 

századi szívsebészet csodáitól kezdve a sokszínű fűszervilágon át akár az orgonaépítés 

fortélyaiig. 

 

30 év nagy idő; ezalatt egy teljes generáció felnő, megerősödik, formálódik. Bár az idő 

múlását fizikailag mindannyian érezzük, de a töretlen érdeklődés, a közélet iránti nyitottság 

szellemileg változatlanul frissen tartja Körünk tagságát. Legtöbben már az alapításkor is 

köztünk voltak, és ami a terveket illeti: ötlet még mindig bőven akad a jövőbeli klubestekre is. 

Adja Isten, hogy még hosszú éveken át folytathassuk a 140 éves újpesti közművelődési 

hagyományt, megtartva a 30 éve „újjászületett” Körünk szellemiségét, aktivitását! 

 

Vendégkönyvünkből – az elmúlt öt év programjaink kronologikus felsorolását követően – a 

spontán bejegyzések, gondolatok, köszönetek olvasgatását szeretettel ajánlja figyelmükbe 

 

a Kör tagjainak nevében 

 

Kőrösné dr. Mikis Márta 

 

Újpest, 2018. december havában, 30. évadunkban 

 



Képgaléria 2014-2018-ból: 
 

 

   

  

   

    

   

   
 



Az Újpesti Közművelődési Kör programjai és vendégei 
 

 

2014. 

 

 

jan. 24. Ugró Gyula kártyavára – Dr. Derce Tamás, Újpest volt polgármestere mesél 

történészi kutatásairól, a hajdani, legendás polgármesterről 

febr. 7.  A Gertrúd királyné elleni merénylet az újabb kutatások tükrében – Dr. 

Körmendi Tamás, az ELTE BTK Történeti Intézetének adjunktusa avat be 

Bánk bán történetének rejtelmeibe. 

febr. 22. Farsang a Classic Beat Band zenekarral 

márc. 7. Csillagok a Könyves felett – Emlékezés az iskolai csillagvizsgálót alapító Kulin 

Györgyre. Vendéglátónk a Könyves Kálmán Gimnázium Újpest-osztálya. 

Bemutató és a csillagvizsgáló megtekintése. 

márc. 21. Az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc emlékhelyei – A „városvédő” 

Ráday Mihály avat be minket a szabadságharcról írott új könyvének izgalmas 

történeteibe, anekdotáiba. 

ápr. 11. Világhírű filmhős, az angol beteg – Almásy László útján Borostyánkőtől a 

Szaharáig. Vendégünk Dr. Kubassek János geográfus, a Magyar Földrajzi 

Múzeum igazgatója, afrikai és ázsiai expedíciók vezetője 

ápr. 25. Húsvéti áhítat – Meláth Andrea dalestje a Városháza dísztermében. 

Közreműködik: Tóka Ágoston (zongora), Révész Márk (kürt) és az Újpesti 

Baptista Gyülekezet Énekkara. Vezényel: Kovács István 

máj. 9. Bertalan Tivadar: Papírnehezék című könyvének bemutatója. 

Közreműködnek: Kubik Anna, Szersén Gyula, Szondi György, Győrffy 

Gergely, Elmer István. 

máj. 23. Holokauszt est. Megemlékező előadást tart Dr. Szita Szabolcs, a Páva utcai 

Holokauszt Emlékközpont igazgatója. Fellép Szilágyi Gábor, a Dohány utcai 

zsinagóga kántora, zongorán kíséri Mátrai László 

jún. 14. Határ menti várak: autóbuszos kirándulás Lendvára (Szlovénia), Csáktornyára 

és Varasdra (Horvátország) 

 

 

szept. 19. Zenére hangolva – Bárdi Szabolcs hegedű- és lantkészítő és Gollob Balázs 

hangszerkészítő mester avat be minket a vonóshangszer-készítés rejtelmeibe. 

Közreműködnek: Gál-Tamási Zsombor, Gál-Tamási Mária, Gál-Tamási Anna 

hegedűművészek. 

okt. 3. A Földünket fenyegető veszélyek. Dr. Both Előd fizikus-csillagász előadása 

okt. 17 Jöjjön el a kávéházba! A 30-as évek dalai. Stein-Kovács Anita és együttese (az 

Ady Endre Művelődési házban) 

nov. 7. Újpesti terek, emlékek egy regényben – Jolsvai András író emlékezik Dr. Sipos 

Lajossal beszélgetve 

nov. 21. Törvénykönyv újra. Dr. Kőrös András az Új Polgári Törvénykönyvről beszél 

dec. 5. Déligyümölcsök meséi – Dr. Kádas Lajos főiskolai tanár előadásával a trópusi 

gyümölcsök érdekességeit ismerhetjük meg 

dec. 19. Karácsonyi csalogató – A balassagyarmati Csalogató Együttes koncertje 

klasszikus és kortárs költők megzenésített verseinek megszólaltatásával 

dec. 31. Szilveszter-est Mezőkövesd-Zsóryfürdőn 

 

http://www.foldrajzimuzeum.hu/content/view/44/40/lang,hu/
http://www.foldrajzimuzeum.hu/content/view/44/40/lang,hu/
http://www.hdke.hu/
http://www.mhmc.hu/bardi-szabolcs
http://www.gollobviolin.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=EIfrrh31aNM
http://www.bfz.hu/biographies/gal-tamasi-maria-2/
https://www.youtube.com/watch?v=WkYvXCKNnKg


 

2015. 

 

 

jan. 23. Égiekkel játszó… – Sebestyén Márta és Andrejszki Judit régizenei koncertje  

febr. 6.  Egy újpesti orvos nyomában – A Don-kanyarban jártunk. Bernolák Béla 

fotókiállítása. Közreműködnek: Andrássy Frigyes operaénekes és Andrássy 

Krisztina zongoraművész 

febr. 20. Farsangi bál a Classic Beat Band zenekarral 

márc. 6. Kertész Imre és a magyar Nobel-díjasok – Dr. Czeizel Endre géniuszokkal 

kapcsolatos kutatásairól mesél 

márc. 20. Mikszáth ül a parlamentben – és hallgat… Dr. Praznovszky Mihály 

irodalomtörténész előadása. Közreműködik Márton András színművész 

ápr. 10. Fontosak-e nekünk gyermekeink? Dr. Herczog Mária tart előadást a 

gyermekjogok helyzetéről 

ápr. 24. Képtelen történet – Hámori András író kisregényéből készített film 

megtekintése, majd beszélgetés Bozsogi János rendezővel és Krizsik Alfonz 

főszereplővel 

máj. 8. Kajakkal Európa körül. Végvári Tamás világutazó útibeszámolója 

máj. 22. Lelkek érintése. St. Martin, a szaxofon hazai mestere jazz-estje 

jún. 13. Autóbuszos kirándulás az Őrvidékre (Burgenlandba): Kőszeg, Léka, Bernstein 

(Borostyánkő), Szalónak nevezetességei 

 

 

szept. 18. Visszapillantás és előretekintés. Wintermantel Zsolt polgármester úr 

gondolatait hallgathatjuk meg Újpestről 

okt. 2. El Camino zarándokútja. Dr. Ember Tibor élménybeszámolója a 11. századtól 

ismert Szent Jakab útról. 

okt. 16. Pillantás a dombról – kitekintés az idősödéstudomány tájaira. Dr. Boga Bálint 

főorvos új könyvét mutatja be. 

nov. 6. „A hazának nincsen háza” – Diescher Józsefről, a kiegyezéskori Pest-Buda 

építészéről Kőrösné dr. Mikis Márta emlékezik meg. 

nov. 20. Saul fia – A cannes-i fesztivál nagydíjas magyar filmdrámájának megtekintése 

(Duna Plaza), majd beszélgetés Sipos Gábor producerrel és Melis László 

zeneszerzővel 

dec. 4.  Öveges laboratórium. A Könyves Kálmán Gimnázium új laboratóriumában 

érdekes természettudományos kísérletek megtekintése 

dec. 18. Karácsonyest zeneszóval – Közreműködnek: Jádi Laura (zongora), Jádi Luca 

(hegedű), Aleksander Simic (gordonka) és Sofia Simic (zongora) 

dec. 31. Szilveszterest Győrben 

 

 

2016. 

 

 

jan. 22. Hol voltam ennyi ideig, hogy nem látott? A 111 éve született Rejtő Jenőre 

emlékezünk Dr. Praznovszky Mihály irodalomtörténésszel és Kálloy-Molnár 

Péter színművésszel. 



febr. 5.  Ajándék Újpestnek – festményekkel. Dr. Császár Jenő XIX. és XX. századi, 

újpesti témájú festményeinek felidézése – a Könyves Kálmán Gimnázium 

dísztermében 

febr. 19. Farsangi bál a Classic Beat Band zenekarral 

márc. 4. Holnapra jobb lesz… – Jolsvai András íróval Sipos Balázs beszélget újpesti 

ihletésű új könyvéről 

márc. 18. Tibeti tájakon – S. Varga Ilona fotóművész kalauzol el minket a Himalája által 

védett misztikus világba 

ápr. 8. Társadalmakat megrengető vulkánkitörések – Mit hoz a jövő? – címmel Dr. 

Harangi Szabolcs egyetemi tanár avat be minket a vulkánkitörések titkaiba és 

társadalmi hatásaiba 

ápr. 22. Rítus és areté – Fericsán Kálmán könyvbemutatója, Szersén Gyula színművész 

és Györffy Gergely hegedűművész közreműködésével. 

máj. 6. Csonka délibáb – film a hortobágyi kitelepítésekről és beszélgetés a film 

alkotóival, szereplőivel. Vendégeink: Bozsogi János rendező, Lukács József 

író, Sarudi Gábor gyártásvezető, Varga Éva, Pelsőczy László, Farkas Tamás, 

Krizsik Afonz színművészek 

máj. 20. Binder Károly zongoraestje a Városháza dísztermében, jazz improvizációkkal 

jún. 18.  Dunántúli kirándulás: Bábolna, Tata, Majkpuszta 

 

 

szept. 23. Széchenyi öröksége – Kőrösiné dr. Merkl Hilda: A különb élet vágya – 

gr. Széchenyi István vallásossága, valamint Dr. Horváth Attila: Széchenyi 

István és a magyar hon szolgálata c. előadása a Városházán 

okt. 14. Rio 2016 – Olimpiai est a Városházán. Vendégeink az újpesti olimpikonok, 

pontszerzők, az utánpótlás sportolói és edzőik. Műsort ad: Meláth Andrea 

okt. 21. „Vagyok, mert hiányzom valahonnan…” – az 1956-os forradalom 60. 

évfordulóján Gérecz Attila költészetére, sorsára emlékezik Dr. Hajnal Géza, 

Zrinyi Gál Vince közreműködésével 

nov. 4. „A bíró nem vak eszköze a törvény szavának…” – A bírói hivatás és az 

igazságszolgáltatás aktuális kérdéseiről beszél Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke 

nov. 18. Az Apor Kódextől a Zirci éggömbig – Az Országos Széchenyi Könyvtár 

restaurátora, Tóth Zsuzsanna munkáját ismerhetjük meg 

dec. 2. A Széna Tértől a Kálvin térig – Hidvégi Violetta, Budapest Főváros 

Levéltárának főlevéltárosa építészeti- és kultúrtörténeti sétája 

dec. 16. Karácsonyesti muzsika. Györffy Gergely hegedűművész és vendégeinek 

koncertje. Fellépnek: Matuz István fuvolaművész, Matuz Gergely 

fuvolaművész, Kiss Veronika énekművész, Lajos Péter és Szabó László 

ütőhangszereken, valamint a Fonte Kamarazenekar (Művészeti vezető: Tuska 

Zoltán) 

dec. 31. Szilveszterest Győrben 

 

 

2017. 

 

 

jan. 27. Székelyország – Szerelmes földrajz. Dr. Hegedűs Imre János tanár, író 

könyvének gondolataival Székelyföld tájain barangolunk. 

febr. 10.  Csak a föld a lábam alatt – Schrammel Imre Kossuth-díjas magyar iparművész 

életútjának filmjét tekintjük meg és beszélgetünk munkásságáról 



febr. 18. Farsangi bál a Brillantin zenekarral 

márc. 7. A jogember – Dr. Székely Lászlóval, az Alapvető Jogok Biztosával 

beszélgetünk az ombudsman alkotmányos szerepéről 

márc. 24. Dallamok szárnyán – A Campari Band (Gregus Anikó és Dobrozemszky 

Gábor) zenés estje 

ápr. 7. Legendák és hagyományok – török tárgyak gyűjtése Magyarországon – Dr. 

Gerelyes Ibolya régész-szakmuzeológus előadása az oszmán-török kincsek 

sorsáról 

ápr. 20. Ötven könyv, ötszáz koncert – Wasingtontól Újpestig – Nógrádi Gergely író, 

operaénekes estje Teszter Nelli zongoraművész közreműködésével 

máj. 7. Pesti álom – Kálloy-Molnár Péter színművész, dalszerző estje Hrutka Róbert 

gitár- és énekművész közreműködésével 

máj. 19. A preklasszikusoktól a filmzenéig – Kállay Bori színművész és Berkes János 

operaénekes dalestje Hegedűs Valér zongoraművész közreműködésével 

jún. 17. Kirándulás: Dévény és Pozsony nevezetességeinek megtekintése 

 

 

szept. 22. Újpest a változó világban – Beszélgetés Wintermantel Zsolt polgármester úrral 

Újpest jövőjéről, eredményeiről, problémáiról, fejlesztési terveiről. 

okt. 13. Forradalom! 24 megtalált történet – Dr. Majtényi György történész 

dokumentumkötete alapján felidézi az 56-os forradalom személyes történeteit. 

okt. 20. Ökumenikus imaáhítat – Az Újpesti Evangélikus templomban megemlékezés 

Solymár Péter lelkész úr vezetésével. Ünnepi beszédet mond: Dr. Hollósi 

Antal. Közreműködnek az Erkel Gyula Zeneiskola növendékei. 

nov. 3. A fűszerek és az egészség – Dr. Nyári Zsuzsanna életmód- és business coach 

segítségével kalandozunk a fűszervilágban 

nov. 17. A Duna hídjai – a Fekete-erdőtől a Fekete tengerig – Gyukics Péter 

fotóművész mesél a 8 országot összekötő folyó hídjairól 

dec. 1. Tánc a halállal – Dr. Pap Csaba toxikológus főorvos tart előadást az új 

pszichikai szerek hatásáról, veszélyeiről. 

dec. 15. Karácsonyi hangulat – A Bajza Hangkör Kórus hangversenye. Vezényel: 

Hárayné Székely Ilona. 

dec. 31. Szilveszterest Hajdúszoboszlón 

 

 

2018. 

 

 

jan. 26. A hűség horgonya – Nemere István új könyvének bemutatója, beszélgetőtársa 

Dr. Kapa Mátyás, a Történelmi-regényírók Társaságának elnöke 

febr. 16.  Ez földön járjunk igazságban – Faragó Laura énekművész és Szakolczay Lajos 

irodalomtörténész előadóestje 

febr. 24.  Farsangi bál a Brillantin zenekarral 

márc. 2. Robotsebészet, űrtávsebészet – Dr. Haidegger Tamás avat be bennünket a 

legújabb orvosbiológiai kutatásokba, robotikai alkalmazásokba 

márc. 23.  Reformáció 500 – Dr. Zsengellér József teológussal elmélkedünk a reformáció 

értékeiről, örökségéről, a megújulás hatásairól. 

ápr. 6. Két karodban – Bíró Eszter énekművész, valamint Födő Sándor (Fodo) 

zeneszerző zenés irodalmi estje 



ápr. 27. „A békés kiegyenlítés legczélszerűbb módja” – Dr. Máthé Gábor 

jogtörténésszel a 150 éves kiegyezés korára, Deák Ferencre emlékezünk 

máj. 4. Család ellen nincs orvosság – Ray Cooney vígjátéka a Magyar Országos 

Közjegyzői Kamara Színtársulata (KÖSZIKE) előadásában 

máj. 25. Alkohol, alkoholos italok – Méreg? Tápanyag? Élvezeti szer? – Dr. Kádas 

Lajos új könyvébe nyerhetünk bepillantást 

jún. 16. Kirándulás: Kiskunhalas, Kalocsa, Hajós nevezetességeinek megtekintése 

 

 

szept. 21. Döglött ügyek – Dr. Kovács Lajos rendőrezredes az életellenes ügyek, az 

izgalmas nyomozások titkaiba avat be 

okt. 5. Magyarország a szívgyógyászat élvonalában – Dr. Gellér László kardiológus a 

legmodernebb, 21. századi technológiával végzett katéteres kardiológiai 

kezelések érdekességeiről beszél 

nov. 9. Hangban, képben, szóban – ismerkedés a hangszerek királynőjével. Békés 

Balázs, a dunakeszi BKM Orgonaüzem Kft. cégvezetője avat be bennünket az 

orgonaépítés folyamatába. 

nov. 23.  Az Alaptörvény őrei – Dr. Czine Ágnes alkotmánybíró előadása az 

Alaptörvényben biztosított jogokról, az alkotmánybírói hivatásról 

dec. 7. 30 éves évforduló és Karácsonyest Meláth Andrea és Szilágyi Tibor műsorával 

dec. 31. Szilveszterest a szekszárdi Takler Kúriában 

 

 



Részletek a vendégkönyvből 
 

 

 

Ha csak egy pici ismeretet tudtam tovább adni, már nagy hálával tartozom a Körnek! 

2014. jan. 24. 

Dr. Derce Tamás 

 

Nagyon köszönöm a meghívást, a kedves fogadtatást és a figyelmet! 

2014. febr. 7. 

Dr. Körmendi Tamás 

 

A Könyves Kálmán Gimnázium tantestülete és diáksága nevében köszöntjük a 

Közművelődési Kört! Ezúton köszönjük azt az erkölcsi támogatást, amelyet a gimnáziumnak 

nyújtanak. 

2014. márc. 7. 

Szepesváry László, Udvardi Imre, Monoki Ádám 

 

Köszönöm a meghívást Újpestre, ahol újpestinek érezheti magát még egy budapesti is. 

Remélem, nem okoztam csalódást az érdeklődő közönségnek (én jól éreztem magam). 

Barátsággal: 

2014. márc. 21. 

Ráday Mihály 

 

Megtisztelő lehetőség volt számomra, hogy megoszthattam Almásy Lászlóval kapcsolatos 

élményeimet, remélve, hogy hozzájárulhattam a klub tevékenységéhez. Szívből kívánom, 

hogy sok léleképítő, közösségfejlesztő élmény segítse a valódi értékek méltó megbecsülését. 

Tisztelettel és szeretettel 

2014. ápr. 11. 

a szerző (Útkeresők) 

Dr. Kubassek János 

 

Nagyon nagy örömmel jövök „haza” énekelni, máskor is! Őszinte és lelkes csapattal lehettem 

együtt ma este! Isten áldása Újpestre! Szeretettel: 

Meláth Andrea 

 

Nagy örömmel kísértem el Meláth Andreát, szívesen jövök máskor is! 

Tóka Ágoston 

 

A húsvét örök örömével énekeltünk ma este itt a Városházán és kívánjuk ugyanezt az egész 

kerület lakói, polgárai számára. 

2014. ápr. 25. 

Kovács István, 

az Újpesti Baptista Kórus karnagya 

 

„– Semmire se jó a művészetem! Éhen halok! 

  – Semmi baj, fiam, ha jó a művészeted, élve marad!” 

XVII. Vezekiel próféta (Berci) jó tanácsa „halhatatlan” igazság számomra! 

Örülök, hogy itt lehettem Vele, s ezzel a remek közösséggel: 

Kubik Anna 



 

Sokadik alkalommal és egyre nagyobb szeretettel és ragaszkodással teszek eleget Berti 

felkérésének, hiszen műveit és mint embert is rendkívüli módon szeretem. Mindig örömmel 

tölt el közös találkozásunk. Várom a következő alkalmat! Baráti szeretettel és tisztelettel: 

Szersén Gyula 

 

Bertalan Tivadar (Berci) barátunk könyvbemutatóján a következő gondolat követel helyet 

magának: Az ember reményre született. Baráti öleléssel: 

Elmer István 

 

Nagyon megtisztelő, hogy Berci barátom estjein hegedülhetek. Mindig nagy öröm itt 

hegedülni. 

Györffy Gergely 

 

„Barát nélkül barátságtalan a világ.” – mondja Berci. Az ő múlhatatlan barát-voltjának 

köszönhetjük, hogy Napkút/Napút műhelyünket a barátságosság otthonának ismerik el. 

Szondi György 

 

Ez egy tiszta és szeretnivaló összejövetel volt, de van egy üzenetem: Ha az ember nem tud a 

bűnben megállni, az Isten egyszer csak mást fog kitalálni. 

2014. május 9. 

Bertalan Tivadar 

 

Köszönettel a meghívásért, a figyelemért, további közösségi sikereket kívánok, tisztelettel: 

2014. május 23.  

Prof. Dr. Szita Szabolcs 

 

Köszönjük a meghívást, sok sikert ennek a fantasztikus közönségnek! Baráti üdvözlettel: 

2014. szept. 19. 

Gál-Tamási Zsombor, Gál-Tamási Mária, Gál-Tamási Anna 

 

Köszönjük a „véletlen” egybeesések összehangolását és a ránk szánt energiát és figyelmet! 

2014. szept. 19. 

Gollob Balázs és Bárdi Szabolcs 

 

Köszönöm az ismételt meghívást és a tisztelt klubtagok érdeklődő figyelmét. Üdvözlettel: 

2014. okt. 3. 

Both Előd 

 

Nagyon boldogok vagyunk, hogy ismét együtt lehettünk Önökkel, immár az új nevünk égisze 

alatt: a „Stein-Kovács Dalműhely” nevében: 

2014. okt. 17. 

Stein-Kovács Anita és Stein Ferenc 

 

Tisztelet a néhai „Párizsból”: 

Stux, Baji Ákos, Molnár Barbara 

 

Köszönjük a lehetőséget, csodálatos volt itt játszani! 

Tihanyi Réka, dr. Berta Kristóf 

 



Nagyszerű este volt ez! Átélni előadóként fergeteges! Köszönjük, hogy itt lehettünk! 

Újhelyi Irma 

Köszönöm, ismét: 

2014. okt. 17. 

Kocsis Andrea 

 

Már nem is reméltem; köszönöm, hogy itt lehettem, hogy mesélhettem, hogy jól érezhettem 

magam. 

2014. nov. 7. 

Jolsvai András 

 

Remélem, sikerült e „rövid” két órában közelebb hoznom a jog világát hallgatóimhoz, vagyis 

klubtársaimhoz! 

2014. nov. 21. 

Dr. Kőrös András 

 

Öröm volt újra tagként a „másik oldalon” is jelen lenni. Köszönöm a lehetőséget. 

2014. dec. 5. 

Dr. Kádas Lajos 

 

Itt jártunk Advent idején. Örömmel énekeltünk az itteni kedves közönségnek. Békés, áldott 

ünnepeket kívánunk, szeretettel: 

2014. dec. 19. 

a Csalogató Együttes 

Kecskeméthy Lilla, Kiss Márta, Percze Katalin,  

Tóth Honák Melinda, Lelkó Ildikó, Demeter Deli Kristóf 

 

„Itt az újév kezdete, új örömnek kezdete, az ónak vége! 

Jöjj hát élet és újulás, 

És jobbulás, és vidulás… 

és áldott, áldott BÉKE!”  (Zsigmond-kori újévi köszöntő) 

Szeretettel kívánjuk kedves újpesti barátainknak, hogy megvalósuljon minden álmuk, 

egészségben, szeretetben teljék a 2015-ös esztendő! Vivát! 

Sebestyén Márta 

UNESCO Artist of Peace 

Novus annus adit… 

Inquo Christus prodit… 

te aura virginalis. 

Humanitas et Deitas! 

Andrejszki Judit 

2015. jan. 23. 

 

Köszönöm a meghívást és az érdeklődést! Jó egészséget kívánok mindenkinek. 

2015. márc. 6. 

Czeizel Endre 

 

Mikszáth 105 éve halott, de ennek ellenére képtelen megöregedni! Miként a Kör tagjai is ifjúi 

szenvedéllyel örültek Mikszáth igazának! Köszönet a meghívásért! 

2015. márc. 20. 

Praznovszky Mihály 



Köszönöm a meghívást, remélem, mindenki olyan jól érezte magát, mint én. Tisztelettel: 

2015. ápr. 10. 

dr. Herczog Mária 

 

Köszönöm a meghívást, remélem, maradandó ajándékot adhattam Önöknek. 

2015. ápr. 24. 

Bozsogi János 

 

Köszönöm szépen, hogy itt lehettem! Nekem megtiszteltetés, hogy Újpesten élhetek, itt 

tevékenykedhetek, s tehetségem a város szolgálatába állíthatom! 

2015. ápr. 24. 

Krizsik Alfonz 

 

Köszönöm a meghívást, nagy örömmel jöttem, öröm volt ilyen nyitott és lelkes 

hallgatóságnak mesélni az utazásról. Újpestre mindig szívesen jövök vissza!  

2015. máj. 8. 

Végvári Tamás 

 

Nagyon köszönöm ezt a megtisztelő felkérést! Ami késik, jó helyen van! Szoktam volt 

mondani! Végre stimmelt az időpont, itt lehettem a közösség jó hangulatában. 

2015. máj. 22. 

St. Martin 

 

Ahogy elhangzott: Újpest, a példa! Újpest nem lehetne példa az összetartó, alkotó közösségei 

nélkül. Az olyan közösségek, mint a Közművelődési Kör, adják a tartást Újpestnek, ami miatt 

példaként tekintenek ránk! Köszönöm, hogy itt lehettem. 

2015. szept. 18. 

Wintermantel Zsolt 

 

Nagyon köszönöm, hogy itt lehettem! Örökre Újpesti vagyok! 

2015. okt. 2. 

Ember Tibor 

 

Itt kezdtem, itt folytattam Újpesten szakmai munkámat. Lelki szemeim között az egyik 

legszívközelibb. Az idő megy, de ami történt, az örök. 

2015. okt. 16. 

dr. Boga Bálint 

 

A Belváros régi házai között sétálva méltán rácsodálkozhatunk a XIX. századi változatos, 

esztétikus, olykor impozáns épületekre. Örömömre szolgál, hogy – kedves barátaim közt – 

előadásommal a néhai, elfeledett alkotókra: tervezőkre, építőmesterekre emlékezhettem, 

köztük ükapámra, Diescher Józsefre. 

2015. nov. 6., a Régi Képviselőház bokréta-ünnepének 150. évfordulóján 

Kőrösné Mikis Márta 

 

Újpesti család sarjaként megtiszteltetés, hogy itt lehettem és ezen a szép estén bemutathattuk 

a Saul fiát. Ezen a beszélgetésen ült mellettem egy újpesti kollégám, és mindenki újpesti, aki 

körben ül. Felemelő! 

2015. nov. 20. 

Sipos Gábor 



 

Kitűnő kérdéseket és értő közönséget ismertem meg ebben a nagyon szimpatikus társaságban. 

Örültem, hogy itt lehettem. Köszönettel: 

2015. nov. 20. 

Melis László 

 

Szeretettel fogadtuk a Kör tagjait, akik vállalták, hogy rövid időre ismét visszaülnek az 

iskolapadba, két régi, kedvenc tantárgyuk, a fizika és a kémia kedvéért. 

2015. dec. 4. 

Szepesváry László 

 

Örömmel láttuk, hogy az iskolapadba visszaülve kicsit újra diáknak érezték magukat. 

2015. dec. 4. 

Bors Márta 

szaktanár 

 

Az új esztendő első programján, a Magyar Kultúra napján Rejtő Jenőről volt szó – igazolva a 

kultúra, irodalom teljességét és örök létét. 

2016. jan. 22. 

Praznovszky Mihály 

 

Nagyon köszönöm a meghívást! Rendkívül fontos, hogy ilyen érték-tartó-teremtő közösségek 

léteznek!!! Külön öröm volt Rejtő Jenő írásait tolmácsolnom! 

2016. jan. 22. 

Kálloy Molnár Péter 

 

Nagy élmény volt számomra az Újpesttel kapcsolatos művészek képeit a rendezvényen 

bemutatni. A Könyves Kálmán Gimnázium diákja voltam 50 évvel ezelőtt. Köszönöm a 

megtisztelő lehetőséget, hogy bemutathattam festménygyűjteményem egy részét. 

2016. febr. 6. 

Császár Jenő 

 

Ismét remekül éreztem magam: remélem, a helyiek sem unatkoztak. S persze, örömmel jövök 

legközelebb is. 

2016. márc. 4. 

Jolsvai András 

 

Köszönöm a lehetőséget a Körnek és Jolsvai Andrásnak! 

Sipos Balázs 

 

Köszönöm szépen a lehetőséget. Szép környezetben, érdeklődő embereknek tarthattam 

beszámolót. 

2016. márc. 18. 

S. Varga Ilona Alion Fotó 

 

Köszönettel a megkeresését, bízva abban, hogy a vulkánkitörések sötét hatásainak bemutatása 

mellett reményt is sikerült adni, hogy az ismeretek közvetítésével felkészülhetünk hatékonyan 

az ilyen globális kihatású vulkánkitörésekre is! 

2016. ápr. 8. 

Harangi Szabolcs 



 

Mindnyájan élsportolók vagyunk, fedettpályás véraláfutók. 

Bertalan Tivadar 

 

Újpest örök! Köszönöm. 

Bolyki István 

 

Ismét nagy szeretettel jöttem fellépni. Különös tekintettel Kálmán barátom estjére. Remek 

közönség, remek hangulat, Tartalmas est volt. 

Szersén Gyula 

 

Mindig nagy élmény ilyen kiváló közönség előtt hegedülni. Remélem, lesz még lehetőségem 

koncertet adni. Köszönet a szervezőknek: 

Györffy Gergely 

 

Örülök ennek a nagy tapasztalt szeretetnek, amit a klubban minden alkalommal kaptam, és 

remélem, hogy valamit sikerült visszaadni az egész csapatnak. Tisztelettel és szeretettel: 

2016. ápr. 22. 

Fericsán Kálmán 

 

Köszönet az Újpesti Közművelődési Körnek, hogy lehetővé tette egy értő közönség előtt a 

Csonka délibáb c. film bemutatóját. 

2016. máj. 6. 

Lukács József, Bozsogi János, Varga Éva, Pelsőczy László, Farkas Tamás, Sarudi Gábor 

 

Köszönöm, hogy itt lehettem! 

Krizsik Alfonz 

 

Nagyon szépen köszönjük mindkettőnk nevében, hogy itt lehettünk! Nagyon nagy élmény 

volt, ráadásul ebben a csodálatos díszteremben! 

Binder Panna 

 

Köszönjük, hogy itt és ezen az estén ilyen élménynek lehettünk részei, átélhettük. Külön öröm 

volt, hogy ez az est is az „Újpesti emlékeim” mappába kerül az emlékezetemben… 

Binder Luca 

 

Az első közös fellépésünk Lucával és Pannával. Nagy szeretettel körülvéve, Zenetettel 

Zengve Szívünkben, köszönettel: 

2016. máj. 20. 

Binder Károly 

 

Szívből kívánom, hogy az újpesti közösségek, amelyeknek köszönöm a meghívást, hittel és 

tettekkel bizonyítsák gr. Széchenyi István gondolatának igazát: „Egynek minden nehéz, 

soknak semmi sem lehetetlen.” 

Kőrösiné dr. Merkl Hilda 

 

„Magyarország pillanatai drágák!” 

Üdvözlöm az újpesti polgárokat, akik figyelemmel végighallgatták az előadásomat. 

2016. szept. 23. 

Dr. Horváth Attila 



 

„Másom sincs Uram, beérem azzal, hogy azokat hiszem!” (Gérecz Attila) 

Nagyon szépen köszönjük a meghívót és a lehetőséget, a sok érdeklődőt! 

2016. okt. 21. 

Dr. Hajnal Géza 

 

Nagy öröm ennyi embert összegyűlve látni, hogy egy 27 éves sportoló életét és életművét 

hallgassák. Nagy élmény volt nekem is. 

2016. okt. 21. 

Zrinyi Gál Vince 

 

Köszönöm a nyílt, izgalmas felvetéseket, a bíróságokat és az általános igazságérzetet érintő 

kérdéseket. 

2016. nov. 4. 

Dr. Darák Péter 

 

Köszönöm a meghívást és a feszült figyelmet! 

Tóth Zsuzsanna 

 

Zsuzsika! Előadásod majdnem olyan szép, gömbölyű volt, mint az éggömböd. Szavakat nem 

találok. Gratulálok! 

2016. nov. 18. 

Berci 

 

Nagyon köszönöm a meghívást! Öröm volt ilyen érdeklődő, nyitott emberekkel beszélni, 

velük társalogni. Remélem, hamarosan újra találkozunk! 

2016. dec. 2. 

Hidvégi Violetta, 

a tiszteletbeli újpesti 

 cím büszke tulajdonosa 

 

Örök hálám az Újpesti Közművelődési Körnek, hogy a 2016. Karácsonyi szerzői estemet 

megtarthattam. Szenzációs közönség volt. Még egyszer nagyon köszönöm! 

2016. dec. 16. 

Györffy Gergely 

 

Főhajtással az Újpesti Közművelődési Kör minden tagja előtt! 

2017. jan. 27. 

Hegedűs I. János 

 

Az Újpesti Közművelődési Kör tagjainak köszönöm a szíves érdeklődést. Mint öreg Könyves 

diák, mindig szívesen jövök Újpestre. 

2017. febr.10. 

Schrammel Imre 

 

Köszönöm a lehetőséget Önöknek, hogy értő közönség előtt szólhattam mindazokról az 

eszményekről, amelyek egy alapvető biztost vezérelnek a mindennapi munkájában. 

2017. márc. 10. 

Székely László 

 



Köszönöm szépen a meghívást. Örülök, hogy itt lehettem. 

2017. ápr. 7. 

Gerelyes Ibolya 

 

Csodálatos, örvendetes élmény volt a Közművelődési Körben fellépni s együtt énekelni a 

fiatalos közönséggel. Köszönöm! Isten áldja meg Önöket! 

Nógrádi Gergely 

Köszönöm szépen a szép estét, a meleg fogadtatást! Szívélyes üdvözlettel: 

Teszter Nelli 

2017. ápr. 20. 

 

Nagyon jól éreztük magunkat! … bárcsak sok ilyen lenne az országban! 

2017. máj. 5. 

Hrutka Róbert és Kálloy-Molnár Péter 

 

Sok szeretettel jöttünk és nagy szeretetet kaptunk. Jó volt itt lenni! Köszönjük! 

2017. máj. 19. 

Kállay Bori, Berkes János, Hegedűs Valér 

 

Ismét nagy szeretettel jöttem. Büszke vagyok a közösségre, mely töretlenül áll ki Újpest 

értékeiért, fáradhatatlanul ápolja az újpesti kultúrát, napi szinten, szervesen szövi át és alakítja 

Újpest életét. Örülök, hogy itt lehettem! 

2017. szept. 22. 

Wintermantel Zsolt 

 

Az Újpesti Közművelődési Kör minden tagjának köszönöm a meghívást, a hozzászólásokat, a 

beszélgetést; sokat tanultam az elmesélt történetekből. Jó volt látni, hallani, átélni azt a 

meghitt hangulatot, baráti „vitalégkört”, ami ebben a körben ma is uralkodik. Még egyszer 

köszönöm, hogy itt lehettem! 

2017. okt. 13. 

Majtényi György 

 

Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy Önökkel lehettem, és remélem, az előadások után 

kicsit bátrabban nyúlnak a fűszerekhez. Jó egészséget kívánok mindenkinek! 

2017. nov. 3. 

Nyáry Zsuzsa 

 

Jó volt látnom ezt az összetartó, érdeklődő közönséget. Nagy érték a barátság. Köszönöm a 

kedves fogadtatást és a jó kérdéseket. 

2017. nov. 17. 

Gyukics Péter 

 

Köszönöm szépen a meghívást. Jó volt itt lenni, látni az érdeklődést és az értékek 

megőrzésére törekvő vágyat. Szép adventet és békés karácsonyt kívánok! 

2017. dec. 1. 

Dr. Pap Csaba Zsolt 

 

Örömmel tettünk eleget a meghívásnak és szeretettel énekeltünk. 

2017. dec. 15. 

Háray Ferencné 



 

Ennyi dicséretet talán még egyszer sem hallottam, érdemes volt eljönni Újpestre. Ilyen értő 

közönséggel, jó olvasókkal ritkán találkoztam. 

2018. jan. 26. 

Nemere István 

 

Az ilyen pillanatok során érzi az ember igazán, hogy a szívében ott a hűség horgonya. 

Köszönöm, hogy itt lehettem. 

2018. jan. 26. 

Kapa Mátyás 

 

Örömmel jöttünk és köszönjük az értő, ihletett figyelmet! „A népdal a magyar lélek tükre.” 

(Kodály Zoltán) 

Szeretettel: 

Faragó Laura 

 

„A föld, amelyen sátorát felütötte a magyar, őseinek vérével szerzett föld vala. Kedves tehát, 

mert drágán vásároltatott.” – írta Kölcsey. A magyar kultúra is ilyen kincs, nyújts feléje védő 

kart! 

Köszönjük a szíves fogadtatást. 

2018. febr. 16. 

Szakolczay Lajos 

 

Köszönöm a lehetőséget, hogy egy ilyen értő és érdeklődő közönség előtt adhattam elő a 

sebészrobotikai kutatásaimról és a jövő útjáról. Megtiszteltetés volt! 

2018. márc. 2. 

Haidegger Tamás 

 

Köszönöm a megtisztelő felkérést, hogy pátriámba hazatérve az Újpesti Közművelődési 

Körben a Bibliáról beszélhettem. A prédikátor könyvét idézve köszöntöm a tagságot: „A 

bölcsesség kezdete az Úr félelme.” 

2018. márc. 23. 

Zsengellér József 

 

Köszönöm, hogy immár 4. alkalommal léphettem fel ebben a csodálatos körben, közösségben. 

Értő és érző szívekre találtam. Jó volt együtt lenni! Sok-sok szeretettel: 

2018. ápr. 6. 

Bíró Eszter 

 

Én első alkalommal találkoztam ezzel a fantasztikus közönséggel. Még sokáig fogok rá 

emlékezni. Köszönettel: 

2018. ápr. 6. 

Födő Sándor 

 

Rendkívül szeretetreméltó, a téma iránt érdeklődő, nyitó gondolkodású újpesti polgárok 

bizalmát élveztem. Köszönöm az elnök úrnak és a Közművelődési Kör megjelent tagjainak. 

Palotai identitással, barátsággal: 

2018. ápr. 27. 

Máthé Gábor 

 



Örömmel jelentem meg szakmám egyik „híres” témájával, bízom benne, hogy okozott a 

hallgatóságnak is olyan örömöt, mint amilyen szeretettel beszéltem az italokról. 

2018. máj. 20. 

Kádas Lajos 

 

Nagyon köszönöm a megtisztelő felkérést a modern kardiológia népszerűsítésére. Remélem, 

sikerült egy kicsit közelebb hozni! 

2018. okt. 5. 

Dr. Gellér László 

 

Köszönöm a meghívást és a figyelmet. Remek érzés volt önökkel időt tölteni és beszélgetni. 

Őszinte tisztelettel:  

2018. nov. 9. 

Békés Balázs 

 

Őszintén köszönöm a meghívást, a figyelmet, az érdeklődést. Maradjanak meg ilyen csodás 

közösségben egymásnak egészségben, vidámságban, boldogságban. Sok szeretettel: 

2018. nov. 23. 

Dr. Czine Ágnes 
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