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„…amint fogy-fogy a jövendő 

egyre-egyre drágább lesz a mult.” 

(Babits: Emlékezés gyermeteg telekre) 
 

 

 

Beköszöntő 
 

 

 

 Amikor 1877 nyarán néhány tizenéves gimnazista nagy lelkesen 

elhatározta, hogy Újpesten az önművelést és segélyezést együttesen 

segítenék, bizonyára nem gondoltak arra, hogy az általuk alapított Kör kései 

utóda még 143 év múltán is követni próbálja elképzeléseiket, nemes 

törekvéseiket. Elnökük a későbbi kereskedelemügyi miniszter, Szterényi József 

lett, az alkönyvtárnoki megbízatás pedig Ugró Gyulának, Újpest későbbi 

polgármesterének jutott. Az egyre népszerűbb irodalmi önképzőköri üléseken 

a diákok elsősorban saját írásaikat olvasták fel és vitatták meg. Emellett 

folyamatosan gondot fordítottak a rászoruló diákok anyagi támogatására is: 

műkedvelő előadások szervezésével, színdarabok bemutatásával komolyabb 

bevételhez jutva. 
 

 1897-től már önálló folyóiratot adtak ki, majd tagi támogatások és 

kölcsönök segítségével a századfordulóra valóra vált szép álmuk: 

rendezvényeiknek méltó otthont adó, önálló házat emeltek az Árpád úton: a 

mai Polgárcentrum impozáns épületét, tükrös teremmel, színházzal. 
 

 Az első világháború és a Tanácsköztársaság csak kissé szakította meg 

a Közművelődési Kör működését, ám 1940-től, a zsidótörvények és a 

II. világháború miatt már nem működhettek tovább. A Rákosi éra és az 1956-

os megtorlások ideje sem kedvezett a civil összejöveteleknek, így nem csoda, 

ha csak a 60-as években vetődhetett fel újra a szellemi közösségteremtés 

gondolata. Az akkoriban munkáskerületnek titulált Újpesten a Könyves Kálmán 

Gimnázium egykori diákjai, Sipos Lajos és Somos András ötletére, a Hazafias 

Népfront „engedélyével” kezdhette meg működését 1962-ben a Fiatal 

Értelmiségiek Klubja a hajdani Kör immáron Ságvari Endréről elnevezett 

művelődési házában. 
 

 A világ eseményei iránt érdeklődő fiatalok neves előadókat hívtak meg, 

vagy saját maguk rendeztek vitát aktuális irodalmi, művészeti, társadalmi 

problémákról, jól sejtve, hogy tevékenységüket megfigyelik. Természetesen a 

klubélet a szórakozást is magában foglalta; tánc, asztali foci, kártyacsaták, 

képzőművészeti kiállítások színesítették az együtt töltött időt. Bár a tagok 

munkába állása, családalapítása, elköltözése miatt a klubélet a 70-es évekre 

elhalt, tevékenysége azért jelentős, mert megőrizték az igényt, a példát a 

hasonló szellemiségű, pártoktól és a mindennapi politikától független civil 

kezdeményezésekre az 1980-as évek végére, amikor az újraszervezés 

megkezdődhetett. 
 

 A rendszerváltás hajnalán az „új idők” szele Újpesten is érezhetővé vált, 

így nem csoda, hogy negyedszázad elteltével ismét felmerült egy, a szellemi 

életet felpezsdítő társaság összehozása. Sipos Lajos és Somos András ismét a 

Hazafias Népfronthoz fordultak és az elvi jóváhagyás birtokában 1988 

decemberére megszervezték az Újpesti Értelmiségi Klub első estjét a 
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rendezvényt szívesen befogadó Ady Endre Művelődési Házban. A tagtoborzás 

is sikeres volt: az Újpesten élő, dolgozó vagy baráti-rokoni kapcsolattal 

bármely módon a városhoz kötődő érdeklődők örömmel jöttek a klubestekre, 

így a taglétszám az első években hamarosan 300 fölé emelkedett!  

 

 Mint a főnixmadár, ismét újraéledt egy elfeledett világ, a szellemi 

felfrissülést jelentő klubélet! Politikamentes Körünk – amely 1996 óta 

használja „jogelődje” nevét – az elmúlt 32 év során a hagyományokra építve 

széles skálán igyekezett kielégíteni azt az igényt, ami érdekes emberek 

személyes megismerése vagy művészetük élvezete iránt megnyilvánul. 

Estjeinken számos országos, sőt európai hírű vendéget üdvözölhettünk. 

Vendégül láthattuk a magyar társadalmi, politikai, tudományos, művészeti 

élet, valamint a sportvilág jeles képviselőit. A klubesteken kiváló művészek is 

bemutatták önálló műsorukat. Mindannyian örömmel jöttek Újpestre és 

elismeréssel szóltak a Kör barátságos, toleráns légköréről, a jó értelemben vett 

„közélet” iránti érdeklődésről. Észrevételeiket bejegyezték a Kör 

Vendégkönyvébe is. Ez adta az ötletet arra, hogy gondolataikat rögzítsük, 

közkinccsé tegyük – mégpedig összes klubestünk programjának kronologikus 

felsorolásával együtt. Az első két vendégkönyvünk nyomtatásban jelent meg, 

a harmadik CD-ROM-on, a többi digitálisan formában, honlapunkon elérhetően. 

A rendelkezésre álló dokumentumok alapján most egybe szerkesztve, kézbe 

vehetően, lapozgatva is olvashatják 32 éves „történelmünket”. 
 

 Ha mérleget kellene készítenünk újrakezdésünk három évtizede után, 

úgy érezzük, elmondhatjuk: sikerült megőrizni azt az eszmét, amivel a legelső 

Kört alapítói útnak indították: nevezetesen, hogy az újpesti értelmiségiek 

részére tegye lehetővé az értelmes gondolatcserét, biztosítson teret az 

önképzésre, a műveltség gyarapítására, az igényes szórakozásra, és legyen 

ablak a világ felé. 
 

2020. november 22. 

Dr. Kőrös András 
 

 
 

Újpest, Árpád út: a Közművelődési Kör épülete az 1900-as évek elején 
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A Kör alapító tagjai emléklapot kaptak, Szunyoghy András grafikusművész 

alkotását. 

 

 
 

Tárgyi emlékek: nyomtatott meghívók, tagsági igazolvány bőrtokja, klub-

emblémás kitűző és nyakkendőtű 
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Tíz év 
 

 Versek szárnyalnak, dallamok zengnek, életutak tárulnak fel... 

Figyelünk, kérdezünk, beszélgetünk, vitatkozunk. Majd a pénteki, késő esti 

órákban a poharak is összecsendülnek. Tíz éve már, hogy kéthetente 

rendszeresen összegyűlünk. Jogászok, pedagógusok, mérnökök, művészek, 

orvosok, vállalkozók és alkalmazottak..., ki-ki saját szakmájában egy fárasztó, 

munkával zsúfolt hét után azért, hogy közösen eltöltsünk egy kellemes estét. 

Hogy meghallgassunk egy előadóestet vagy közelebbről megismerkedhessünk 

egy számunkra érdekes, ismert vagy kevésbé ismert személlyel: tudóssal, 

művésszel, politikussal, egyházi vezetővel. Hogy ezt követően kötetlenül és 

fesztelenül véleményt cserélhessünk, érvelhessünk, vitázhassunk a mi 

„klubunkban”. És olykor-olykor ezek a diskurzusok a falakon kívül, a téli 

Balaton partján vagy éppen a szikrázó görög napsütésben folytatódnak. 
 

 Az 1877-ben alakult Újpesti Közművelődési Kör (és az 1962-ben 

szerveződött Fiatal Értelmiségiek Klubja) szellemi hagyományaira építve jött 

létre 1988 decemberében az Újpesti Értelmiségi Klub, amely 1996 óta 

használja „jogelődje” nevét. Éppúgy, mint hajdanán, tagjaink szívügyüknek 

tekintik Újpest társadalmi és kulturális fejlődését. Akár itt élünk, akár munkánk 

vagy baráti körünk révén kötődünk a városhoz, mindannyian a hagyományok, 

az értékek megőrzésére és továbbvitelére törekedünk – politikai szemlélettől 

függetlenül. Képviseltetjük magunkat minden olyan eseményen, amely a 

kerület közéletével kapcsolatos: szakmai kérdések megvitatásában, kulturális 

megemlékezéseken, koszorúzásokon, kiállítások rendezésében veszünk részt. 
 

 Találkozásainknak, klubestjeinknek a Polgárcentrum ad otthont. A 

klubhelyiségben, illetve a színházteremben rendezett összejöveteleink mellett 

számos program kovácsolta össze baráti társasággá a Kör legaktívabb tagjait. 

Már hagyományosak tavaszi és őszi országjáró kirándulásaink, óévbúcsúztató 

szilvesztereink, valamint a nyári külföldi „felfedező utak”: Erdélytől Szlovákián 

át a francia Riviéráig. De bárhol is járunk, mindig újpestinek érezzük 

magunkat, hiszen városrészünk hírét is magunkkal visszük. 
 

 Kiadványunkkal az elmúlt évtized változatos programjaira szeretnénk 

emlékezni és emlékeztetni. Az események kronologikus felsorolása érdekes 

találkozások, beszélgetések élményét idézi. Ez a mi „történelmünk”. Ha pedig 

bepillantunk a vendégkönyvbe, teljesebb lesz a kép a dedikáló személyről is. 

Van, aki egyszerű, meghitt szavakkal köszöni meg az együtt töltött perceket, 

van, aki rajzban vagy versben fejezi ki magát – mesterségéhez illően. Tíz éves 

vendégkönyvünk tovább él, mint ahogy vele együtt – remélhetőleg – tovább 

élnek sokszínű programjaink. A bejegyzések olvasgatását szeretettel ajánlja 

figyelmükbe 
 

a Kör tagjainak nevében 
 

Kőrösné Mikis Márta 

Budapest, 1998. november havában 
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Vendégeink és programjaink 
 

 

1988. 

 

 

dec. 2.  Alakuló ülés Fekete János IV. kerületi tanácselnök   

  megnyitójával. 

  Cseh Tamás előadóművész, Trokán Péter Jászai Mari-díjas  

  színművész irodalmi estje 

dec. 16. Karácsonyest 

 

 

1989. 

 

 

jan. 13.  Paulus Alajos filmrendező 

jan. 27. Az olimpiai bajnok öttusa válogatott, Török Ferenc vezetésével 

febr. 10.  Farsangi bál 

márc. 3.  Kulcsár Kálmán akadémikus, igazságügyminiszter 

márc. 17.  Oszter Sándor Jászai Mari-díjas, érdemes művész, 

  Failoni Donatella zongoraművész 

ápr. 7.  Szentágothai János akadémikus, az MTA elnöke 

máj. 12. Bródy János zeneszerző, előadóművész 

szept. 15. Kukorelli István, a Hazafias Népfront főtitkára 

szept. 29.  Somogyi László, a világkiállítás kormánybiztosa 

okt. 13. Haumann Péter Kossuth-díjas, kiváló művész 

okt. 27. Száraz György Kossuth-díjas író 

nov. 3.  Szűrös Mátyás ideiglenes köztársasági elnök 

nov. 10. Konrád György Herder-díjas író 

nov. 24. Borbély György táncművész és együttese 

dec. 1.  Sunyovszky Szilvia színművész, Szilágyi Tibor érdemes  

  művész, Szentirmai Ákos zongoraművész 

dec. 15. Karácsonyest: Jankovich Marcell Kossuth- és Balázs Béla-díjas 

  filmrendező, Révész Benjámin baptista lelkész 

 

 

1990. 

 

 

jan. 5.   Földvári József akadémikus, tanszékvezető egyetemi tanár 

jan. 19. Gyökössy Endre református lelkész, pszichológus, teológiai 

  akadémiai tanár 

febr. 9.  Félrevert harangok – Paulus Alajos filmrendező filmjének  

  ősbemutatója 

febr. 23. Pozsgay Imre államminiszter 

márc. 9. Szentágothai János akadémikus, az MTA elnöke és a Hitel c. 

  folyóirat szerkesztőbizottsága: Alexa Károly, Banga Ferenc, 
  Beke György, Czakó Gábor, Kiss Gy. Csaba, Nyíri Tamás,  

  Tőkéczky László, Vasady Péter 
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márc. 23.  Az újpesti országgyűlési képviselőjelöltek:  

  Bozsó Lajosné, Csizmár Gábor, dr. Fekete Gyula,  

  Gyulai Sándor, dr. Mészáros István 

ápr. 6.  Schmidt Pál, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke 

ápr. 20. A Hócipő c. hetilap szerkesztőbizottsága: Farkasházi Tivadar, 

  Nagy Bandó András, Sinkó Péter, Trunkó Barbabás 

máj. 3.  Ökumenikus találkozó: Donáth László evangélikus lelkész,  

  Endreffy Zoltán filozófus, Iványi Gábor metodista lelkész, Raj 

  Tamás rabbi, Ranschburg Ágnes pszichológus 

máj. 18.  Hegedűs D. Géza színművész, érdemes művész 

 

 

szept. 14. Önkormányzati választási fórum 

okt. 12. Cseh Tamás előadóművész 

okt. 26. Pécsi Ildikó színművész, kiváló művész 

nov. 2.  Derce Tamás, Újpest polgármestere 

nov. 16.  Pungor Ernő akadémikus, az Országos Műszaki Fejlesztési  

  Bizottság elnöke 

nov. 23. Az „Ad Honorem Újpest 1840-1990" emlékérem átadása  

  Újpest alapításának 150. évfordulóján; kitüntetettek:  

  Benisz József ny. cipész mester, dr. Grófcsik Dezső  

  ny. gyermekorvos, dr. Gyökössy Endre professzor,   

  ny. református lelkész, dr. Istvánffy Ernő ny. főállatorvos,  

  dr. Istvánffyné Miklós Margit ny. gimnáziumi tanár,  

  id. Kántor Jenő ny. tűzoltóparancsnok, Keszthelyi Alajos  

  ny. alpolgármester, Komáromi Sándor ny. hangszerkészítő 

  mester, dr. László Ilona ny. gyermekorvos, Leveleki Gyula  

  ny. órásmester, dr. Mayer Elemér ny. gégészfőorvos,  

  Neogrády László ny. igazgató-helyettes, tanár, helytörténész, 

  Németh István kelmefestő és vegytisztító mester,   

  dr. Némethné dr. Mőbius Izabella ny. középiskolai tanár,  

  dr. Schaub Zoltán kanonok, prépost-plébános,  

  dr. Somos Sándor ny. ügyvéd, Szusza Ferenc sportoló,  

  dr. Tibor László ny. főorvos, dr. Újszászy László ny. kórházi 

  igazgató főorvos 

nov. 30. Tőkés András megyei tanfelügyelő, Bihari András, a  

  Romániai Magyarok Demokratikus Szövetségének alelnöke 

dec. 21. Karácsonyest: Kisfalusy Bálint színművész és fiai 

dec. 31. Szilveszter Alsóörsön 

 

 

1991. 

 

 

jan. 18. Darvas Iván Kossuth-díjas, kiváló művész, országgyűlési  

  képviselő 

febr. 1.  Palotás János országgyűlési képviselő, a Vállalkozók Országos 

  Szövetségének elnöke 
febr. 22. Farsangi bál 

márc. 8. Kovács Kati Liszt-díjas táncdalénekes 
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márc. 22. Megemlékezés március 15-éről 

ápr. 5.  Fodor Gábor országgyűlési képviselő 

ápr. 19. az UTE sportolói: Dónusz Éva, Mészáros Erika, Bene Ferenc, 

  Csák József, Csongrádi László, valamint Vámos Magda  

  divattervező és a Hét+2 Kft. divatbemutatója 

máj. 3.  Horn Gyula országgyűlési képviselő, az Országgyűlés Külügyi 

  Bizottságának elnöke 

máj. 10. Kereszty András újságíró, a Népszabadság h. főszerkesztője 

máj. 17. Csoóri Sándor Herder- és Kossuth-díjas költő, író, a Magyarok 

  Világszövetségének elnöke 

 

 

szept. 13. Kupa Mihály pénzügyminiszter 

szept. 28. A Kontrax Irodatechnika és a Telecom vezetősége 

okt. 11. Solt Pál, a Legfelsőbb Bíróság elnöke, Györgyi Kálmán  

  legfőbb ügyész, Horváth Jenő, az Országos Ügyvédi Kamara 

  elnöke 

okt. 25. Bessenyei Ferenc kétszeres Kossuth-díjas, kiváló és érdemes 

  művész, Galambos Erzsi kiváló művész 

nov. 8.  Recski Szövetség: Zimányi Tibor, Bíró Sándor, Kéri Kálmán 

  vezérezredes 

nov. 22. Bálint András Jászai Mari-díjas, érdemes művész 

dec. 6.  Ádám György akadémikus, tanszékvezető egyetemi tanár 

dec. 20. Karácsonyest: Molnár János tb. kanonok-plébános, 

  Dargay Attila Balázs Béla-díjas rajzfilmrendező, kiváló és  

  érdemes művész 

dec. 31. Szilveszter 

 

 

1992. 

 

 

jan. 10. Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát 

jan. 23. Göncz Árpád, a Magyar Köztársaság elnöke 

febr. 7.  Farsangi bál 

febr. 21. Körmendy János kiváló művész, Detre Annamária színművész 

márc. 6. megemlékezés március 15-éről 

márc. 20. András Ferenc filmrendező, Balázs Béla-díjas, érdemes  

  művész 

ápr. 3.   Hegedűs András szociológus, volt miniszterelnök 

ápr. 24. Berkes János operaénekes, Kalmár Magda operaénekes, kiváló 

  művész 

máj. 8.  Közgyűlés 

máj. 22.  Galkó Balázs színművész 

 

 

szept. 11. Az UTE barcelonai olimpikonjai és helyezettjei:  

  Czigány Kinga, Mészáros Erika, Dónusz Éva, 
  Molnár Krisztina, Csollány Szilveszter, Mizsér Attila,  

  Szabó Bence, Farkas Péter, Köves Csaba, Kálnoki Kis Attila 
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szept. 25.  Balsai István igazságügyminiszter  

okt. 8.   Habsburg Ottó, a Páneurópai Unió elnöke 

okt. 23. Makk Károly Kossuth-díjas filmrendező, kiváló- és érdemes 

  művész 

nov. 6.  Hernádi Judit Jászai Mari-díjas színművész, Gyarmati István 

  zongoraművész 

nov. 20. Vagantes-trió, Szabó István művészeti vezető 

dec. 4.  Márai Enikő dramaturg 

dec. 18. Karácsonyest: Szabó Szabolcs Balázs Béla-díjas rajzfilm- 

  rendező, valamint a Munkásotthon Utcai Általános   

  Iskola színjátszóköre 

dec. 31. Szilveszter Noszvajon 

 

 

1993. 

 
jan. 29.  Orbán Viktor országgyűlési képviselő, a FIDESZ elnöke 

febr. 12. Farsangi bál 

febr. 26. Gálfi László Jászai Mari-díjas színművész 

márc. 12. Gyermekgyilkosságok – filmvetítés. Beszélgetés Szabó Ildikó 

  Balázs Béla-díjas filmrendezővel, Tóth Barnabás színésszel 

márc. 26. Katona Tamás történész, országgyűlési képviselő, államtitkár 

ápr. 23. Nincs privatizáció botrány nélkül – Sárközy Tamás   

  közgazdász, egyetemi tanár előadása 

máj. 14. Kuncze Gábor országgyűlési képviselő 

máj. 29. Kiss András hegedűművész, főiskolai tanár 

 

 

szept. 24. Földes László (Hobo) előadóművész, Tóth János Rudolf (gitár) 

okt. 8.  Piros Ildikó Jászai Mari-díjas színművész, Lukács Sándor  

  érdemes művész, Szentirmai Iván (zongora) 

okt. 22. 1956 eseményei és a megtorlások. Litván György történész, 

  egyetemi tanár, az 1956-os Intézet igazgatója 

nov. 5.  Gondolatok a Bibliáról – Jelenits István piarista tartományfőnök, 

  teológiai tanár, irodalomtörténész 

nov. 19. Olvasólámpa zenével – Dunai Tamás Jászai Mari-díjas  

  színművész 

dec. 3.  Haumann Péter Kossuth-díjas, kiváló művész, valamint a  

  tököli Kolo Együttes 

dec. 17. Karácsonyest: Kálmán Péter református lelkész, az Erkel Gyula 

  Zeneiskola művésztanárai 

dec. 31. Szilveszter 

 

 

1994. 

 
jan. 21. Közgyűlés 

febr. 4.  Farsangi bál 
febr. 18. Kedvenc verseim – Béres Ilona színművész, érdemes művész 

márc. 4. Választható-e a bioszféra? – Sebeők János író, filozófus 
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márc. 18. Kossuth Lajosról – ma – Urbán Aladár tanszékvezető egyetemi 

  tanár, a Kossuth Emlékbizottság alelnöke 

ápr. 8.  A személyiség megismerése a kézírás alapján – Windhágerné 

  Barna Erika grafológus 

ápr. 22. Faludy György Kossuth-díjas költő, műfordító, Mikes Lilla  

  előadóművész 

máj. 6.  Az újpesti országgyűlési képviselőjelöltek bemutatkozása 

máj. 20.  Bach Szilvia előadóművész 

 

 

szept. 23. Az Újpest Színház előadása, Karinthy Ferenc: Gellérthegyi 

  álmok (Kautzky Armand és Palásthy Bea szereplésével) 

okt. 7.  Popper Péter pszichológus, egyetemi tanár 

okt. 21. Szabó Sándor Kossuth-díjas színművész, kiváló művész 

nov. 11. Békesi László pénzügyminiszter 

nov. 19.  Tahi-Tóth László érdemes művész, Szilágyi Tibor kiváló  

  művész műsora, Kótai Géza zongorakíséretével 

dec. 2.  Vajda Pál, Budapest főpolgármester-helyettese, Derce Tamás, 

  Újpest  polgármestere, Hock Zoltán, Újpest alpolgármestere 

dec. 15. Karácsonyest: Blázy Lajos evangélikus lelkész 

dec. 31. Szilveszter 

 

 

1995. 

 

jan. 13. Az Újpest Színház előadása, Félicien Marceau: A tojás 

jan. 27. Schmidt Erzsébet főboszorkány 

febr. 10. A Rádiókabaré munkatársai, Selmeczi Tibor vezetésével 

febr. 24. Farsangi bál 

márc. 10. Szabad György történész, akadémikus, az Országgyűlés  

  elnöke 

márc. 24. Hernádi Judit Jászai Mari-díjas színművész 

ápr. 7.  Derce Tamás, Újpest polgármestere 

ápr. 28. Kovács László külügyminiszter 

máj. 4.  Berecz András mesemondó 

máj. 19.  Kulka János Jászai Mari-díjas színművész 

 

 

szept. 15. Az Újpest Színház előadása, Müller Péter-Seres Rezső:  

  Szomorú vasárnap 

okt. 6.  Tari Ferenc, az Országos Büntetésvégrehajtási Intézet  

  főparancsnoka, Julis Mihály, a Legfelsőbb Bíróság   

  kollégiumvezetője, Fellner László 

okt. 20.  Sólyom Tamás, Silling Tibor előadóművészek 

nov. 3.  Manfred Hehn, Henef város alpolgármestere (Németországi 

  Szövetségi Köztársaság) 

nov. 17. Jazz-est: Pege Aladár, Tomsits Rudolf, Babos Gábor, Kőszegi Imre 

dec. 1.  Müller Péter író, dramaturg 
dec. 15. Karácsonyest: Muszti Bea, Dobai László előadóművészek 

dec. 31. Szilveszter Leányfalun 
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1996. 

 

 

jan. 12. Veres Pál orvos, szexológus 

jan. 26.  Bárdy György színművész, érdemes művész 

febr. 9.  Kósáné Kovács Magda politikus, országgyűlési képviselő 

febr. 23. Farsangi bál 

márc. 8. Ágh István Kossuth-díjas költő 

márc. 22. Jazz-est: Garai Attila zenetanár és vokálja 

ápr. 12. Hűvösvölgyi Ildikó színművész, Cseke Péter Jászai Mari-díjas 

  színművész 

ápr. 19.  Károlyi László gróf, Újpest alapítójának ükunokája 

máj. 3.  Közgyűlés, majd az Arco kamarazenekar Novákné Fazekas 

  Ildikó koncertmester vezetésével 

máj. 17. Holló András, az Alkotmánybíróság főtitkára 

 

 

szept. 13. Jankovich Marcell Kossuth- és Balázs Béla-díjas filmrendező 

szept. 27. Novotny Zoltán sportújságíró, a Magyar Rádió rovatvezetője, 

  Füleki Antal, a Magyar Kajak-kenu Szövetség elnöke 

okt. 11. Lengyel László közgazdász 

okt. 25. Dornbach Alajos, az Országgyűlés alelnöke, Mészáros István 

  országgyűlési képviselő 

nov. 8.  Kézdy György színművész, érdemes művész 

nov. 22. Jazz-est 

dec. 6.  Kékfű Együttes 

dec. 20. Karácsonyest: Bíró Lóránt plébános és az újpesti Clarisseum 

  színjátszói 

dec. 31. Szilveszter 

 

 

1997. 

 

 

jan. 24. Paskai László bíboros, prímás 

febr. 7.  Farsangi bál 

febr. 22. Balázs Éva előadóművész 

márc. 7. Paulus Alajos filmrendező 

márc. 21. Bányai Éva pszichológus, tanszékvezető egyetemi docens 

ápr. 4.  Mácsai Pál Jászai Mari-díjas színművész 

ápr. 18. Regős Kvartett 

máj. 15. Szász Endre Munkácsy-díjas festőművész 

máj. 30. Bíró Eszter, Sasvári Sándor előadóművészek 

 

 

szept. 26. Vastagh Pál igazságügyminiszter 

okt. 10. Derce Tamás, Újpest polgármestere 
okt. 24. Bencze Ilona Jászai Mari-díjas színművész, Kovács István  

  színművész 
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okt. 31. Kovács László külügyminiszter 

nov. 7.  Károlyi emlékest újpesti középiskolások közreműködésével 

nov. 21. Miller Lajos Kossuth-díjas operaénekes 

dec. 5.  szerb nemzetiségi kabaré, Rusz Milán színművész, Ember  

  Tibor előadóművész 

dec. 19. Karácsonyest: Gerber Alajos, Újpest díszpolgára, ny. főorvos, 

  hitoktató, Bíró Lóránt plébános és az újpesti Clarisseum  

  színjátszói 

dec. 31. Szilveszter 

 

 

1998. 

 

 

jan. 16. Cseh Tamás Liszt-díjas előadóművész 

jan. 30.  Ragályi Elemér Kossuth- és Oscar-díjas operatőr, kiváló  

  művész  

febr. 13. Farsangi bál 

febr. 27. Boga Bálint főorvos, orvos-író 

márc. 13. Bánffy György Kazinczy-díjas, érdemes- és kiváló művész 

márc. 27. Rost Andrea operaénekes, Bende Zsolt Liszt-díjas kiváló  

  művész 

ápr. 24. Országgyűlési képviselőjelöltek: Csizmár Gábor,  

  Deákné Forgách Ágnes, Geberle Erzsébet, Hörich Ferenc,  

  Kiszely Katalin, Tölgyessy Péter 

máj. 8.  Nyári István, Péter Márta előadóművészek 

máj. 22. Közgyűlés 

 

 

szept. 18. Lukács Sándor érdemes művész 

szept. 29.  Joel Alon, Izrael magyarországi nagykövete, Újpest  

  díszpolgára 

okt. 9.  Pege Aladár Liszt-díjas gordonművész, Erdélyi László  

  zongoraművész 

okt. 16. „Ha kiszakad az ajkam, akkor is…” – Babits-est: Auth Magda, 

  Kajtár Róbert, Zsolnai Margit előadóművészek, Fodor Ferenc 

  gitárművész, Zsolnai Gábor rendező 

nov. 6.  Derce Tamás, Újpest polgármestere 

nov. 20. Miklósa Erika operaénekes, Harazdy Miklós zongoraművész 

dec. 4.  10 éves jubileumi est.  

  Szókratész védőbeszéde – Haumann Péter Kossuth-díjas kiváló 

  művész és meghívott művészbarátaink 

dec. 18.  Karácsonyest: Kovács Márton és családjának adventi estje 

dec. 31.  Szilveszter 
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Vendégeink bejegyzései 
 

 

Tisztelettel és barátsággal köszönöm a mai beszélgetést. Igazi "népfrontos" 

összejövetel volt. Kívánom, hogy ez az informális helyi közösség őrizze meg a 

"lángot", járuljon hozzá a kerület helyi társadalmának demokratizmusához. 

Szurkolok Önökért, mint ahogy 37 éve szurkolója vagyok az Újpesti Dózsának 

is. Őszinte köszönettel: 

1989. szept. 15. 

Kukorelli István 

 

Nagy megtiszteltetés számomra a mai meghívás. Köszönöm a jó hangulatot, a 

nagyon értékes és érdekes kérdések felvetését. A Művelődési Központ munkája 

dicséretes. Sok sikert, jó munkát kívánok. 

1989. szept. 29. 

Somogyi László 

kormánybiztos 

 

Köszönöm a figyelmüket! 

1989. okt. 13 

Haumann Péter 

 

Köszönöm! 

1989. okt. 27. 

Száraz György 

 

Felejthetetlen élmény marad az Újpesti Értelmiségi Klub tagjaival való 

találkozó. Sok sikert kívánok! 

1989. nov. 3. 

Szűrös Mátyás 

 

Köszönöm az Újpesti Ady Endre Művelődési Otthonban az Értelmiségi Klubnak, 

hogy meghívtak és figyelmesen meghallgattak. A tekintetek bátorítóak voltak 

és ez jól esett. 

1989. nov. 10. 

Konrád György 

 

Nagyon sok szeretettel készültünk az Értelmiségi Club estjére. S végtelenül 

boldogok vagyunk, hogy az önök clubja előtt felléphettünk. Kívánjuk, hogy 

még számtalan sok szép és nemes programmal gazdagodjon clubprogramjuk. 

Ismét szívből jövő köszönettel az újpesti jazzbalett nevében! 

1989. nov. 24. 

Borbély György 

 

Sok szeretettel az Újpesti Értelmiségi Clubnak a szíves meghívásért. 

1989. dec. 1. 

Sunyovszky Szilvia, Szilágyi Tibor, Szentirmai Ákos 
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Őszinte örömmel és végül is nagy meghatottsággal távozom erről a szép 

estéről. Köszönöm, hogy itt lehettem. 

1989. dec. 15. 

Jankovich Marcell 

 

Tisztelt Barátaink! Hálásan köszönjük a meghívást. Igazán jól esett a 

templomok falain kívül is énekelni. A viszontlátás reményében: 

1989. karácsony havában 

Révész Benjámin baptista lelkész 

 

Nagyon jó érzés volt ilyen figyelmes és érdeklődő emberekkel beszélgetni. 

Szívből kívánom, hogy a Club a jövőben is eredményesen folytathassa 

tevékenységét. 

1990. jan. 5. 

Földvári József 

 

Isten áldja meg a szolgálatotokat és őrizze meg az egyenes úton! Szeretettel: 

1990. jan. 19. 

Gyökössy Endre 

 

Barátaim figyelmébe ajánlom, mint ahogy a klub tagjai gondolkodásukban 

velem együtt érzik: 

Erdély sorsának intézését az erdélyiekre kell bízni; végezzék dolgukat, éljék 

életüket a maguk esze szerint. 

1990. febr. 9., a „Félrevert harangok” ősbemutatója alkalmából 

Paulus Alajos 

 

Az Újpesti Értelmiségi Klub vonzásában, otthonos légkörében csak felelősen és 

őszintén szabad beszélni. Szándékom ez volt. Remélem, közel kerültem e 

célhoz. 

A klubot és vezetőit, tagjait csak elismerés illeti azért az inspirációért, amit 

ennek az egész városi tájnak adnak. 

1990. febr. 23.    Tisztelettel: 

Pozsgay Imre 

 

Nagyon szívesen emlékezem vissza a mintegy másfél évvel ezelőtt itt töltött 

estére. Azóta viszonyaink a várakozáson felül változtak, sok tekintetben 

előnyükre, de egyben olyan ellentmondások, veszélyek, bajok is jutottak 

előtérbe, amellyel bűn lenne nem szembenéznünk. – Szimbolikusnak vélem, 

hogy országszerte az értelmiség jutott leginkább tudatára a magyar nép iránti 

felelősségnek és vállalja a ráeső részt. – Remélem, hogy Újpest a szabad 

választások és egy sikeres új Parlament törvényalkotó munkája során 

visszaszerzi teljes önállóságát, régi kezdeményező erejét az újszerű 

váltakozással, kulturális és oktatási intézményeinek megújulásával. – Azt 

hiszem, ezek valóra váltásával nem lesz indokolatlan optimizmusom, amellyel 

Újpest és értelmisége jövője elé nézek. 

1990. márc. 9. 

Szentágothai János 
 

 



18 

 

Nagyon örültem az itt töltött óráknak. 

1990. márc. 9. 

Nyíri Tamás 

 

Köszönjük a megtisztelő, élénk érdeklődést. 

Tőkéczky László, K. Attila 

 

Csatlakozom az előttem szólókhoz. 

Vasady Péter 

 

u. a. Abxalárof (Hitel szoc. brigád) IGEN  

Czakó Gábor 

 

u. a.  

Schwarzenegger Group 

 

Tartós művelődés az ilyen önszerveződésből, önkéntes összefogásból épülhet 

fel, mint az újpesti értelmiségi kör. Örömmel hallgattam végig a kör tagjainak 

találkozóját a Hitel szerkesztőivel, munkatársaival. 

1990. márc. 9. 

Beke György 

 

Köszönöm a lehetőséget, hogy mint országgyűlési képviselőjelölt 

bemutatkozhattam Önöknek. Mint a Hazafias Választási Koalíció jelöltjeként 

további erősítést kaptam arra, hogy az Önök szakértelmét egyetlen politikus 

és kormány sem nélkülözheti. 

1990. márc. 23. 

Bozsó Lajosné 

 

Nagyon kellemesen éreztem magam azon a szellemi tornán, amelyre az 

Értelmiségi Klub tagsága kényszerített. Mértéktartó volt, gondolkodásra 

késztetett, humánus körülmények között zajlott le. Köszönöm képviselő-jelölt 

társaimmal együtt: 

1990. márc. 23. 

dr. Fekete Gyula 

 

Képviselőjelöltként köszönöm a meghívást, klubtagként pedig a rendezvény 

megszervezését. Öröm számomra, hogy az este igazolta, hogy téves az a 

mesterségesen szított álláspont, hogy a politikai pártok vetélkedése „mucsai” 

állapotokat idézett elő az országban. A vita kulturált és toleráns légköre – 

remélem – hogy rácáfolt erre. Nincs számomra kívánatosabb közállapot, mint 

a demokrácia „édes, zűrzavaros rendezetlensége”. Biztos vagyok abban, hogy 

az Újpesti Értelmiségi Klub, mint értelmiségi szellemi műhely jelentős szerepet 

fog betölteni az elkövetkező igazi önkormányzati kerületben. A klubnak további 

sikeres működést kívánok. 

1990. márc. 23. 

Mészáros István 
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Köszönöm a lehetőséget, hogy az Értelmiségi Klub által szervezett nagyszerű 

estén részt vehettem. A klub munkája roppant módon tetszik, tetszett a 

rendezés és a nagyszerű közönség. Tisztelettel: 

1990. márc. 23. 

B. Gábor 

 

Nem vendégként, hanem mostanában a klub hűtlen tagjaként, újra 

alakulásakor is jelen levőként köszönöm érdeklődésüket, kérdéseiket. Bízom 

abban, hogy a majdani megválasztott képviselő nem vendég lesz a klubban, 

hanem tagként vagy állandó látogatóként állandó kapcsolatban lesz a 

tagsággal. Sem az Újpesti Önkormányzat, sem az Országgyűlés nincs abban a 

helyzetben, hogy nélkülözze a megszerveződő, toleráns és igényes szellemi 

erőt, az értelmiség kreativitását. Bízom abban, hogy a jövőben nem 

vendégként, hanem újpesti értelmiségként ismét rendszeres látogatója 

lehetek. 

1990. márc. 23. 

Csizmár Gábor 

 

Amikor megházasodtam, leendő feleségemet kérdeztem: követsz-e?, szülsz-

e? (Igen!) – akkor is, ha nehéz lesz a sorsod, talán nélkülöznöd is kell? (Igen!) 

Mert sorsomat hazáméval összekapcsoltam, s bár semmit sem fogok esztelenül 

kockáztatni, nem fogok engedni. Programom, eredményem megvalósulni 

látszik, mintha reményeim teljesednének: emberi környezetben, kedves 

munkatársak között tölthettem a mai igen kellemes estét – jelölt-társakkal – 

választás előtt 36 órával. Nekem ez jel, bizonyság, ahogy a költő ezt elénk 

(programul) adta: 

„Gyér seregünket széjjel-verték 

S ránk rakta a cudar uriság 

Az élhetésnek minden terhét. 

S mert ránkszabadult minden vétek, 

Azért lesz itt újból is élet.”1 

1990. márc. 23. 

Gyulai Sándor 

 

Mint a MOB elnöke, köszönöm az olimpiai mozgalom iránti érdeklődést és a 

lehetőséget, hogy előadásomat megtarthattam. 

1990. ápr. 6. 

Schmidt Pál 

 

A Rádiókabaré,  

A HÓCIPŐ,  

A Keleti Károly utca és 

A Magyar Köztársaság  

nevében köszönettel a vendéglátásért. 

1990. ápr. 20. 

Sinkó Péter, Bandó, Farkasházi Tivadar 

 

 
1 Ady Endre: Az ütések alatt (1914) 
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„Igazság és szeretet ölelkezzék” 

Többek között ez a szentírási tanítás vezéreljen bennünket a további hasonló 

találkozások alkalmával. 

1990. máj. 3. 

Raj Tamás rabbi 

 

A klubnak és minden tagjának áldásos és értelmes munkát kívánva köszönöm, 

hogy meghívtak. 

1990. máj. 3. 

Donáth László 

 

Köszönjük az együttgondolkodást és reméljük, hogy hangzó-tevő párbeszéddé 

érik. 

1990. máj. 3. 

Ranschburg Ágnes pszichológus 

Endreffy Zoltán 

 

Szívből ajánlom a Klub minden tagjának és látogatójának Jézus szavait: „Én 

vagyok az Út, az Igazság és az Élet”. 

1990. máj. 3. 

N. Győző 

 

„Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják.” (Máté 

evangéliuma, 5. rész) 

Sok szeretettel ajánlom a jézusi boldogságot az Újpesti Értelmiségi Klub 

kedves tagjainak. Szeretettel és tisztelettel: 

1990. máj. 3. 

Iványi Gábor 

 

Tisztelettel és köszönettel tartozom ezért a rokonszenves fogadtatásért. 

Kívánom, hogy teljesedjen ki ez a szép vállalkozás. Értelmes emberek komoly 

gyülekezete idevarázsolja „a szellem napvilágát”. 

1990. máj. 18. 

Hegedűs D. Géza 

 

A választással kapcsolatos fórum estéjének emlékére. 

1990. szept. 14.  

Résztvevők: 

M. György FKPP, K. Lajos MDF, Szécsényi Mihály Fidesz, 

Csizmár Gábor (Szocialista Párt) N. János 56-os Szövetség 

Mélykúti FKgP, Gyulai István FKgP 

 

Tisztelettel 

1990. okt. 12. 

Cseh Tamás 

 

Mindig nagy örömmel és szeretettel jövök ide Újpestre. 

1990. okt. 26. 
Pécsi Ildikó 
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Örömmel tölt el, hogy több évtized után ismét polgármester írhat egy 

emlékkönyvbe. 

1990. nov. 2. 

dr. Derce Tamás 

 

Nagy öröm volt számomra részt venni az Újpesti Értelmiségi Klub ülésén. 

Gratulálok ahhoz, hogy ez a közösség létrejött. Köszönöm a meghívást. 

1990. nov. 16. 

Pungor Ernő 

 

Nagyon köszönöm ezt a meleg hangulatú ünnepi megemlékezést Újpest 

alapításának 150. évfordulóján. Sok nemes gondolat kapott hangot, most már 

csak a hétköznapok kemény alkotó munkája következik. 

1990. nov. 23. 

Neogrády László 

az Újpesti Gyűjtemény vezetője 

 

Családom négy generációja nevében köszönöm a felejthetetlen szép napot; 

neked kedves Géza külön megköszönöm a csodálatos szervezést. 

1990. nov. 23. 

Kántor Jenő 

Dr. Somos Sándor 

Dr. Németh Lajosné Dr. Mőbius Izabella 

 

Mindenkor az újpesti lakosságért harcoltam. Két ízben részt vettem az 

árvízkárosultak megsegítésében…  

Köszönöm ezt a megható megemlékezést, köszönöm, hogy itt lehettem. 

1990. nov. 23. 

Benisz József, 87 éves nyugd. kisiparos 

 

Magam és családom nevében köszönöm a gyönyörű megemlékezést. 

Leveleki Gyula, 85 éves nyugdíjas 

 

Köszönettel és szeretettel a szép estéért 

Németh István 

 

Sok ilyen emelkedett jubileumot kívánok Újpest népének. És ilyen jól 

szervezett ünnepséget. 

Dr. Tibor László 

 

Örülök és hálát adok Istennek, hogy megérhettem városom e szép napját. 

1990. nov. 23. 

Prof. dr. Gyökössy Endre 

 

Sok szeretettel gondolok emlékezéssel a nagyon szépen megrendezett 

ünnepségre. 

1990. nov. 23. 

Dr. Újszászy László 
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Eddig minden névnapom Erdélyben töltöttem. De egyáltalán nem bántam meg 

ezt az estét, amelyet itt Újpesten, a számomra is követendő értelmiségi 

összejövetelen volt szerencsém megélni. 

1990. nov. 30. 

Tőkés András 

 

Nagyon érdekes volt számomra ez a találkozás. Örvendtem annak a 

lehetőségnek, hogy az RMDSZ tevékenységéről és törekvéseiről beszélhettünk 

egy ilyen nagy város értelmiségi csoportjának. Végül azt is köszönöm, hogy 

barátommal együtt lehettem, s nem is tudom, hányadik névnapomon. 

1990. nov. 30. 

Bihari András 

 

Megadatott a lehetőség, hogy köztetek köszönthessem és együtt léphessek fel 

„Tanáraimmal”. 

1990. nov. 30. 

D. Éva 

 

Ahol a nemes gondolatok az értő fülekre és érző szívekre találnak, oda mindig 

nagy szeretettel megyünk! 

1990. dec. 21. 

Kisfaludy Bálint, Kisfaludy Botond, Kisfaludy Cettel 

 

Nagy szeretettel és hálával gondolok vissza a mai együttlétünkre! Imádom az 

intelligens, jóindulatú, figyelmes közönséget! Itt ilyen emberek körében 

lehettem! Szeretettel: 

1991. jan. 18. 

Darvas Iván 

 

Őszintén köszönöm a lehetőséget egy számomra igen tartalmas este 

eltöltéséhez. További aktív agytornát kívánok a klub minden tagjának. 

Megkülönböztetett tisztelettel: 

1991. febr. 1. 

Palotás János 

 

Köszönöm a találkozást. 

1991. márc. 8. 

Kovács Kati 

 

Nagy örömömre szolgált, hogy az újpesti polgárok között lehettem. Remélem, 

találkozunk még, hiszen az Újpesti Értelmiségi Klub a legszebb társadalmi 

hagyományok, a közösség teremtés folytatója. Ide szívesen jövök. 

1991. ápr. 5. 

Fodor Gábor 

 

Köszönjük a meghívást, igazán jól éreztük magunkat ebben a családias kis 

közösségben. 

1991. ápr. 19. 
Dónusz Éva, Mészáros Erika, Csongrádi László, Bene Ferenc 
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Nagyon sok szeretettel kívánom, hogy sok-sok szép programjuk legyen, ami 

igazi örömet okoz. 

1991. ápr. 19. 

Vámos Magda 

 

Nagyon köszönöm a klubestet, az érdeklődést! 

1991. máj. 3. 

Horn Gyula 

 

Köszönöm az érdeklődést. Újpesten jó. 

1991. máj. 10. 

Kereszty András 

 

Egyetlen mondat is elég volna mára: jó volt itt lennem az újpestiek között. 

Igazán értelmiséginek érezhettem magamat, még akkor is, ha csak 

történeteket idéztünk is föl, mert a történeteinkben az elmúlt életünk drámái 

rejtőzködnek. Remélem, lesz még folytatása. 

1991. máj. 17. 

Csoóri Sándor 

 

Rendkívüli megtiszteltetés számomra, hogy – mint 10 évig Újpesten dolgozó – 

részt vehettem az Újpesti Értelmiségi Klub estéjén. Sok sikert (együtt!) 

1991. szept. 13. 

Kupa Mihály 

 

Köszönjük a szíves vendéglátást, amit a KONTRAX élvezhetett az Újpesti 

Értelmiségi Klubban. 

1991. szept. 28. 

KONTRAX Telecom, KONTRAX Irodatechnika 

 

 

Szívből gratulálok az Újpesti értelmiségi Club összes tagjának ehhez az 

egyedülálló helyhez, ahol nagyon jól – otthon – éreztem magam. Köszönöm. 

1991. okt. 11. 

Solt Pál 

 

Köszönöm a megtisztelő meghívást. Egy élményt adó estével lettem 

gazdagabb. Ennek a közösségnek a létrehozói és tagjai egyaránt megérdemlik 

a tiszteletet. 

1991. okt. 11. 

Györgyi Kálmán 

 

Ismét meggyőződtem arról, hogy érdemes okos emberekkel véleményt 

cserélni. Köszönöm a meghívást. 

1991. okt. 11. 

Horváth Jenő 

 
Öröm volt itt lenni! 

Kéri Kálmán 
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Nehéz volt ezekre a néhai pillanatokra emlékezni, de a kedves érdeklődők ezt 

gyorsan feloldották bennem! 

1991. nov. 8. 

Zimányi Tibor 

 

Köszönöm, hogy meghallgattatok! 

1991. nov. 8. 

Bíró Sándor 

 

Nagy öröm volt számomra e kitűnő klubban való fellépés és előadás. A 

hozzáértő, okos kérdések, megjegyzések élményt jelentettek számomra! 

Köszönöm! 

1991. dec. 6. 

Ádám György 

 

Egy kicsit zavartan, de szívbéli örömmel mondtam néhány köszöntő szót. „Az 

Úristen áldja, védje, aki azt dalolja: Béke.” Mindenkinek békés, boldog 

karácsonyi ünnepeket. 

1991. dec. 20. 

Dr. Molnár János 

tb. kanonok, plébános 

 

Szentkarácsony a szeretet ünnepe. Köszönjük, hogy itt lehettünk. 

1991. Karácsonyán 

Szabó Szabolcs 

 

 
Dargay Attila 

 

Az újpesti találkozás emlékére. 

1992. jan. 10. 

Várszegi Asztrik 

főapát 

Nincsen párja egy jóízű beszélgetésnek! Köszönöm. 
1992. jan. 24. 

Göncz Árpád 
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Köszönjük a szíves meghívást! 

Körmendy János 

Köszönünk mindent.  

1992. febr. 21. 

Detre Annamária 

 

Sok szeretettel az Újpesti Értelmiségi Club tagságnak 

1992. márc. 20. 

András Ferenc 

 

Köszönet a számomra érdekes estéért. Sok sikert kívánok az Értelmiségi Klub 

működéséhez, ami valóban egyedülálló a maga nemében. (sajnos) 

1992. ápr. 3. 

Hegedűs András 

 

Nagy örömömre szolgált a találkozás önökkel, s remélem, még sokáig él ez a 

„Klub”, – erőben, egészségben. Kívánom, hogy unokáikat is itt láthassak! 

Köszönettel: 

1992. máj. 22. 

Galkó Balázs 

 

Itt jártam és igen jól éreztem magam! 

1992. szept. 11. 

Sz. Dezső, Csollány Szilveszter, Molnár Krisztina, 

Mészáros Erika, Czigány Kinga, Dónusz Éva, Mizsér Attila 

 

A Barcelonai Olimpia emlékére: 

T. Péter, Kálnoki Kis Attila, 

Köves Csaba, Szabó Bence 

 

Nagyon sok szeretettel és igen jó emlékkel köszönöm meg az Újpesti 

Értelmiségi Klub meghívását és megtisztelő figyelmét. 

1992. szept. 26. 

Balsai István 

 

Örülök, hogy a keresztény értelmiségi körök keretében sikerült egy tényleges 

magyar elitet megszervezni, hiszen erre nagy szükségünk lesz a jövőben is. 

Tudom, hogy együttes erővel el fogjuk érni hazafias céljainkat. Meleg 

üdvözlettel: 

1992. okt. 8. 

Habsburg Ottó 

 

Nagy szeretettel és jó érzéssel búcsúzom – nem végleg – ezen a szép napon. 

1992. okt. 23. 

Makk Károly 

 

Remélem, olyan jól érezte magát mindenki, mint én, és a Társam a színpadon. 
1992. nov. 6. 

Hernádi Judit 
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Szeretettel:  

  Gyarmati István 

 

Köszönjük a meghívást és a figyelmet, 

1992. nov. 20. 

a Vagantes trió: Szabó István, Kálmán Péter, Tóth István 

 

 
 

Egy polgár vallomásai 

Márai Sándorra emlékeztünk együtt, köszönöm az estét. Haladjon ezen az úton 

tovább a klub. Sok sikert kívánok! 

1992. dec. 4. 

Márai Enikő 
 

   Szabó Szabolcs 

 

Köszönöm a meghívást! Régen éreztem magam ilyen kellemesen, miközben 

politikáról kellett beszélnem. Ilyenkor visszatér az ember politikába vetett hite. 

A Kör további munkájához sok sikert kívánok! 

1993. jan. 29. 

Orbán Viktor 
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Köszönöm a meghívást, igazán jól éreztem magam. Remélem, nem voltam 

nagyon unalmas! 

1993. febr. 26. 

Gálfi László 

 

Szeretettel: 

Szabó Ildikó 

Szintén sok szeretettel: 

1993. márc. 12. 

Tóth Barnabás (Balogh Zsolt szerepében) 

 

Jólesett! Sok mindenről beszéltünk és vitatkoztunk, nyíltan, őszintén, 

gyűlölködés nélkül. Köszönöm a meghívást - nekünk, kormánytagoknak sokkal 

nagyobb szükségünk van ezekre a találkozásokra. 

1993. márc. 26. 

Katona Tamás 

 

Hála Istennek, botrányt nem sikerült okoznom. Nagyon szépen köszönöm a 

kellemes estét. 

1993. ápr. 23. 

Sárközy Tamás 

 

… én pedig szeretettel jöttem: 

1993. máj. 14. 

Kuncze Gábor 

 

 

Szülővárosomból kerület lett a peremen, lassan kihűl a szerelem, de még van 

türelem. 

Tisztelettel: 

1993. szept. 24. 

Hobo 

 

Köszönve kedves meghívásukat, szeretettel: 

1993. okt. 8. 

Piros Ildikó, Lukács Sándor 

 

Nagy élmény volt számomra ez a két órás beszélgetés, ilyen nagy létszámú, 

figyelmes és érdeklődő hallgatóság előtt. Megtiszteltetés volt a meghívás és 

fogadtatás, tanulságos a vita. Köszönöm. 

1993. okt. 22. 

Litván György 

 

Köszönöm kedves meghívásukat, örömmel töltöttem Önökkel ezt az estét, 

hiszem, hogy a Biblia körül az emberi szótértés lehetőségei nyílnak. Baráti 

együttműködésükhöz továbbra is kedvet, benne sok szép órát kívánok: 

1993. nov. 5. 
Jelenits István 
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„Az éj sohase teljes, 

higgyétek el, ha mondom...”2 

Köszönöm szépen a figyelmet, a szeretetet, mindenkinek jó egészséget, 

boldogságot kívánok: 

1993. nov. 19. 

Dunai Tamás 
 

Kotsis András, úgyis, mint a klub tagja, köszönettel a jelenlevő tagság 

tapsaiért. 

1993. dec. 17. 

Kotsis András 
 

A rézfúvós négyes tagjaként: 

Kárpáti Magdolna 
 

Örülök, hogy részese lehettem ennek a gyönyörű estének. 

Bernula Bernadett 
 

Az Értelmiségi Klub és az Erkel Gyula Zeneiskola első –, de remélhetőleg nem 

utolsó együttműködésének alkalmából 

1993. dec. 17. 

Cz. László, Z. Sz. Zsuzsa 
 

Köszönöm a meghívást. Kellemes estét töltöttem önökkel ezen a szép helyen.  

1994. febr. 18. 

Béres Ilona 
 

Angyalföldről Újpestre jöttem – mellesleg megkerülve az Univerzumot – 

1994. márc. 4. 

Sebeők János 
 

A megújuló Újpest – és korszak emléke előtt tisztelegve 

1994. márc. 18. 

Urbán Aladár 
 

Köszönöm a szívélyes fogadtatást, az érdeklődést és a lehetőséget. További 

izgalmas programokat és nagyszámú érdeklődőt kívánva: 

1994. ápr. 9. 

W. Barna Erika 
 

Sok szívvel és szeretettel mindazért, amit Nálatok kaptam. A viszontlátásig! 

1994. ápr. 22. 

Faludy György 
 

Remek vezetés, remek közönség. Boldog vagyok! Szeretettel: 

1994. ápr. 22. 

Mikes Lilla 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

1994. máj. 6. 

dr. Fekete Gyula (MDF), Csizmár Gábor (MSZP), 

Mészáros István László (SZDSZ) 

 
2 Paul Éluard: És egy mosoly (Somlyó György ford.) 
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1994. máj. 20. 

Bach Szilvia 

 

Igazán szép, nívós estét köszönhetek az Újpesti Értelmiség Klubnak. 

Barátsággal: 

1994. okt. 7. 

Popper Péter 

 

Először, de remélem nem utoljára voltam itt. Azt hiszem, szerettek! 

1994. okt. 21. 

Szabó Sándor 

 

Köszönöm az Újpesti Értelmiségi Klub meghívását. Öröm volt együtt 

gondolkodni és vitatkozni értő, jobbító szándékú közönséggel. A klub minden 

tagjának sok sikert kívánok. 

1994. nov. 11. 

Békesi László 

 

Szeretném megköszönni az Újpesti Értelmiségi Klub vezetőinek és tagjainak, 

hogy rendezvényeire meghívtak, hogy munkámban az elmúlt négy évben 

észrevételeikkel, tanácsaikkal segítettek. Remélem, hogy egyszer majd én is a 

klub tagjaként vehetek részt a baráti társaság összejövetelein. 

1994. dec. 2. 

Nagy István 

 

Jól éreztem magam, köszönöm. 

1994. dec. 2. 

Derce Tamás 

 

Az újpesti értelmiségnek kiemelkedő szerepe van Újpest közéletében. Ehhez a 

szerephez kívánok erőt, egészséget és nagyobb lehetőséget. Jó volt önök 

között lenni. 

1994. dec. 2.  

Vajda Pál 

 

Fantasztikus társaság! Sok-sok csodában lesz részük. Áldás van önökön. És ez 

így van. Sok szeretettel: 

1995. jan. 27. 

Schmidt Bözsi, a főboszitól 
 

Csak hamuba sült pogácsát hoztam Újpestre, ahol az Értelmiségi Klub tagjaitól 

annyi mindent kaptam, amivel megtölthettem iszákom, meg – s ezt értékelem 

a legtöbbre – érezhettem szívük melegét. Köszönet érte. 

1995. márc. 10. 

Szabad György 
 

Nehéz hetek és napok után is szívesen voltam a Klub vendége. Őszinte 

örömmel töltött el a hallgatóság figyelme, érdeklődése. Ha nem okoztam 

csalódást, máskor is szívesen jövök. 

1995. ápr. 28. 

Kovács László 
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Én a mesét tovább húzni nem tudtam volt! De azért szüleimről rámhagyott 

nevemet sose szégyellém! 

1995. máj. 4. 

Berecz András 

 

Köszönöm a meghívást, jövök máskor is… 

1995. máj. 19. 

Kulka János 

 

Legközelebb szívesen beszélnék arról, hogy már üresek a börtönök. Köszönöm 

a meghívást. 

1995. okt. 6. 

Tari Ferenc 

 

Köszönöm ezt a kellemes estet. 

1995. okt. 6. 

Dr. Julis Mihály 

 

Tisztelettel a Klub tagjainak: 

1995. okt. 6. 

Fellner László 

Ha mindenhol ilyesmi értelmiségi klub lenne… 

1995. okt. 20. 

Sólyom Tamás, Silling Tibor 

 

Das gelungener erster Abend des Deutsch-Ungarischen Freundschaftkreis in 

Újpest am 03. 11. 1995. Dank den Veranstaltern mit dem Wunsch auf in 

gesunden Wiedersehen in Deutschland.  

Manfred Hehn 

Vize-Bürgermeister 

 

TAKE 4 BABOS PEGE TOMSITS KŐSZEGI 

Köszönjük a szíves fogadtatást, a tapsokat és kitűnő figyelmüket a mai 

jazzkoncerten. 

1995. nov. 17. 

Pege Aladár, Tomsits Rudolf, Babos Gábor, Kőszegi Imre 

 

): volt itt! 

1995. dec. 1. 

               Müller Péter 
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Felejthetetlen számomra a mai találkozás. 

1996. febr. 26. 

Bárdy György 

 

Nagy örömmel jöttem Újpestre és még szebb emlékkel gondolok vissza. 

1996. márc. 8. 

Ágh István 

 

Köszönjük a hálás közönségek a sok-sok tapsot. Valóban inspirált bennünket! 

Remélem, még találkozunk! Köszönjük: 

1996. márc. 22. 

Garai Attila 

Köszönöm szépen, hogy itt énekelhettem! Nagyon boldog vagyok! 

Bisztricsány Beatrix 

 

Remélem, még énekelhetek veletek a kedves közönségnek! Köszönöm. 

P. Orsolya 

Élmény volt itt énekelnem. Köszönöm. 

Fekete Mária 

 

 

Szeretnénk megköszönni az értelmiségi klubnak a meghívást, melynek nagy 

szeretettel tettünk eleget. Reméljük, hogy Önök is olyan jól érezték magukat, 

mint mi ezen az estén. Szeretettel: 

1996. ápr. 12. 

Hűvösvölgyi Ildikó, Cseke Péter 

 

Nagy volt a megtiszteltetésem, ehhez a körhöz és boldog vagyok, hogy újra 

itthon lehetek! 

1996. ápr. 18. 

Károlyi László 

 

Az Újpesti Közművelődési Kör közgyűlésének meghívására és 

szórakoztatására.  

1996. máj. 3. 

Tisztelettel az Arco Kamarazenekar 

Novákné Fazekas Ildikó, Labancz Krisztina, Szabó Tünde 

Balázs Mária, Dávid Katalin, Maár Zsuzsanna, Novák János 

 

Nagyon örülök annak, hogy egy ilyen érdeklődő, rokonszenves értelmiségi kör 

előadója lehettem. Őszinte tisztelettel és szeretettel kívánom, hogy tartsák 

fenn ezt az érdeklődést, nyitott szellemiségüket! 

1996. máj. 17. 

Holló András 

 

Állítólag már harmadszor vagyok itt, a napló szerint ugyan csak másodszor. 

Nem számít, nagyon jól éreztem magam, remélem, a hallgatóság is. Majd még 

jövök (ha hívnak). 
1996. szept. 13. (péntek is!) 

Jankovich Marcell 
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Megtiszteltetés volt számomra sportot szerető újpesti polgárok előtt olyan 

csodálatos dolgokról beszélni, mint az olimpia, mint a magyar kajak-kenu 

sport. 

1996. szept. 27. 

Füleki Antal, a MKKSZ főtitkára 

 

Az emberek többsége manapság már csak akkor vesz mély lélegzetet, ha kínos 

helyzetből akarja kivágni magát. Itt nem volt kínos helyzet, csak mély lélegzet. 

1996. szept. 27. 

Novotny Zoltán 

 

Talán legközelebb egy letisztultabb és boldogabb Magyarországról szólhatok a 

„polgári” és független Újpesthez. Köszönettel: 

1996. okt. 11. 

Lengyel László 

 

Örömmel tettem eleget a meghívásnak, hogy a forradalom 40. évfordulóján 

emlékezzünk vissza Nagy Imrére és a forradalom áldozataira. Az itt kialakult 

légkör a legszemélyesebb élményeimet elevenítette fel. Élmény volt a klubban 

ezt az estét eltölteni. 

1996. okt. 25. 

Dornbach Alajos 

 

Kiváltság volt számomra, hogy Újpesten beszélhetem az Újpesti Forradalmi 

Bizottság ügyéről. Remélem, hogy ez felbuzdít egyeseket arra, hogy kellő 

alapossággal feltárják Újpest szerepét a forradalomban és mindent, ami 

Újpesten történt. Büszke vagyok (mint újpesti) arra, hogy Dr. Rajki Márton & 

Kósa Pál Újpesten élt. Köszönöm a szólási lehetőséget. Örülök, hogy a Klub 

tagja lehetek. 

1996. okt. 25.  

Mészáros István 

 

Köszönöm, hogy kíváncsiak voltak jövőképük megfogalmazásánál. Kívánom, 

hogy azon a nehéz, de nagyon kívánatos és fontos úton, melyen elindultak, 

sok valamennyiük úgy Újpest polgárainak érdekében. 

Hock Zoltán 

 

Köszönöm, hogy meghívtak a „nem” Babits évforduló kapcsán, ill. hogy minden 

évforduló nélkül is lehetett Babitsot mondani; és, hogy voltak, akik hallgatták. 

Mégegyszer köszönöm. 

1996. nov. 8. 

Kézdy György 
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Itt játszottunk – nagyon köszönjük ezt a kellemes estét és káprázatos 

közönséget! Jó éjszakát!  

1996. dec. 6. 

A KÉKFŰ Együttes 

Barta György 

 

Hálásan köszönjük ezt a lehetőséget, hogy karácsonyi játékunkat előadhattuk. 

Reméljük sikerült ezzel a karácsonyi ünnepeket meghitté tenni. Kellemes 

ünnepeket és boldog új esztendőt kívánok Mindnyájuknak! 

1996. dec. 20. 

Bíró Lóránt SDB 

 

Örömmel jöttem az Újpesti Közművelődési Kör mai ülésére és további 

eredményes munkát kívánok. 

1997. jan. 24. 

Paskai László 

bíboros, prímási érsek 

 

Köszönöm az inspiráló figyelmet és érdeklődést: ilyen estek után érzem azt, 

hogy "érdemes". Jó látni és átélni, hogy van ilyen kör, amelyben él – s így 

tovább élteti – a Szellem tisztelete és értéke. Köszönöm! 

1997. márc. 21. 

Bányai Éva 

 

Köszönöm a meghívást és szívből kívánok hosszú életet a hagyományokat 

ápoló és a jelent-jövőt vizsgáló Klubnak. Tisztelettel: 

1997. ápr. 4. 

„Azt meséld el, Pista!” (Örkény István az életéről) 

Mácsai Pál 
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Rp: a Club idősebb tagjainak 
 

 
Szász Endre 

1997. máj. 15. 

 

Itt jártunk néhányan, egy musicalest után vagyunk. Jól éreztük magunkat! Sok 

szeretettel: 

U.i.: Nagyon szépen köszönjük! Élmény volt! 

Bíró Eszter 

 

Köszönjük a lehetőséget, hogy ismételten jól érezhettük egymást egy csodás 

közönséggel egy gyönyörű helyszínen! Sok-sok szeretettel és üdvözlettel a 

viszontlátás reményében: 

1997. máj. 30. 

Sasvári Sándor 

Köszönjük a lehetőséget, nagyon jól éreztük magunkat, a mielőbbi viszontlátás 

reményében a táncosok nevében: 

Tóth Ildikó (Ildi) 

 

Tiszta szívből gratulálok a klubhoz. Mint fiatal beat zenész jártam ezen a helyen 

kb. 25 éve és egyszerűen nem hittem, hogy jó helyen járok. Az est is kitűnő 

volt, még sok szép rendezvényt kívánok. 

1997. máj. 30. 

Várkonyi Mátyás zeneszerző 

 

Gratulálok a klub munkájához. Őszintén kívánom, hogy sokáig éljen ez a 

nemes, újpesti lokálpatrióta szellem. Hálásan köszönöm a meghívást. További 

sikereket kíván 

1997. szept. 26. 
Vastagh Pál 
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Bár szemüveg nélkül nem látom, hogy mit írok, de a szívem mondatja velem, 

hogy nagyon jó volt köztetek. 

1997. okt. 10. 

Derce Tamás 

 

Köszönjük a meghívást, a kitűnő, értő közönséget. Nekünk nagy élmény volt, 

s Önöknek? Sok szeretettel: 

1997. okt. 23. 

Bencze Ilona, Kovács István 

 

A visszaemlékezés kissé fájó, de végül is nagyon jól éreztem magamat! 

1997. nov. 21. 

Miller Lajos, Sánta Jolán (vendég) 

Pfeiffer Gyula (a zongorakísérő) 

 

   És 1998. január 16-a van, 

   és én megint itt lehettem, és jó, 

   és az is jó, hogy ez a "kör" van, 

   és az is jó, hogy ez marad, 

   és én is maradok 

      tisztelettel: 

   1998. jan. 16. 

Cseh Tamás 

 

 

Igazi örömmel töltött el, hogy olyan emberek között lehettem, akik hozzám 

tartoznak. Sok-sok nosztalgiával és szeretettel: 

1998. jan. 30. 

Ragályi Elemér 

 

 

Öröm volt ebben a szívemhez közel álló körben a szívemhez közel álló témáról 

beszélni és érezni, hogy mindenkiben visszhangot keltett. 

1998. febr. 27. 

Boga Bálint 

 

„Az, ki honi nyelvünk mellett van, nemzetünk életét hordja a szívében!” 

(Széchenyi) 

Szeretettel: 

1998. márc. 13. 

Bánffy György 

 

 

Nagyon köszönöm a szép estét! Sok szeretettel: 

1998. márc. 27. 

Rost Andrea 

Szeretettel: 

1998. márc. 27. 
Bende Zsolt 
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Köszönöm a meghívást és a remek estet, tanulságos volt meghívottként részt 

vennem, ezentúl közönségként szeretnék visszatérni. 

1998. ápr. 24. 

Deákné Forgách Ágnes 

 

Tisztelettel köszönöm, hogy meghívtak. Örömmel vettem részt és azzal az 

érzéssel megyek el, hogy itthon éreztem magam.  

1998. ápr. 24. 

Dr. Kiszely Katalin 

 

Örültem, hogy újra találkozhattam barátaimmal, ismerőseimmel. 

A viszontlátás reményében 

1998. ápr. 24. 

Csizmár Gábor 

 

Örültem, hogy itt lehettem. 

1998. ápr. 24. 

Tölgyessy Péter 

 

Gyönyörű este volt itt a körben, saját személyemben, valamint családom és 

Izrael állama nevében megtisztelve és meghatódva érzem magam. Újpest 

városa, történelme, polgárai, intézményei kedvesek és értékesek nekem. 

Köszönöm a Kör elnökségének és tagjainak a beszélgetést. 

1998. szept. 29. 

Joel Alon 

 
 

 

Nagyon kellemes este volt! Köszönöm a meghívást. Máskor is jövök, ha hívnak. 

Szeretettel 

1998. okt. 9. 

Pege Aladár 

 

 

A Babits est emlékére köszönettel és nagy-nagy szeretettel: 

1998. okt. 16. 

Auth Magda, Kajtár Róbert, 
Zsolnai Margit, Fodor Ferenc 
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Köszönöm, hogy itthon otthon lehettem! 

1998. nov. 6. 

Derce Tamás 

 

Hálás köszönet a meghívásért az Újpesti Közművelődési Körnek! 

Miklósa Erika 

 

Köszönet a kellemes hangulatú estéért! 

1998. nov. 21. 

Harazdy Miklós 

 

Köszönöm a megtiszteltetést, hogy az évfordulóra engem hívtak meg! 

1998. dec. 4. 

Haumann Péter 

 

 

 
 

A 10 éves jubileumi esten Haumann Péter a Vendégkönyvbe ír. 

 

 

Az együtt töltött szép adventi este emlékére: 

1998. dec. 18. 

 

Kovács Márton, Judit, Máté, Dalma, Bernadett, Mónika, Álmos, Emese 

 

 
*     *     *     *     * 
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1990. november 23-án a Kör által adományozott Ad Honorem Újpest 

emlékérem elő- és hátlapja 

 

 
 

A 150 éve alapított Újpest emlékülésén Dr. Derce Tamás polgármester 
köszöntőt mond (1990. nov. 23.) 
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1999-2003 
 

 

Az ezredforduló éveiben 
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Újabb öt év… 
 

Öt év: nem nagy idő még egy ember életében sem, hát még az 

emberiség történetében! Annál nagyobb időtartam viszont egy közművelődési 

kör, egy „klub” életében! Hiszen rohanó korunkban, ahol az információáramlás 

felgyorsul, ahol a baráti kapcsolatokat egyre inkább „virtuális csevegések” 

helyettesítik, ahol a tudnivalókat vagy éppen művészeti alkotásokat néhány 

kattintással, pillanatok alatt az Internetről szerezhetjük be, ott a személyes 

találkozások, meghitt beszélgetések az „időhiány miatt” gyakran elsorvadnak. 

Mégis ebben a feszültségteli és vibráló világban létezik Újpesten egy közösség, 

amely kéthetente programjaival megálljt parancsol: elgondolkoztat, 

elszórakoztat, olykor-olykor álmodozásra késztet. 

 

 Nem úgy tevékenykedünk, mint elődeink, a 126 évvel ezelőtt alakult 

Újpesti Közművelődési Kör ifjú tagjai, akik saját költeményeiket adták elő és 

vitatták meg egymás közt. Ehelyett mi mások, meghívott művészeink, 

beszélgetőpartnereink gondolatait, ideáit hallgatjuk meg, vagy művészi 

produktumaiban gyönyörködünk. És hogy a jövő számára is adjunk valamit, az 

elmúlt öt évben született elhatározásunk alapján híres újpesti elődeinkre a 

nyárvégi Városnapok alkalmával felavatott márványtáblával emlékezünk, 

amelynek költségeihez minden évben farsangi bálunk bevételével járulunk 

hozzá. 

 

 Vendégeink az elmúlt öt évben is a hazai szellemi élet legjavát 

képviselték. Élvezhettük természet- vagy társadalomtudósok „tanait”, 

prezentációit éppúgy, mint neves művészeink előadóestjeit. Véleményt 

cserélhettünk, vitatkozhattunk aktuális társadalmi kérdésekről, jogról, 

sportról, csillagászatról vagy akár a szervátültetés etikájáról. Klasszikus és 

modern zenei és irodalmi előadásoknak is hallgatói lehettünk. Úgy sejtjük, 

változatos programjaink, közös kirándulásaink, valamint a kialakult baráti 

kapcsolatok is erősítik törekvésünket, hogy kéthetente találkozhassunk, és a 

fárasztó munkanapok után együtt tölthessünk egy kellemes estét. 

 

 „Manapság komoly hiánycikk az ilyesmi!” – jellemezte klub-életünket, 

annak értő és érdeklődő közösségét egyik vendégünk. Meghívottjaink – immár 

15 éve – szívesen jegyzik le benyomásaikat, gondolataikat, köszönetüket a 

vendégkönyvünkben, amelyből ismét közreadunk egy válogatást, – 

természetesen programjaink kronologikus felsorolásával együtt. Olvassuk és 

emlékezzünk tehát erre az újabb öt évre, várva-segítve együtt a folytatást! 

 

Újpest, 2003. november havában 

 

Kőrösné Mikis Márta 
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Vendégeink és programjaink 
 

 

1999. 

 
 

jan. 15. Szepesi György Aranytoll-díjas és Rózsa Ferenc-díjas újságíró, 

riporter és Vándor Kálmán újságíró 

jan. 29. Szilágyi Domokos est, Dóczy Péterrel és Lőrinczky Attilával 

febr. 12. Farsangi bál 

febr. 26. Kóka Rozália mesemondó, a népművészet mestere, Petrás 

Mária csángó népdalénekes, kerámiaművész 

márc. 12. Recski visszaemlékezés: beszélgetés Bíró Sándor 

klubtársunkkal A „mátrai” lovagrend c. könyve kapcsán 

márc. 26. Vendégeink: az UTE olimpiai reménységei 

ápr. 9.  A Hot Jazz Band koncertje 

ápr. 23. Közgyűlés. A Mirage Duó és Vámos Ildikó előadóművész estje 

május 7. Dávid Ibolya igazságügy-miniszter 

május 21. Mécs Károly Jászai Mari- és Kazinczy-díjas színművész,  

  érdemes művész 

 

 

szept. 10. Hacki Tamás foniáter, egyetemi tanár, előadóművész 

szept. 24. Doszpot Péter alezredes, a BRFK osztályvezető-helyettese 

okt. 8.  Vitray Tamás Rózsa Ferenc- és Aranytoll-díjas, Pulitzer 

életműdíjas riporter, kiváló művész 

okt. 22. Folyamatok 1956 – Beszélgetés M. Kiss Sándor egyetemi  

  tanárral  

nov. 5.  Németh János egyetemi tanár, az Alkotmánybíróság elnöke 

nov. 19. Szegény Dezső – Máté Gábor színművész Kosztolányi-estje 

dec. 3.  Szenthelyi Miklós hegedűművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti 

Egyetem docense és Szenthelyi Judit zongoraművész estje 

dec. 17. Karácsonyi képek – ajándékok – az Újpest-Kertvárosi  

  fiatalok estje 

dec. 29. Labdarugó mérkőzés az Önkormányzat csapatával 

dec. 31. Szilveszter a Duna-palotában 

 

 

2000. 

 
 

jan. 21. Gregor József Kossuth-díjas operaénekes, kiváló művész 

febr. 10. Martonyi János külügyminiszter 

febr. 25. Farsangi bál 

márc. 10. Glatz Ferenc akadémikus, az MTA elnöke 

márc. 24. Derce Tamás polgármester 

ápr. 7.  „Ami csodaszép volt…” – Nyári István és Naszvagyi Vilmos  

  előadóestje 

máj. 5.  Janza Kata és Pintér Tibor musical-estje 

máj. 19. Bárándy György ügyvéd 

jún. 3.  Hajókirándulás Nagymarosra 
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szept. 3. Gróf Károlyi István emléktáblájának felavatása a Károlyi István 

  utca - Templom utca sarokházán. Megemlékező beszéd:  

  Dr. Sipos Lajos 

szept. 8. „Befogad és kitaszít a világ” – Mácsai Pál és Huzella Péter  

  előadóestje 

szept. 22. Bertalan Tivadar grafikus, író, art-direktor 

okt. 6. Egy ezeréves dal… – millenniumi est Auth Magda, Kajtár Róbert, 

Zsolnai Margit, Fodor Ferenc előadóművészek tolmácsolásában 

Beszélgetés a magyar koronáról Mezey Barna jogtörténész 

professzorral, az ELTE Jogi Karának dékánjával 

okt. 20.  Rettegés az örökségük – dokumentumfilm-vetítés. Beszélgetés 

Sághy Gyula rendezővel, Bíró Lóránt és Pokorni János 

szereplőkkel 

nov. 3.  A Sidney-i Olimpia érmesei: Bóta Kinga, Kovács Katalin, Nagy 

Tímea, Fábián Lászlóné, Horváth György, Móna István 

nov. 17. Horváth András Ferenc csillagász-űrkutató, a Planetárium 

igazgatója 

dec. 8.  Gönczöl Katalin, kriminológus-jogász, az állampolgári jogok 

országgyűlési biztosa, az Év Embere (2000) 

dec. 31. Szilveszter 

 

 

2001. 

 
 

jan. 5.  Rost Andrea Liszt Ferenc-díjas operaénekes, érdemes művész; 

kíséri: Harazdy Miklós zongoraművész 

  Ad Honorem Újpest emlékérmek átadása 

  A Kör művészeinek kiállítása az Újpest Galériában 

jan. 19. „Aktuális” események dalban és szóban – Janza Kata és Pintér 

Tibor előadóestje, Komáromi István zeneszerzővel 

febr. 2.  Farsangi bál 

febr. 16. Mádl Ferenc, a Magyar Köztársaság elnöke 

márc. 2. Emlékest Berda József születésének 99. évfordulóján, Fodor 

Tamás Jászai Mari-díjas színművész közreműködésével 

márc. 23. Estók János, a Történettudományi Intézet igazgatója. 

Beszélgetés a nemzeti ünnep alkalmából. 

ápr. 6. Önkormányzatunk 10 éve – beszélgetés a város vezetőivel: 

Derce Tamás polgármesterrel, Hock Zoltán, Korondi Marica, 

Nagy István alpolgármesterekkel 

ápr. 20. Történetek Atlantiszról – Görgey Gábor József Attila-díjas író, 

Iván Ildikó operaénekes, P. Szabó Anikó zongoraművész 

ápr. 27. Labdarugó mérkőzés az Önkormányzat csapatával 

máj. 4.  Vámos Miklós József Attila-díjas író 

máj. 18. Gének, írók, családok – beszélgetés Czeizel Endre Markusovszky 

díjas egyetemi tanárral 

jún. 8.  Hajókirándulás Szentendrére 

 

szept. 2. Ugró Gyula emléktáblájának felavatása a Városháza falán. 

szept. 14. Szabad ötletek jegyzéke – Jordán Tamás Kossuth-díjas érdemes 

művész előadóestje 
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szept. 28. A Pannónia Klezmer Band koncertje 

okt. 12. A 130 éves újpesti – Ugró Gyula emlékest Jolsvai András 

újságíró, író és Stohl András Jászai Mari-díjas színművész 

közreműködésével 

okt. 26. Rainer M. János, az 1956-os Intézet igazgatója 

nov. 9.  Solt Pál, a Legfelsőbb Bíróság elnöke 

nov. 23. Kónya Katalin asztrológus 

dec. 7. A magyar lélek megpróbáltatásai az ezredfordulón – beszélgetés 

Veér Andrással, az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet 

főigazgatójával 

dec. 21. Karácsonyest, Meláth Andrea operaénekes és az Újpesti 

Baptista Gyülekezet Énekkara. 

dec. 31. Szilveszter a Polgárcentrumban 

 

 

2002. 

 

jan. 18. Reisinger János irodalomtörténész, bibliakutató 

febr. 1.  Hobo (Földes László) Déri János-díjas előadóművész  

  Viszockij-estje 

febr. 15. Farsangi bál 

márc. 8. Az Újpest Lexikonról beszélget Hock Zoltán alpolgármesterrel 

Sipos Lajos, a szerkesztőbizottság elnöke 

márc. 22. Szabadság! Szerelem! – Sinkovits Vitai András és Vitai Ildikó 

előadóestje 

ápr. 5.  Barangolás a mesék birodalmában – Lázár Ervin Kossuth  

  díjas író estje 

ápr. 19. Állatkerti séta – beszélgetés Persányi Miklós biológussal, a 

Fővárosi Állat- és Növénykert igazgatójával. Közreműködik: 

Szemadám György Munkácsy-díjas festőművész 

ápr. 22.  Látogatás a Budapesti Állatkertben 

máj. 3. A zene gyógyító hatása és az orvostudomány – Vértes László 

főorvos előadása 

jún. 14. Évadzáró zenés est a Nautilus Együttes közreműködésével a 

Hedon-Átrium kertben 

 

szept. 1. Aschner Lipót emléktáblájának felavatása az UTE Megyeri úti 

  stadionjában. Megemlékező beszéd: Dr. Somos András 

szept. 20. Athéntől Athénig – Borovitz Tamás kiállítása. 

Beszélgetés Aján Tamással, a Magyar Olimpiai Bizottság 

főtitkárával és Hencsei Pál professzorral, sporttörténésszel 

okt. 11. Aktuális – beszélgetés Baló Györggyel, Rózsa Ferenc-, Balázs 

Béla-díjas, Pulitzer emlékdíjas újságíróval, az MTV 

munkatársával 

okt. 25. Az 1956 utáni megtorlások – az írott források tükrében – 

beszélgetés Zinner Tibor jogtörténésszel 

nov. 8. A szervátültetés jogi és etikai problémái – előadó Perner Ferenc, 

a Semmelweis Egyetem Transzplantációs és Sebészeti 
Klinikájának professzora 
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nov. 22. Kalandozások fehér asztal körül – Benke László négyszeres 

Oscar-díjas mesterszakács 

dec. 6.  Bíró Eszter énekművész musical-estje 

dec. 20. Karácsonyest Meláth Andrea operaénekes és Virág Emese 

zongoraművész közreműködésével 

dec. 31. Szilveszter az Öreg Halász Étteremben 

 

 

2003. 

 

jan. 17. Adáshiba – Szakonyi Károly Kossuth-díjas író estje, Györffy 

Gergely hegedűművész, Nyári István és Zsolnay Margit 

előadóművészek közreműködésével 

jan. 31. Zenés est Vándor Kálmán újságíróval, dalszöveg-íróval, 

Endrődy Éva, Alex Tamás közreműködésével 

  A Közművelődési Kör művészeinek kiállítása az Újpest Galériában 

febr. 15. Farsangi bál 

febr. 28. Tanú vagyok rá – Erdélyi György előadóművész estje Márai 

Sándor írásai alapján 

márc. 14. Kovács Zoltán klubtársunk ünnepi köszöntője. 

Kiss András Liszt Ferenc-díjas hegedűművész és Lugosi Anna 

zongoraművész előadóestje 

márc. 28. Czeizel Endre Markusovszky-díjas genetikus professzor 

ápr. 11. Felébredés Budapesten – Laár András énekes-zeneszerző  

  előadóestje 

ápr. 25. Ranschburg Jenő pszichológus 

máj. 9.  Erdélyi György irodalmi előadóestje 

máj. 23. Évadzáró zenés klubest a Kéttannyelvű Műszaki Szakközép-

  iskolában 

 

aug. 30. Pállya Celesztin emléktáblájának felavatása a Polgárcentrum 

  falán. Megemlékező beszéd: Szunyoghy András 

szept. 12. Derce Tamás, Újpest polgármestere 

szept. 26. Közönséges életem – Kulka János Jászai Mari-díjas, érdemes 

művész felolvasóestje Heltai Jenő műveiből 

okt. 10. A Perlasca c. olasz játékfilm bemutatása, majd beszélgetés a 

film producerével, Sipos Áronnal 

okt. 17. A Budapest Klezmer Band koncertje Bíró Eszter énekművész 

közreműködésével 

nov. 7.  Bárándy Péter igazságügy-miniszter 

nov. 21. A szabadságharc hangszere, a tárogató – A Magyar Állami 

Operaház Hiekisch Henrik tárogató-együttesének hangversenye 

nov. 28. Javítva változtatni – Deák Ferencről másképp. dr. Mezey Barna 

jogtörténész professzor, az ELTE Jogi Karának dékánja 

emlékezik a haza bölcsére 

dec. 5.  15 éves jubileumi est 

dec. 19. Karácsonyest, Pitti Katalin Liszt-díjas operaénekes és Ács János 

  karnagy 
dec. 31. Szilveszter 
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Vendégeink bejegyzései 
 

 

Egy régi Könyves-diák, aki boldog volt, hogy újra Újpesten lehetett! 

1999. jan. 15. 

Szepesi György 

 

Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem. 

1999. jan. 29. 

Lőrinczky Attila 

 

Amit itt kaptam, azt örökre elviszem magammal. A közösség, ez a tudat és 

érték mindnyájunkat formál és éltet. Köszönöm! 

1999. jan. 29. 

Dóczy Péter 
 

„Ha nincsen társad vagy szeretetlen társval kell élj, 

olyan, mintha örökkédig homályban vónál. 

Ha van kit szeress, s tégedet es szeretnek, 

magad virág vagy s örökké süt reád a nap.” 

(moldvai csángó asszony) 

1999. febr. 26. 

Szeretettel:  Kóka Rozália és Petrás Mária 

 

Köszönöm, hogy a magyar szabadság ünnepe előtt beszélgethettem a kedves 

klubtársakkal és elmondhattam „negatív” élményeimet. Sajnos a pozitívokra 

már nem maradt idő, pedig abból is van sok! 

1999. márc. 12. 

Bíró Sándor 

 

Ígérem, hogy az itt kapott üvegkarddal is harcolni fogok az UTE jövőjéért. 

Köszönöm a meghívást és a segítséget az egyesület összes sportolója és edzője 

nevében! 

1999. márc. 26. 

Szabó Bence 

 

Nagy élvezet volt játszani ebben a csodálatos koncertteremben, és nagy 

örömünkre szolgált, hogy az újpesti közönség is megismerhette a HOT JAZZ 

BAND-et. 

1999. ápr. 9. 

Bényei Tamás 

 

Az Újpesti Közművelődési Kör és Újpest tisztelt polgárai iránti őszinte 

tisztelettel: 

1999. máj. 7. 

Dávid Ibolya 
 

Tisztelettel köszönöm a meghívást és elmondom majd mindenkinek, hogy 

ennél értőbb és jobb közönség, mint itt a Polgári körben szinte páratlan. 

1999. máj. 21. 

Mécs Károly 
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A kellemes este emlékére 

1999. szept. 10. 

Hacki Tamás 

 

Az együtt töltött este emlékére, sok szeretettel: 

1999. szept. 24. 

Doszpot Péter 

 

Szép este volt. Nekem legalább. 

1999. okt. 8. 

Vitray Tamás 

 

Köszönöm a meghívást, ha újra hívnak ide, szívesen visszajövök. 

1999. okt. 22. 

M. Kiss Sándor 

 

Köszönöm a kedves meghívást és azt a felejthetetlen estét, amit együtt 

töltöttünk. 

1999. nov. 5. 

Németh János 

 

Köszönöm a meghívást! Nagyon jó tudni, hogy van a városban egy olyan 

társaság, akik összejönnek, és együtt kíváncsiak egymásra és olyan 

élményekre, amilyet egy szerény irodalmi összeállítás adni tud nekik. 

1999. nov. 19. 

Máté Gábor 

 

Nagy örömmel és szeretettel jöttem a testvéremmel. Remélem, máskor is 

eljöhetünk! 

1999. dec. 4. 

Szenthelyi Miklós 

 

Köszönjük, hogy itt lehettünk! 

2000. jan. 21. 

Gregor József, 

Harazdy Miklós 

 

Kellemes és izgalmas este volt. Köszönöm az élményt, a kérdéseket, az 

érdeklődést, a megértést! 

2000. febr. 10. 

Martonyi János 

 

Az ember csak mondja a magáét. És boldog, ha meghallgatják, figyelik, és 

továbbgondolkodásra ösztönzik. Ezt kaptam a mai estén. Kikényszerítették, 

hogy mondjam a magamét, s tovább gondolkodjam. Tehát: köszönet! 

2000. márc. 10. 

Glatz Ferenc 
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Tisztelt Újpesti Közművelődési Klubtagok!  

Nagyon sok szeretettel fogunk emlékezni erre a fellépésre, és reméljük, hogy 

Önöknek is emlékezetes marad ez az este. Tisztelettel köszönjük a sok tapsot 

és a figyelmet. Bízunk benne, hogy nem utoljára álltunk ezen a színpadon, és 

hogy még sokszor lesz alkalmunk Önöket elszórakoztatni. 

2000. máj. 5. 

Janza Kata és Pintér Tibor 

 

Ilyen hallgatóság előtt élvezet valamit előadni. Igyekeztem tanulságosan 

szórakoztatni, ha sikerült, boldog vagyok. 

2000. máj. 19. 

Bárándy György 

 

Sok szeretettel: 

2000. szept. 8. 

Huzella Péter 

 

A 2000. szept. 8.-i előadás emlékére: 

Mácsai Pál 

 

Igyekeztünk értelmiségi műsort hozni az „értelmiségi klub” számára. 

Reméljük, ez nem jelenti azt, hogy unalmasak voltunk. Mi jól éreztük 

magunkat, és ha ezzel nem vagyunk egyedül, máskor is szívesen teszünk 

eleget a meghívásnak. 

2000. okt. 6. 

Zsolnai Gábor, Auth Magda, 

Kajtár Róbert, Zsolnai Margit, Fodor Ferenc 

 

Köszönöm a klubnak azt az élményt, melyet a találkozás jelentett egy 

fantasztikus műsor és egy közös gondolkodás keretében. 

2000. okt. 6. 

Mezey Barna 

 

Örülök, hogy itt lehettem – e rendkívül családias környezetben! 

2000. okt. 22. 

Sághy Gyula 

 

Nagyon köszönöm a szíves meghívást. Örömömre szolgált, hogy az október 

23-i megemlékezéshez kapcsolva összejövetelük részese lehettem. 

2000. okt. 22. 

Pokorni János 

 

 

Nagy örömömre szolgál, hogy a Klub ünnepi megemlékezésén részt vehetek! 

2000. okt. 22. 

Bíró Lóránt SDB 
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„Amikor a gyümölcsöt szeded, mindig gondolj arra, aki a fát ültette!” Köszönjük 

Újpest lakosságának, hogy lehetővé tették, hogy ezen a szép ünnepségen részt 

vehettünk. 

2000. nov. 03. 

Kovács Katalin, Bóta Kinga, Fábián Lászlóné, 

Horváth György, Dr. Móna István, NagyTímea 

 

Örülök, hogy a csillagászatról és a Marsról mesélhettem a klub 

hallgatóságának. Köszönöm a hívást és a szép Somos-képet. 

2000. nov. 17. 

Horváth András 

csillagász-űrkutató 
 

Köszönöm, hogy igazi közösségben lehettem, ahol a valódi emberi 

kapcsolatoknak értéke van. Megtiszteltetés volt számomra a meghívás, és 

nagyon emlékezetes ez az este. 

2000. dec. 8. 

Gönczöl Katalin 
 

Életünkben az egyik legfontosabb és legnemesebb érték a BARÁTSÁG! Mivel 

Újpesthez igazi baráti szálak fűznek, ezért örömmel és szerető szívvel jöttem 

Barátaim körébe! Köszönöm a meghívást, a szép estét és a gyönyörű 

ajándékokat. 

2001. jan. 5. 

Rost Andrea 
 

Köszönöm, hogy itt lehettem, köszönöm, hogy szerettetek, és köszönöm, hogy 

szerethettem „ITT”! – énekelni közöttetek! 

2001. jan. 19. 

Komáromi István 

 

Köszönöm az intellektuális és lelki élményt, amelyet az az érdeklődés jelent 

minden résztvevő számára, amit az Újpesti Közművelődési Kör lelkes 

tevékenységében annyian tapasztalhattunk. 

2001. febr. 16. 

Mádl Ferenc 

 

Jó társaságban jó költőt együtt felfedezni újra, együtt élvezni az életet, annak 

minden fájdalmát, örömét költészetté párló Berdát... Kell-e ennél nagyobb 

öröm?! 

2001. márc. 2. 

Fodor Tamás 
 

Őszinte öröm és megtiszteltetés volt számomra a polgárosodásról, a polgári 

értékekről beszélni értő, érzékeny és polgári hallgatóság előtt. 

2001. márc. 23. 

Estók János 

 

Mindig öröm visszatérni ebbe a Körbe, amelynek elődjét 1974-ben is sűrűn 

látogattam. 

2001. ápr. 6. 

Korondi Marica 
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Köszönöm a lehetőséget, hogy az itt eltöltött két óra alkalmat adott arra, ami 

a napi munkában mindig elmarad: visszatekinteni az elmúlt tíz évre, a 

sikerekre, a kudarcokra, az örömökre és bánatokra, amelyeket együtt 

élhettünk át. 

2001. ápr. 6. 

Nagy István 

 

Még néhány ilyen este és talán komolyan elhiszem, tettünk valamit Újpestért! 

2001. ápr. 6. 

Derce Tamás 

 

Barátsággal és szeretettel fogok a mai estére gondolni. Jó volt és megható 

élmény volt „igazi” polgároknak beszélni közös jövőnkről. Az itt eltöltött este 

megerősített abban, hogy jó úton járunk … együtt! 

2001. ápr. 6. 

Hock Zoltán 

 

Nem formális udvariasságból mondom: nagyszerűen éreztem magam ebben a 

körben, mindenki partnerem volt! 

2001. ápr. 20. 

Görgey Gábor 

 

Köszönöm szépen a meghívást és az érdekes kérdéseket. 

2001. máj. 4. 

Vámos Miklós 

 

Köszönöm a meghívást és a figyelmet. Mindenkinek kívánok jó egészséget és 

szép kisbabákat, meg unokákat. 

2001. máj. 18. 

Czeizel Endre 

 

Számtalan esten volt alkalmam élvezni a közönség figyelmét. Ez a mai a 

legemlékezetesebbek közé tartozik. Köszönöm szépen. 

2001. szept. 14. 

Jordán Tamás 

 

Nagy örömmel jöttünk Újpestre, ebbe a gyönyörű és barátságos környezetbe. 

Fantasztikus volt a közönség, reméljük, élvezték annyira a klezmer zenét 

hallgatni, mint amennyire a zenekar játszani. Külön köszönjük a meghívást 

Végh Lászlónak! Kívánjuk az Újpesti Közművelődési Körnek, hogy még nagyon 

sokáig maradjanak együtt örömben, egészségben!!! 

2001. szept. 28. 

Pannónia Klezmer Band 

Zsákainé Reppe Zita, Zsákai Ferenc Gyula, 

Zámbó Judit, Fehérvári Gábor, 

Takács Zsolt, Vadócz Dávid 
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Egyszázharminc esztendőt fiatalodtam ezen a csodás estén. Köszönöm a 

meghívást. 

2001. okt. 12. 

Jolsvai András 

 

Megtiszteltetés számomra, hogy itt lehettem! Zavarban vagyok, bár tudom, 

nehezen hihető. Visszajönnék! 

2001. okt. 12. 

Stohl András 

 

Köszönöm a meghívást – a magyar forradalom 45. évfordulójának összes 

eddigi eseménye közül (már amelyeken személyesen részt vehettem) itt, 

Újpesten, e hallgatóság körében éreztem a legjobban magamat. Valódi 

figyelmet és odaadást láttam a szemekben. Ezt köszönöm leginkább! 

2001. okt. 26. 

Rainer M. János 

 

Hálásan köszönöm az ismételt meghívást. Nagyon jól éreztem magam Önök 

között, és szívből gratulálok a sok-sok éve tartó, dinamikus társasági élethez. 

2001. nov. 9. 

Solt Pál 

 

Kedves, kellemes, aranyos barátok között tölthettem ezt az estét. Mindenkinek 

köszönet érte. 

2001. nov. 23. 

Kónya Katalin 

 

Örömmel jöttem az újpesti Közművelődési Klubba, szívesen tettem eleget a 

meghívásnak, és bevallom, régen éreztem ilyen jól magamat, és régen voltam 

ilyen értő értelmiségiek között. 

2001. dec. 7. 

Veér András 

 

Igazán megható az a szeretet, mellyel fogadtatok minket. Remélem, 

hamarosan újra találkozni fogunk, és folytatódik a barátság! Köszönet 

mindenért: 

2001. dec. 21. 

Meláth Andrea 

 

Köszönöm a meghívást és a Bibliának kijáró figyelmet. Tisztelettel: 

2002. jan. 18. 

Reisinger János 

 

Fontos állomásnak tartom Újpest életében az Újpest Lexikon megjelentetését. 

A magam részéről mindig hálás emlékként fogok visszaemlékezni, hogy egy 

majd 100 éves kulturális kör ilyen szeretettel fogadott. Barátsággal: 

2002. márc. 8. 

Hock Zoltán 
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Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatóságot, köszönjük a figyelmet, a 

„finom” tapsokat. Szeretettel: 

2002. márc. 22. 

Vitai Ildikó 

gitáros-énekes 

 

Azt kívánom, adjon nekünk az Úristen békét, hogy a setét felhők mögött lássuk 

az ég kékjét! Szeretettel: 

2002. márc. 22. 

Sinkovits Vitai András 

 

Köszönet az újpestieknek a kellemes találkozásért és az önfeláldozó 

részvételért! 

2002. ápr. 5. 

Lázár Ervin 

 

Őszinte köszönet az Újpesti Közművelődési Kör odaadó figyelméért és 

érdeklődéséért. Meglepő és jóleső ez a nagy érdeklődés és jelenlét, amely az 

általam nagyon szeretett Állatkert dolgait Újpesten övezi. További sok érdekes 

estét és kellemes beszélgetést kívánok a jövőben is! 

2002. ápr. 19. 

Persányi Miklós 

 

Köszönettel a kedves meghívásért és a kellemes estéért. 

2002. ápr. 19. 

Szemadám György 

 

Őszinte tisztelettel és nagyrabecsüléssel köszönöm Önöknek ezt az érdekes és 

tanulságos estét. Meggyőződésem, hogy a tájékozott állampolgár egy 

demokratikus társadalom létfontosságú tagja és összetevője, s az Önök 

kérdései és megjegyzései azt bizonyítják, hogy Önöket érdekli ez az ország, ez 

a társadalom. Köszönöm. Hajrá Újpest! 

2002. okt. 11. 

Baló György 

 

Nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy Önök között őszintén beszélhettem arról, 

amit sokan csupán hallomásból ismernek, mert a történelem kötelez erre. 

2002. okt. 25. 

Zinner Tibor 

 

Őszinte örömmel jöttem, hisz a szervátültetésről „ismeretet terjeszteni” nekem 

igehirdetés. Megható számomra, hogy a mai önző, egymást nem szerető, a 

közösségtől eltávolodó világunkban találkozhattam egy ilyen kedves, 

érdeklődő és egymást becsülve szerető közönséggel. Köszönöm, hogy Önök 

között lehettem! 

2002. nov. 8. 

Perner Ferenc 
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Ínyes a magyar! Barátok hívtak fehér asztal mellé, számomra ez egy szent 

hely. A béke, a barátság szigete. Haza jöttem. Köszönet a meghívásért! A sok 

érdeklődőnek hálás szívvel köszönöm az ittlétet. Baráti tisztelettel: 

2002. nov. 22. 

Benke László (Laci bácsi) 

 

Nagyon sok szeretettel írom ezt a pár sort ezen a számomra is felejthetetlen 

estén. Nagyon meghatódtam, ahogy fogadtak itt már nem első alkalommal. 

Szeretném megköszönni a meghívást, elsősorban Salgó Istvánnak és Somos 

Andrásnak. A fantasztikus festményt Somos Zsuzsának. Sok szeretettel: 

2002. dec. 6. (Mikulás☺) 

Bíró Eszter 

 

Szeretettel és kíváncsisággal jöttem Önökhöz, örülök, hogy kedves emberek 

összejárnak klub-életet élni, irodalomról, művészetről beszélgetni. Kívánok 

mindenkinek 2003-ban is jó szórakozást, hasznos időtöltést! 

2003. jan. 17. 

Szakonyi Károly 

 

Köszönöm az életnek, hogy idevezérelt Újpestre, ahol nagyon kedves, értő 

emberekkel találkoztam! 

2003. jan. 31. 

Vándor Kálmán 

 

„…mert számomra az emberiség legfőbb alapvetése a kultúra. A kultúra, amely 

nem könyvek, zenedarabok, meg képek összessége, hanem: létforma…”  

(Márai Sándor) 

Köszönettel és szeretettel ezért a szép estéért: 

2003. febr. 28. 

Erdélyi György 

 

Nagyon örültem és egy kicsit meghatódtam, hogy régi és új barátaimmal 

találkozhattam. Remélem, nem utoljára! 

2003. márc. 14. 

Kiss András 

 

Köszönöm szépen a meghívást. 

Jól éreztem magam köztetek. 

(Ez nem vers ám, 

csak furcsán tördelek.) 

2003. ápr. 11. 

Laár András 

 

Nagyon hálásan köszönöm a meghívást, a szíves fogadtatást, és további 

sikeres „klub-életet” kívánok – manapság komoly hiánycikk az ilyesmi… 

2003. ápr. 25. 

Ranschburg Jenő 
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Most is nagyon jó volt „beszélgetni”, s ezt nagyon köszönöm, mint a jó 

társaságot is. 

2003. szept. 12. 

Derce Tamás 

 

Köszönöm szépen a meghívást, Heltai Jenő nevében is … Szeretettel: 

2003. szept. 26. 

Kulka János 

 

A „Perlasca” film premier előtti vetítését végig izgultam. Köszönöm a 

feloldozást. 

2003. okt. 11. 

Sipos Áron 

 

Köszönöm, hogy a mai napon vendég lehettem a saját klubomban. 

2003. nov. 7. 

Bárándy Péter 

 

Nagy örömmel és szeretettel mutattuk be gyönyörű hangszerünket, a tárogatót 

a kedves, értő, újpesti közönségnek! 

2003. nov. 21. 

A Hiekisch Henrik tárogató-együttes 

Käfer György, Mali István, 

Tassonyi Zsolt, Király Tibor 

 

Lélek, Gondolat a Szívjóságra 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 

 

 

*     *     *     *     * 
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A Körnek sok művész tagja van (grafikusok, képzőművészek, fotósok, írók, 

költők): alkotásaik megismertetésére saját kiállításokat, könyvbemutatókat, 

előadóesteket is szervez. Az alábbi fotók a Polgárcentrum galériájának közös 

kiállításán készültek. 
 

 
 

2001. január 5.: a képzőművészeti kiállítást megtekintette Mádl Ferenc 

köztársasági elnök úr is. 

(Mellette Lányi Zsolt országgyűlési képviselő és Lányi Csaba) 

 

 
 

2003. január 31.: a Kör művészeinek kiállítását Dr. Derce Tamás 

polgármester nyitotta meg 
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2004-2008 
 
 

A második évtized derekán 
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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 Mikis Márta 
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Vendégeink és programjaink 
 

 

2004. 

 

 

jan. 16. Depresszió, kényszerbetegség, pánikbetegség – Dr. Füredi 

János pszichiáter előadása. 

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. Beszélgetőtárs: 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. Karácsonyest. Cserna Ildikó operaestje Pfeiffer Gyula  

  zongorakíséretével. Vendégeink: Nagy Tímea és Vörös Zsuzsa 
  olimpiai bajnokok 

dec. 31. Szilveszter a Polgárcentrumban 
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2005. 

 

 

jan. 14. Beszélgetés Dr. Derce Tamás polgármesterrel 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 

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 a Polgárcentrumban 
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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, Györffy 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 a 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. 
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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. 

 Barokk karácsonyi koncert a Marquise Együttes előadásában 

dec. 31. Szilveszter a Polgárcentrumban 

 

 

2007. 

 

 

jan. 19. Blue Mystery – Horgas Eszter, Vukán György és Kováts 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 Schweitzer József nyugalmazott főrabbi könyvéről 

beszélgetés Schweitzer 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 – 

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.  
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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 a Polgárcentrumban 

 

 

2008. 

 

 

jan. 11. A depresszió és a szorongás, mint a 21. század betegségei – 

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. 28. 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 előadóestje 
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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. 21. A reneszánsz éve. Beszélgetés dr. Pogány Gábor művészet-

  történésszel. 

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 

 

 

 

 
 

Újpest várossá alakulásának 100 éves évfordulójára Mildenberger Márton 

emléktáblája elkészítésének támogatásáért adott köszönő oklevél (2007) 
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Vendégeink bejegyzései 
 

 

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 (rendező) 

 

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 
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Köszönjük a meghívást. Jó volt felidézni szerepek életrajzát, nagyszerű 

játszótársak emlékét, s beszélgetni rólunk, „…sárból, napsugárból…” 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! Köszönettel 

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. 

2005. jan. 28. 

Jolsvai András 
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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 
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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 

 

 
2005. nov.18. 

Gyémánt László 

 

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 
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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 

 

Jó tudni, hogy vannak még ilyen kedves, okos zugok a világban, mint ez a 

közösség! Köszönöm a meghívást! 

2006. máj. 19. 
Kepes András 
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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 

Gál Márta, Blaskovics-Felszeghy Judit, Blaskovics László, Kocsis Dénes 

 

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 

fuvolaművész 
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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. 

Kováts 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. 

Schweitzer 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 tanárnak 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 
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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 volt 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 
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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. 28. 

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! 
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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 

 
 

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 
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A Reneszánsz év alkalmából igen jó hangulatú, érdeklődő hallgatósággal 

találkoztam; köszönöm az érdeklődést. Legközelebb majd a Barokk, utána a 

Rokokó évben újra találkozunk. 

2008. nov. 28. 

Pogány Gábor 

 

 

*     *     *     *     * 

 

 

 
 

 

2008 augusztusában, a Városnapok alkalmával a Kör Újpestért díjban 

részesült. 
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A 2008-ban kapott Újpestért díj emlékérmének elő- és hátlapja 
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2009-2013 
 
 

Negyedszázadunk 
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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. 

http://ukk.ujkk.hu/
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 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 

 

 

 

 

 

 
 

Az újpesti civil szervezetek számára alapított Vándordíjat elsőként  

az Újpesti Közművelődési Kör kapta meg 2009-ben.  

A víztorony makettje Saly Dóra építészhallgató alkotása. 
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Vendégeink és programjaink 
 

 

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 vasszécsenyi 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. 

máj. 24. Az Újpesti Közművelődési Kör 20 éve a fényképek és művészeti 

alkotások tükrében – Kiállításmegnyitó az Ady Művelődési Ház 

Galériájában 

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 
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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 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 igazgatójának 

előadása 

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. 
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okt. 2. Kiállítás az UTE 125 évéről – látogatás 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 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. Megemlékező beszéd: Dr. Mezey Barna 
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szept. 16. A Károlyiak öröksége – Nagykárolyi gróf Károlyi László 

díszpolgárrá avatása, „A birtok nem a tiéd…” c. dokumentumfilm 

megtekintése 

okt. 1. Kultúra – sörhabbal. 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: Szilágyi 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 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 (KÖSZIKE) 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. 
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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 Isten szolgája: Sándor István szalézi 

vértanú c. filmjének megtekintése. 
máj. 10. Sztálin alkonya – Dr. Kun Miklós Széchenyi-díjas történész 

professzor ad elő a sztálini diktatúráról 
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máj. 24. Bíró Eszter és meglepetés-vendége: Szilágyi Gábor – 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 irodalom-

történész professzorral és Csikos Sándor Jászai Mari-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 

 

 
 

Az olimpiákat követően a Kör rendszeresen meghívja és megajándékozza 
Újpest olimpikonjait. A 2012-es londoni olimpia után az egyedi, névre szóló 

kisplasztikákat Szász György szobrászművész készítette. 
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Vendégeink bejegyzései 
 

 

„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 
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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, gondolkodtam! 

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 jót 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 ☺ 
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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 tovább vigyék! 

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 
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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 (OMSZ) 

 

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 
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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. 

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) 
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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 
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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 
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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 
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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 

 

*     *     *     *     * 
 

 
 

Dr. Plósz Sándor emléktáblájának felavatásakor a támogatóknak adott 

emléklap 
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2014-2018 
 
 

A harmadik évtized felé 
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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 Mikis Márta 

 

Újpest, 2018. december havában, 30. évadunkban 
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Vendégeink és programjaink 
 

 

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 idézi fel Bánk bán történetének rejtelmeit. 

febr. 22. Farsangi bál 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, 

Györffy 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 

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
https://www.youtube.com/watch?v=EIfrrh31aNM
http://www.bfz.hu/biographies/gal-tamasi-maria-2/
https://www.youtube.com/watch?v=WkYvXCKNnKg
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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 Mezőkövesd-Zsóryfürdőn 

 

 

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 gondolatait hallgatjuk 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 
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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 Simić (gordonka) és 

Sofia Simić (zongora) 

dec. 31. Szilveszter Győrben 

 

 

2016. 

 

 

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

Rejtő Jenőre emlékezünk Dr. Praznovszky Mihály irodalom-

történésszel 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 újpesti ihletésű új 

könyvéről Sipos Balázs beszélget  

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. 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 
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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. Szilveszter 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 

polgármesterrel Újpest jövőjéről, eredményeiről, problémáiról, 
fejlesztési terveiről. 
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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. Szilveszter 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 a 

legújabb orvosbiológiai kutatásokat, robotikai alkalmazásokat 

mutatja be 

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 
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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. Szilveszter a szekszárdi Takler Kúriában 

 

 

 

 

 
 

A Kör tagjai a hagyományos évadzáró, országjáró kirándulások egyikén, 

Varasd várában, 2014-ben 
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Vendégeink bejegyzései 
 

 

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 tevékeny-

ségéhez. 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 
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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 
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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. 

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 
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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 
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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 
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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 megkeresésért, 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 
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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! 

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 
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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 
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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 
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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 az érdeklődést, mert a KÖZ érdekében végzett rendőri 

munkát nem mindig méltányolja a közvélemény. Hálával 

2018. szept. 21. 

Kovács 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 
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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 

 

Ismét hatalmas öröm és megtiszteltetés volt itt lenni, haza jövök minden 

alkalommal! Őszinte szeretettel és tisztelettel: 

2018. dec. 7. 

Meláth Andrea 

 

Nagyon köszönöm a sokadszori baráti meghívást! További sikereket a 

szülinapos „Club”nak! Boldog Karácsonyt mindenkinek! 

2018. dec. 7. 

Szilágyi Tibor 

 

 

*     *     *     *     * 

 

 

 
 

A 30 éves jubileumi esten a Kör vezetősége az Újpest TV által felvett 

kerekasztal-beszélgetésen, 2018. december 7-én 

(Dr. Kőrös András ügyvivő, Dr. Sipos Lajos alapító, tiszteletbeli ügyvivő,  

Dr. Hollósi Antal, Dr. Kocsis Andrea ügyvivők, Dr. Somos András alapító, 

tiszteletbeli ügyvivő, Juhász Mátyás riporter) 
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A nemzeti ünnepeken és a Magyar Tudomány Napján a Kör tiszteletét 

kifejezve rendszeresen koszorút helyez el. 

(2017. március 15., a Petőfi szobornál) 

 

 
 

A Kör koszorúja a tudósok táblájánál, az UMSZKI falán (2018. nov. 15.) 
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2019-2020 
 
 

Megfontoltan 
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Hogyan tovább? 
 

 

 

 „Szívesen jövök máskor is!” – olvashatjuk nemegyszer vendégeink 

visszatérést remélő, köszönő sorait Vendégkönyvünkben lapozgatva. Ezt az 

óhajt tagságunk is vallja. Ám három évtized után óhatatlanul felmerül a 

kérdés: hogyan folytassuk közművelődési tevékenységünket? Fenntartható-e 

az érdeklődés? Milyen gyakran találkozzunk, milyen formában? Szükséges-e 

bármilyen újítás, „frissítés”? Hiszen a tagság – köztük sok alapító tagunk – 

életkora jócskán emelkedett, így legtöbben már nyugdíjasként vesznek részt 

rendezvényeinken. Bár új belépőink is vannak, a széleskörű fiatalítás több 

próbálkozás ellenére sem sikerült: tudomásul kell vennünk, hogy az ifjakat a 

21. század csúcstechnikával rendelkező világában – olykor munkájuk 

túlterheltségét ellensúlyozandó – másféle szabadidős programok kötik le. 

 

 Ugyanakkor megfigyelhettük, hogy az érdeklődés töretlen, meghívott 

vendégeink és programjaink továbbra is változatos témákat nyújtanak, 

érdekes beszélgetéseknek, színes előadásoknak, konstruktív vitáknak lehetünk 

tanúi, aktív résztvevői. És ötleteink még bőven vannak újabbnál újabb előadók, 

vendégek meghívására, hiszen az aktuális témát az élet nap mint nap felveti. 

 

 Ami felmerült kérdéseinkre váratlan választ adott, arra új évadjaink 

megtervezésekor egyáltalán nem számítottunk! A koronavírus okozta, 

villámgyorsan jött világjárvány miatt hirtelen „otthon kellett maradnunk”, a 

Polgárcentrumban megszokott, kellemes klubhelyiségünk bezárt. Az ifjakhoz 

hasonlóan több hónapig mi is csak virtuális kapcsolattartásra szorítkoztunk: 

telefon, e-mail és Körünk (2018 óta működő) Facebook oldalának segítségével. 

A 2020-as esztendő így csonka maradt, annak ellenére, hogy éves 

programjainkat sorra megszerveztük és szeptembertől egy rövid időre újra 

személyesen találkozhattunk.  

 

 „Reméljük, sikerült tartalmas estét nyújtanunk!” – idézhetjük újra 

Vendégkönyvünk egyik friss bejegyzését. Amit azzal egészíthetünk ki, hogy 

megfontoltan, jó egészségben reménykedve, változatlan lelkesedéssel várjuk 

jövőbeli találkozásainkat, klubestjeinket is;  

 

a Kör tagjainak nevében, 

 

Kőrösné Mikis Márta 

 

Újpest, 2020. november havában, 32. évadunkban 
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Vendégeink és programjaink 
 

 

2019. 

 

 

 

jan. 25. Sólyomszárnyak – Szűts István zeneszerző életművébe 

pillanthatunk be Vadkert Imre előadóművész szereplésével, 

saját szerzeményei és a Kormorán együttes dalainak 

felidézésével. 

febr. 9.  Farsangi bál a Polgárcentrumban Dr. Hegedűs László (Disco 

Hegeda) zenéjével 

febr. 22. A Corvinák titkai – Tóth Zsuzsanna, az Országos Széchényi 

Könyvtár restaurátora avat be bennünket a Corvinák 

készítésének és restaurálásnak világába. 

márc. 22. Itt a FÜLES! – Markos Ede főszerkesztő és Gyócsy Géza 

keresztrejtvény-szerkesztő szórakoztatnak bennünket a lap 

történetével és a rejtvénykészítés kulisszatitkaival. 

ápr. 26. Sárközi Babamúzeum – A híres decsi babagyűjteményt és a 

hozzájuk kapcsolódó sárközi szokásokat Farkas Lászlóné Pál 

Bözsi, a népművészet mestere eleveníti fel. 

máj. 4. Kirándulás Veresegyházára: városnézés, Medveotthon-

látogatás és halászlé-parti az ivacsi Pamut-tónál 

május 24. Az én Adym – Csikos Sándor színművész idézi fel a 100 éve 

elhunyt költő, Ady Endre életművét. 

jún. 15. Kirándulás: Pápa – Ganna – Mór 

 

 

szept. 20. „Valaki” – Gregor Bernadett zenés előadóestje, Édesapjára, 

Gregor Józsefre is emlékezve. 

okt. 11. Mérleg, pálca, talár – Bódiné dr. Beliznai Kinga jogtörténész 

avat be minket az ítélkezési jelképek, bírósági rituálék világába. 

okt. 25. Kölcsönlakás – Ray Cooney-John Chapman vígjátéka a Magyar 

Országos Közjegyzői Kamara Színtársulata (KÖSZIKE) 

előadásában az Ifjúsági házban 

nov. 15. „Bontsd és vidd!” – A páneurópai piknik elmékére – Dr. Rumpf 

János egyetemi tanár eleveníti fel a 30 éve történt határáttörés, 

a vasfüggönybontás eseményeit. 

dec. 13. „Nékünk e napon születék…” – a Tabulatúra Régizene-együttes 

adventi koncertje, historikus hangszereken, korhű 

hangszereléssel. 

dec. 31. Szilveszter a Polgárcentrumban 
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2020. 

 

 

jan. 24. Vietnám lüktető szíve – Bernolák Béla fotográfus tárja elénk egy 

távoli, titokzatos ország tájainak szépségét és hétköznapjait. 

febr. 7. Megfigyeltek – hálózat – titkos ügynökök – Dr. Kovács András 

szociológus „A Kádár rendszer és a zsidók” c. könyvében eddig 

nem publikált dokumentumok bemutatásával elemzi a korszak 

titkosszolgálati tevékenységét. 

febr. 22  Farsangi bál a Polgárcentrumban Dr. Hegedűs László (Disco 

Hegeda) zenéjével 

márciustól: A járványhelyzet korlátozásai miatt klubestjeink szünetelnek. 

 

 

szept. 4. Séta a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben, nevezetes síremlékek 

megtekintése idegenvezetéssel 

szept. 20. Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása és a trianoni 

békeszerződés – Dr. Romsics Ignác történész a 100 éves 

évfordulón tényeket, dokumentumokat idéz az I. világháborút 

lezáró, hazánkat súlyosan érintő békediktátumról. 

okt. 16. Aktív mindennapok időskorban – Dr. Császár-Nagy Noémi 

klinikai szakpszichológus tanácsaiból megtudhatjuk, hogyan 

őrizhetjük meg szellemi, lelki, fizikai kapacitásunkat, 

aktivitásunkat. 

okt. 30. A világ legnagyobb bélyegmúzeuma – Szabó Jenő 

múzeumigazgató a bélyegtörténettel, filatéliával foglalkozó 

hazai közgyűjtemény érdekességeit mutatja be. 

novembertől: A járványhelyzet korlátozásai miatt klubestjeink szünetelnek. 

 

*     *     *     *     * 

 

 

Vendégeink bejegyzései 
 

 

Nagyon nagy megtiszteltetés volt a fellépés. Szívesen jövök máskor is. 

Szeretettel:  

Szűts István 

 

Hálásan köszönöm, hogy itt lehettem! Isten áldja Önöket! 

2019. jan. 25. 

Vadkerti Imre 

 

Köszönöm, hogy itt lehettem és ilyen figyelemben részesültem! 
2019. febr. 22. 

Tóth Zsuzsa 
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Köszönjük szépen a meghívást, reméljük, hogy sikerült tartalmas estét 

nyújtanunk a klubtagoknak! A FÜLES szerkesztősége nevében: 

2019. márc. 

Markos Ede, Gyócsy Géza 

 

Nagyon szépen köszönjük ezt a szívélyes fogadtatást! Szeretettel várjuk vissza 

magukat. 

Pál Bözsi, Zrínyi Józsefné, Izsák Kálmánné, 

Papné Dávid Judit, Nagy Zoltánné gyöngyfűző, 

Szabó Veronika, Sörfőző Dávid táncosok 

 

Kedves Vendéglátók! Köszönjük az érdeklődésüket, figyelmüket. Szeretettel 

várjuk Önöket Sárközben. 

Decsi alkotók, művészek 

 

Nagyon örülök, hogy a mai esténk Önöknek/Nektek szép emléket hagyott 

hátra. 

2019. ápr. 25. 

Kun Györgyi 

 

Nagy megtiszteltetés volt, hogy újra meghívtak, öröm volt ilyen figyelmes és 

értő közönség előtt verset mondani. Nehéz volt az összeállítás számomra, mert 

nagyon sok szép, tartalmas ADY vers kimaradt, remélem így is valamelyes 

képet adtunk Sipos Lajos tanár úrral együtt Ady Endréről. 

2019. máj. 24. 

Csikos Sándor 

 

Nagyon szépen köszönöm a meghívást és hogy a kedves közönséggel együtt 

megidézhettem Édesapám emlékét! Szeretettel: 

2019. szept. 20. 

Gregor Bernadett 

 

Nagy örömmel fogadtam el meghívásukat, amelyet egykori kedves tanárom, 

Kőrös András tolmácsolt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Szeretettel: 

2019. okt. 11. 

Bódiné Beliznai Kinga 

 

A Közjegyzők Színjátszó Körének nevében: 

2019. okt. 25. 

Dr. Mányoki Ádám, Dr. Kúthy András László, Miron Zsanett, 

Barta Melinda, Tóth Levente, Nagy János, Telepó Zsófia, 

Jászay Viktor, Burján Melinda, Kuti Szilvia 

 

Hálásan köszönöm Újpest polgári vezetésének, hogy a Páneurópai Piknikről 

készített kiállításomat méltó helyen bemutatták; valamint köszönöm az Újpesti 

Közművelődési Kör felkérését, hogy ugyanerről a témáról előadást is 

tarthattam jelentős számú résztvevő előtt. Az ő figyelmüket és kérdéseiket is 

köszönöm! 
2019. nov. 15. 

Rumpf János, a Piknik egyik szervezője 
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Nagy szeretettel és tisztelettel jöttünk el a 2019. esztendő adventjén, hogy 

ízelítőt adjunk a régi idők karácsonyainak muzsikájából. Köszönjük a szíves 

fogadtatást, az érdeklődést és vendéglátást! Áldott és békés Karácsonyt 

kívánunk mindenkinek a Polgár Centrumban, és eredményes, boldog újévet! 

Szeretettel: 

2019. dec. 13. 

a Tabulatúra Régizene-együttes 

Rossa Levente, Bencze Balázs, Huber Henriett, 

Lénárd Kata, Richter Dorka, Szabolcs Ákos 

 

 

Veled vagyunk Vietnám! 

Nagyon jó volt a mai nap. Köszönöm szépen, hogy lehessek itt és tudjak 

beszélni Vietnámot szerető emberekkel. 

Nguyen Cong Thanh 

 

Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy egy egyszerű emberként 

bemutathattam egy ilyen nívós hallgatóságnak a vietnámi utamat. Nagyon 

köszönöm a meghívást. 

2020. jan. 24. 

Bernolák Béla 

 

Köszönöm a meghívást ide, ebbe a hosszú történettel bíró klubba, egy igen 

érdekfeszítő beszélgetésre. 

2020. febr. 8. 

Kovács András 

 

Köszönöm a meghívást és a kellemes estét! 

2020. szept. 20. 

Romsics Ignác 

 

Hálás szívvel köszönöm a megtisztelő meghívást, szeretetet, kedvességét, 

édesapám és édesanyám dicséretét! Újpest második otthon mostantól! 

Köszönettel: 

2020. okt. 16. 

Császár-Nagy Noémi 

 

Köszönöm a meghívást, örömmel ajánlottam figyelmükbe a Bélyegmúzeumot, 

és cserébe kaptam újabb impulzusokat, hogy „újpestibb” lehessek! 

2020. okt. 30. 

Szabó Jenő 

 

*     *     *     *     * 
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Köszönet illeti a Kör művész tagjait, mivel a meghívott vendégeket 

rendszeresen, önzetlenül megajándékozzák értékes alkotásaikkal. Az elmúlt 32 

évben grafikák, festmények, kisplasztikák, könyvek vitték a klubestek emlékét 

és Újpest hírét a nagyvilágba, méltón díszítve vendégeink otthonát. 

 

 
Schweitzer József Somos Zsuzsa 

Venetianer Lajosról készített 

portréját kapta. (2007. márc. 1.) 
 

 
Cseh László Somogyi Gábor 

tűzzománcát mutatja. (2008. okt. 17.) 
 

 
Ősi Attila Szunyoghy András 

grafikáját vette át. (2011. ápr. 29.) 

 
Hegedűs László Bertalan Tivadar 

grafikájával (2012. febr. 4.) 
 
 

 
Kubassek János Kőrös Márta 

Skanzen diorámájával (2014. ápr. 11.) 
 

 
St. Martin Kovács Jocó Ray Charles 

festményének örül. (2015. máj. 22.) 
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Klubestjeink statisztikája: meghívott vendégeink 
 

Állami vezetők (köztársasági elnök, miniszter, államtitkár)  19 

Közéleti személyiség (politikus, országgyűlési képviselő, nagykövet)  30 

Polgármester, alpolgármester  14 

Egyházi vezetők, papok, lelkészek…  25 

Jogász-vezetők  12 

Akadémikusok  9 

Tudósok (egyetemi, főiskolai tanárok, kutatók…)  81 

Író, költő, újságíró  37 

Előadóművész (színész, énekes, zenész…)  159 

Képzőművész  16 

Filmrendező, operatőr, producer  26 

Helytörténész  8 

Sportolók, edzők  37 

Együttesek (kórus, színjátszók, zenekar…)  39 

Egyéb (koronaőr, grafológus, mesterszakács, boszorkány, pilóta, 

hajóskapitány, alpinista, protokollos, hegedűkészítő, orgonaépítő, 

sommelier, lepkemúzeumos, rejtvényszerkesztő…)  

18 
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FÜGGELÉK: 

 
Névsorok 

 

Az alapító tagokat * jelöli. 

 

 

Az Újpesti Közművelődési Kör tagjai 1998-ban 

 

 
Ádám Andrásné 
Akerl Henriette* 
Akerl Kinga* 

dr. Akerl László és neje* 

Anderle Lambert és neje* 
Andrelli Tibor 
Antal Sándor* 
Antalné Kiss Judit* 

dr. Aradi Béla †* 
dr. Aradi Béláné* 
dr. Aradi István és neje* 
dr. Bacskai László és neje 
Bakosné Láng Ernesztin 
Balog László és neje* 

Balogh Béla és neje 
Banga Ferenc* 
Bánhegyesiné Topor Gizella* 
Dr. Bános Csaba és neje* 

Dr. Bárándy Péter* 
Bárándyné dr. Kecskés Zsuzsanna* 
Barlucz Jánosné* 

Bartalisné Kalocsai Gizella 
Bartos Gábor és neje 
Benke Imre és neje* 
Benke Kálmán* 
dr. Benkő László* 
Berényi András* 
Bertalan Tivadar 

dr. Birinyi Sándor és neje* 
Bíró Gábor és neje* 
Bíró Sándor és neje 
Blázy Lajos* 

dr. Boda Béláné 
dr. Boga Bálint 

Boros András* 
Boros Géza* 
Boros József* 
Borosné Kézy Zsuzsa* 
Bozó Katalin* 
Csermák Ferenc 
Csizmár Gábor* 

Csorba Gyula* 

Csorba Katalin* 
Csorba Péter* 
dr. Dalos György 

Dankó Mária 

Dankó Pál és neje* 
Darnóczi József 
Darnócziné Tamás Mária 
Daróczi Lajos 
Déman Ferenc 
Déman Judit 
Dóczy Sándor és neje* 

Doroszlay Zsuzsanna 
dr. Dudás László* 
Dudásné dr. Nagy Lilla* 
Egerszegi Krisztina* 
Enyedi Zoltán és neje 
dr. Fabók Julianna* 
Farkas Andrásné* 

Fejér András* 
Fejérné Kovács Gabriella* 
Fekete Antal 
Feketéné Tar Erzsébet 
Fekete János* 
dr. Fekete Lajos és neje 

dr. Felleg Zsolt* 
dr. Fényes Éva 
dr. Fényes Miklós 
Fericsán Kálmán és neje 
Fesztbaum Nándor és neje 
Fischer Katalin* 
Floch Antal és neje* 

Flórik György* 

Gáspárdy Mónika* 
dr. Gátos György* 

Gelencsér József †* 
Gelencsér Józsefné* 
dr. Gerber Alajos 
dr. Gerberné Szendi Márta 
Gergely Árpád és neje 
Ghira Olivér* 
Ghiráné Jónás Erzsébet* 

Gyapjas László és neje 
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dr. Győry Attila* 
dr. Győryné Hajdú Andrea* 
Győrkös Erzsébet* 
Halics Sándor és neje* 
Hidy Ildikó* 

Himber Sándor és neje* 
Helmeczi Imre 
Hirtelen Istvánné 
dr. Hollósi Antal és neje* 
Hollósi György és neje 
dr. Holly Zsuzsa 
Horváth Emil* 

Horváth Erzsébet* 
Horváth Imre és neje* 
dr. Horváth József és neje* 

dr. Horváth László és neje* 
Hotorán János 
Hován László* 

dr. Huszti Katalin 
Iványi János 
Iványiné Konrád Gizella 
Jánoska Ferenc* 
dr. Jordán Miklós* 
Jozefka Antal és neje* 
dr. Kádas Lajos és neje* 

Kabádi Csaba* 
Kade Károly 
Kadlecovits Géza* 
Kajos Gyula és neje* 

dr. Kalmár István* 
Kálmán István 
Kántor Jenő* 

dr. Kapolyi László 
Kárpátiné Kovács Edit* 
Kasvinszki Gyula és neje 
Katona Györgyi 
dr. Kátai Sándor és neje* 
dr. Kelemen László* 

Kellner Ádám* 
dr. Kemény Andrásné* 
Kepler László* 
dr. Kercsik Iván és neje* 
dr. Kerényi István* 
Kerényi Katalin* 

Kerepesi Ferencné* 

Kertész Lászlóné Horváth Ágnes 
dr. Keszthelyi László 
dr. Kicherer Tamás és neje* 
Kiss Árpád és neje* 
Kiss Domonkos* 
dr. Kiss Edith 
Kiss Zsuzsanna 

dr. Kocsis Andrea* 

dr. Kocsis István* 
dr. Kofflik Sándor* 
Kokas Éva 
Kormányos László* 
Kovács József és neje* 

dr. Kovács István* 
Kovács László 
Kovácsné Dienes Emőke 
Kovács Orsolya 
dr. Kovács Pál* 
dr. Kovács Zoltán és neje* 
Kozlovszky Kázmér és neje 

Kőpataki Katalin 
dr. Kőrös András* 
Kőrösné dr. Mikis Márta* 

Kőrös Anikó 
dr. Kun Zsuzsanna* 
Kuhár Mária 

Kurucz György és neje 
Lambert Andrea* 
dr. Lángfy György* 
dr. Langmár Gábor 
Langmárné dr. Szikora Zsuzsa 
Langmár Miklós* 
Lányi Gábor Csaba és neje* 

Lángné Jakusovszky Ilona* 
dr. Laubert Miksa és neje* 
dr. Lelkes Béla* 
Losonczi Tamás 

Lovas József és neje* 
ifj. Lovas József* 
Lovasné Virányi Zsuzsanna* 

Mácsikné Búza Aranka* 
Majoros Zoltán és neje* 
dr. Márkus Ágnes 
Martin Endre* 
dr. Mátrai Géza és neje 
Medvés Iván és neje* 

Meneney Kerényi Gabriella* 
Merczel András és neje* 
Mészáros Márta* 
dr. Mezey Barna* 
Mezeyné Szenteleki Judit* 
Mező János 

Mezőné Szabó Katalin 

dr. Miks Antal és neje* 
dr. Miletics Antal 
dr. Miletics Iván 
Mogyorósi Mariann* 
Mollnár Andor* 
Molnár Károly és neje* 
Molnár Miklósné* 

Molnár Pál 
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dr. Molnár Sándor* 
dr. Molnár Valéria* 
Molnárné Kozma Erzsébet* 
Monori József és neje 
dr. Mózes Ottó 

dr. Nagy Gabriella* 
Nagy István 
Nagy József és neje* 
Nagy Miklós 
dr. Nagy Viktor* 
Nagyné dr. Simon Zsuzsa* 
dr. Novák Károly* 

Novákné dr. Lencsér Katalin* 
Neufeld György és neje* 
Nyári István 

dr. Nyárs Csaba és neje* 
dr. Nyilasy Péter és neje 
dr. Nyíri János* 

Ormos Istvánné 
dr. Pais Emília* 
Pákozdi Kálmán* 
Páli József 
Pallós Zoltán* 
dr. Pálya Ottó és neje* 
dr. Páris Katalin 

Pataky Attila 
Patyi György és neje* 
dr. Paulus Alajos és neje* 
Pelczer István és neje 

Penczi András* 
Peprencsei Ferenc* 
Pétery Pál 

Petranszky Mátyásné* 
Petrás József 
Petrás Gyula* 
Petrásné Varga Mária* 
Pintér Sándor* 
Pivarcsik Andrea* 

dr. Plankó Erika* 
Pluhár Miksa és neje 
dr. Pomázy László* 
Pongor Gábor* 
Porkolábné dr. Balogh Katalin 
dr. Rajnai Éva* 

Ranzer Péter 

dr. Reichert Ursula 
Reményi Gábor és neje* 
Rónai Miklós és neje 
Rozgonyi Gábor* 
Runge Éva* 
Sági Andor és neje* 
dr. Salamon Ferenc* 

Salamonné dr. Bódis Enikő* 

Salgó Ferenc és neje 
Salgó István és neje 
Sárvári Klára 
Sasné Szepesi Katalin* 
dr. Sefcsik Andrea* 

Sefcsik Béla és neje* 
Selényi Endréné* 
Simon János* 
dr. Sinku Pál* 
Sinkuné dr. Földvári Mária* 
dr. Sipos Lajos és neje* 
Somogyi Magdolna 

dr. Somos András és neje* 
Sorosi Gyula* 
dr. Srágli Éva* 

dr. Stanka István és neje 
dr. Strebek Tibor és neje* 
Surgutáné dr. Rónyai Zsuzsanna* 

dr. Szabady Attila* 
Szabó Béláné 
Szabó László 
dr. Szalánczy Éva 
dr. Székely István 
dr. Szentpáli Gábor* 
Szentpáliné dr. Kádas Katalin* 

Szilágyi János és neje 
dr. Szloboda Jenő és neje* 
Szöllősy Marianne 
Szunyoghy András és neje* 

dr. Szűcs Krisztina* 
dr. Takács Péter* 
Takács Zoltán 

Tamás István és neje 
Tánczos Sándor és neje* 
dr. Tordai István és neje* 
Tordai Éva 
dr. Tordai Pál 
Tordai Róbert* 

Tóth András és neje* 
Tóth Csaba és neje* 
Tóth László* 
Tóthné Selmann Ilona* 
Tóth László és neje 
Tóth Péter* 

dr. Tóth Tibor* 

Tóth Zsuzsanna* 
Tőzsér László* 
Túry Miklós és neje* 
Urbán Kornél és neje 
Várhegyi Csaba* 
Varga István 
dr. Végh Tibor* 

Vincze István* 
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Vétekné Jakab Ágnes 
dr. Vitáris Edit* 
Vizmeyer Gyuláné 
dr. Vörös László és neje* 
dr. Vörös Péter és neje* 

Wareka József 
dr. Zámbó Gyula* 
dr. Zámbóné Cseri Beáta* 

Zeller Zoltánné 
Zentai Gábor* 
Zubornyák Mihályné 
Zubreczki Jenő 
Z. Réti Kamilla 

 
 

 

 

 

Az Újpesti Közművelődési Kör tagjai 2020-ban 
 
 

Andrelli Tibor és neje 
B. Láng Ernesztin 
Bakos Mónika 

Bakró György 
Balog Lászlóné* 
Balog Miklós és neje 
Balogh Anna 
Balogh Béláné 
Dr. Bánhidi Sándorné 

Bernolák Béla 
Bertalan Tivadar és neje 
Bodánszky Péter 
Csizmadia Károly és neje 
Dankó Pál* 
Darányi Sándor 

Darnóci József és neje 

Derzsi Veronika 
Doroszlay Gabriella 
Dr. Dudás László* 
Ebnerth Teodóra 
Farkas Ferenc 
Farkasné Németvári Ildikó 
Fericsán Kálmánné 

Fábri Tiborné 
Fábri Gabriella 
Dr. Fűrész Klára 
Dr. Gerber Alajos és neje 
Gottl Frigyes 
Dr. Hollósi Antal* 

Dr. Hollósi Antalné* 
Horváth Lajosné 
Dr. Horváth László és neje 
Huszár Mária 
Iványi János  
Járai Miklósné 
Jozefka Antal* 

Jozefka-Motál Borbála 
Dr. Kádas Lajos és neje* 
Kajos Gyula és neje* 

Kecskeméthy István és neje 
Dr. Kertész Ildikó 
Dr. Keszthelyi László 

Dr. Kocsis Andrea* 
Kokas Éva 
Kazár László  
Kondás Judit  
Koroknay István 
Dr. Kovács Ivánné  

Dr. Kovács Zoltán* 
Dr. Körmendi Kinga 
Dr. Kőrös András* 
Kőrösné dr. Mikis Márta* 
Krivanek Valéria  
Lebovits György 

Limbacher László 

Madár Mária 
Dr. Márkus Ágnes 
Mező János 
Mezőné Szabó Katalin 
Monori Józsefné 
Nagykárolyi Tamás és neje 
Dr. Nagy Lilla* 

Nagy Miklós 
Dr. Nagy Viktor* 
Neufeld Györgyné* 
Dr. Orsós Piroska 
Pallós Istvánné 
Dr. Parádi Mária  

Dr. Páris Eszter 
Dr. Páris Katalin 
Péteri Pál 
Pilaszanovich Irén 
Dr. Reichert Ursula 
Reményi Gábor és neje* 
Dr. Sági Andor és neje* 

Salgó Ferenc és neje 
Salgó István 
Saly Imréné 
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Sárvári Klára  
Dr. Sefcsik Andrea* 
Sefcsik Béla* 
Simonné Barth Sarolta 
Dr. Simon Zsuzsa* 

Dr. Sipos Lajos és neje* 
Somogyi Gáborné 
Dr. Somos András és neje* 
Szabacsi Sándor és neje 
Szabó Béláné 
Dr. Szalánczy Éva 
Szőke Antal  

Szöllősy Marianne 
Szulovszky Zoltánné 
Szunyoghy András* 

Szűts István 
Tarczi Ottó 
Dr. Tordai Pál 
Tornai Xénia 
Tóth László* 

Tóthné Selmann Ilona* 
Tóth László 
Unger Mónika 

Urbán Kornél † 
Végh László 
Véghné Soós Helga 
Weltner Béla  
Wenszky Ágnes 
 

 

*     *     *     *     * 

 
 
 
 
 


