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Bővebben a 6. oldalon.  

Bővebben a 2. oldalon.  

UDVAROS DOROTTYA  
AZ UP SZÍNPADÁN

Bővebben a 7. oldalon.  

Könyvoázis 
a Piac felett
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KEDVES ÚJPESTIEK! 

Bár a természet még ébredezik, mi már várjuk a tavaszt, meg-
újult műsorstruktúrával és garantáltan pezsdítő programokkal 
készülünk az idei évre is.
 
Február 21-én Ők, ketten címmel közéleti talk-show rajtol az UP 
Bistroban. Az esték folyamán két ismert személyt látok vendé-
gül, akiket hivatásukról, életükről, egymáshoz fűződő kapcsola-
tukról, valamint terveikről kérdezek.
Január 14-én Leonardo utolsó vacsorája és Milánó ezer arca című 
előadással debütált művészettörténeti előadás-sorozatunk, ami 
ezt követően havi rendszerességgel kerül megrendezésre.  
Február 25-én Irán - A Perzsa Birodalom kincsei címmel indul a 
világjáró sorozat, ahol Németh György kalandos filmes élmény-
beszámolóin keresztül ismerhetik meg egy adott ország csodáit. 
Március 2-án indul akusztikus koncertsorozatunk a Hommage 
du acoustique á Parazol trióval, aminek frontembere az Ivan and 
the Parazol énekese, Vitáris Iván.

Fedezzék fel programjainkat, 
nézzenek be hozzánk, 
várjuk Önöket a hét minden napján!
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    UP ÚJPESTI RENDEZVÉNYTÉR
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        ÚJPESTI PIAC
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 a farsangi fánk?
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HOMMAGE 
DU ACOUSTIQUE 
Á PARAZOL

MÁRCIUS 2.    20.30

Akusztikus koncert

FRENK 
AKUSZTIK

MÁRCIUS 14.    19.00

MÁRCIUS 19.    19.00
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Zenés irodalmi est Grecsó Krisztiánnal 
és Kollár-Klemencz Lászlóval

JEGYVÁSÁRLÁS ÉS INFORMÁCIÓ:      
www.uprendezvenyter.hu      1042 Budapest, Szent István tér 13-14.

A programváltoztatás jogát fenntartjuk.



Három évtizeddel első lemeze után, 
2015-ben elkészítette második 
önálló albumát Udvaros Dorottya. 
A sikeres és népszerű színművész-
nő Majdnem valaki című anyagát 
február 8-án mutatja be a közön-
ségnek az UP Újpesti Rendezvény-
térben.
Az 1985-ben megjelent Átutazóra Dés László 
írt zenéket, Bereményi Géza pedig szövegeket 
Udvaros Dorottyának.
„Az akkori anyag elkészítése Dés Laci ötlete 
volt, de máig nem tudom, miért gondolta, hogy 
nekem ír lemezt, ugyanis ennek semmiféle 
előzménye nem volt, addig egyáltalán nem ját-
szottam zenés darabokban. A felvételek idején 
minden szempontból áldott állapotban voltunk, 
nem csak azért, mert nyolc hónapos terhesen 
énekeltem fel a lemezt. Senki nem hajszolt min-
ket, mindenki nyugodt volt. Dés Laci akkor már 
népszerű dzsesszzenésznek számított, de ez volt 
az első, más előadónak írt lemeze, Bereményi 
Géza pedig a nyolcvanas évek közepén éppen 
szüneteltette a közös munkát Cseh Tamással. 
Valahogy az Átutazót mindenki nagyon akarta, 
minden körülmény kedvezett neki” - idézte fel 
Udvaros Dorottya az MTI-nek.

UDVAROS DOROTTYA  
AZ UP SZÍNPADÁN 

Az Átutazón nagyszerű zenészek működtek 
közre, Dés Lászlón kívül például Szakcsi Lakatos 
Béla, László Attila, Somló Tamás, Solti János, 
Tolcsvay László, Horváth Kornél és Gőz László. 
Udvaros Dorottya elmondta, azért nem akart 
az Átutazó után újra lemezt készíteni, mert úgy 
érezte, az akkor előállt ihletett állapot egyszeri 
és megismételhetetlen. Bár sok megkeresést 
kapott azóta egy új album elkészítésére, eze-
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Az akkori anyag elkészítése 
Dés Laci ötlete volt, de 
máig nem tudom, miért 
gondolta, hogy nekem ír 
lemezt, ugyanis ennek 
semmiféle előzménye 
nem volt, addig egyáltalán 
nem játszottam zenés 
darabokban.

FORRÁS 
MTI

Kultúra-zene-lemez
UP2



BERECZKI 
ZOLTÁN

MÁRCIUS 6.    19.00

akusztikus koncert

JAZZKÍVÁNSÁG-
MŰSOR

MÁRCIUS 29.    19.00
Sárik Péter Trió feat. Szőke Nikoletta:

ket mindig udvariasan visszautasította. A zene 
azonban azóta is kíséri a művésznő pályafutását; 
a Madách Színházban ő volt a Jövőre veled újra 
című musical főszereplője, szerepelt a Férfi és 
Nő című produkcióban, az Alföldi Róbert által 
rendezett István, a királyban, és a Mégis szép 
című önálló estjén is több dalt énekel.

A színésznő 2012-ben a Thália Színházban a 
Cseh Tamás-emlékesten találkozott Hrutka 
Róberttel, aki Bereményi Géza felkérésére a 
produkció zenei rendezője volt.
„Azonnal megéreztem, milyen sokoldalú és érzé-
keny művész, és rögtön meg is kértem, hogy ha 
van kedve, írjon egy dalt az önálló estemre. Ebből 
végül három dal lett Bereményi Géza szövegei-
vel, aminek nagyon örültem, és szép lassan jött 
a többi is, nagyon könnyen. Voltak köztük líraiak, 
pörgősebbek, és elkezdtünk gondolkodni, miként 

álljon össze egy lemezanyag. Így született meg a 
Majdnem valaki” - mesélte Udvaros Dorottya.

Az új lemez sok szempontból az Átutazó világá-
nak folytatása. Bereményi szövegei ezúttal is a 
férfi-nő viszony finom árnyalatait vizsgálják, a 
nyolcvanas évek hangulatát persze felváltotta 
napjaink világa - 21. század címmel született is 
egy dal. „Hiába az azóta eltelt sok-sok év, a sze-
relem ügye Gézát és engem is lázba tud hozni, és 
mindketten úgy érezzük, hogy még mindig van 
mondanivalónk és kérdésünk róla”. Az új lemezen 
is szerepel egy duett, egy szakítódal: a Randevút 
Jankovics Péter színésszel együtt adják elő.

Mint Udvaros Dorottya elmondta, nem szeret 
beleszólni alkotó emberek munkájába, de azért 
voltak finom utalásai Bereményi Géza és Hrutka 
Róbert felé arról, milyen típusú szövegeket és 
zenéket szeretne.

„Nagyszerű volt látni, hogy ők ketten a szó 
szoros értelmében együtt dolgoztak: Hrutka 
zenei motívumokat mutatott Bereményinek, és 
azokból lettek dalok, amelyek beindították ben-
ne a szövegeket. Géza az esetek többségében 
történeteket ír, nála egy dalban végigélhetek 
egy emberi sorsot. Az szóba sem jött, hogy ne ő 
legyen a szövegíró” - jegyezte meg.

A Tom-Tom Records gondozásában megjelent 
Majdnem valaki című lemezen a gitározó és vo-
kálozó Hrutka Róbert mellett Galambos Zoltán 
játszott billentyűs hangszereken, Fehérvári Attila 
volt a basszusgitáros, Kalmus Felicián csellózott, 
Dely Domonkos vokálozott és ütőhangszereket 
használt, Markó Ádám pedig dobolt.
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Hiába az azóta eltelt sok-
sok év, a szerelem ügye 
Gézát és engem is lázba 
tud hozni, és mindketten 
úgy érezzük, hogy még 
mindig van mondani-
valónk és kérdésünk róla

MAJDNEM VALAKI
UDVAROS DOROTTYA ÖNÁLLÓ ESTJE02/08  19:00

péntek

INFORMÁCIÓ ÉS                      Helyszínen:   1042 Budapest, Szent István tér 13-14.        Telefonon:      +36 1 696 0729               Interneten:     www.uprendezvenyter.hu
JEGYVÁSÁRLÁS:                     Jegypénztár nyitvatartás:      H–V    09:00–19:00     E-mail:     info@uprendezvenyter.hu                jegy@uprendezvenyter.hu 

A programváltoztatás jogát fenntartjuk.
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FEBRUÁR 21.    19.00

ERNYEY BÉLA & 
 SCHIFFER MIKLÓS

Közéleti talkshow Istenes Lászlóval 
minden másról is! 

Ők, ketten címmel vadonatúj produkciót mutat be az UP Újpesti Rendezvénytér, amelyben két ismert, 
közéleti vendég beszélget Istenes Lászlóval.

Már a talkshow címe is beszédes, a vendégek között valamilyen különleges személyes kapcsolat van, amelyről 
most először beszélnek a nyilvánosság előtt.

A havonta jelentkező talkshowban első alkalommal Ernyey Béla színművész és Schiffer Miklós 
stílusszakértő vendégeskedik, akik stílusa és eleganciája kifogástalan. Ez csak a felszín lenne, egy álarc? 
Vajon az életmódunkban, vagy akár a szerelmeinkben is lehetünk elegánsak és stílusosak?

A két stílusikon eddig nem ismert oldalára is fény derül.

FEBRUÁR 21.    19.00

ERNYEY BÉLA & 
 SCHIFFER MIKLÓS

Közéleti talkshow Istenes Lászlóval 
minden másról is! 

Ők, ketten címmel vadonatúj produkciót mutat be az UP Újpesti Rendezvénytér, amelyben két ismert, 
közéleti vendég beszélget Istenes Lászlóval.

Már a talkshow címe is beszédes, a vendégek között valamilyen különleges személyes kapcsolat van, amelyről 
most először beszélnek a nyilvánosság előtt.

A havonta jelentkező talkshowban első alkalommal Ernyey Béla színművész és Schiffer Miklós 
stílusszakértő vendégeskedik, akik stílusa és eleganciája kifogástalan. Ez csak a felszín lenne, egy álarc? 
Vajon az életmódunkban, vagy akár a szerelmeinkben is lehetünk elegánsak és stílusosak?

A két stílusikon eddig nem ismert oldalára is fény derül.

JEGYVÁSÁRLÁS ÉS INFORMÁCIÓ:      
www.uprendezvenyter.hu      1042 Budapest, Szent István tér 13-14.

02/11   18:00 
hétfő
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Alig telt el pár nap az új évből, az UP máris előrukkolt egy izgalmas újítással. 
Németh Edit képviselőasszony kezdeményezésére mostantól könyves- 
sarok is várja a látogatókat a Rendezvénytér második emeletén.

Egyre népszerűbbek világszerte a közösségi könyvtárak, vagyis az olyan nyilvános helyen kihelyezett 
könyvespolcok, ahonnan bárki kedvére válogathat olvasnivalót. Az UP-ban a második emeleten, a 
Rendezvényközpont bejáratával szemben, a lift mellett kapott helyett a könyvessarok, ahol le is ülhe-
tünk, amíg lapozgatjuk a könyveket. Ha megtetszik valamelyik, akkor haza is vihetjük – feltéve, hogy 
hozunk helyette egy másikat!
A kezdeményezés célja az olvasás népszerűsítése, de a könyvessarok természetesen találkozási pont-
nak is ideális, és ki is pihenhetjük itt a piaci vásárlás fáradalmait. A kínálat már most nagyon erős, sokféle 
olvasmányból válogathatunk. Ottjártunkkor mi például a következő könyvekbe lapoztunk bele:

Könyvoázis a Piac felett

Gerald Durrell:  
Családom és egyéb állatfajták
Egy hóbortos család szórakoztató és kalandos 
története, ami mindenhol bestseller lett. 12 éves 
kortól ajánljuk.

Harsányi Gábor:  
Menekülés Erdélyből a Szentföldre
A kétszeres Jászai Mari-díjas színművész, az Új-
pest Színház egykori művészeti vezetője íróként 
is aktív, ezt az izgalmas krimijét felnőtteknek 
ajánljuk.

Ransom Riggs:  
Vándorsólyom kisasszony különleges gyermekei
Ez a varázslatos fantasy világsikert aratott, Tim 
Burton rendezésében film is készült belőle. Már csak 
a különleges fotók miatt is érdemes belelapozni.

Szalai Lilla:  
A harmónia színei
Ki mondta, hogy a színezés csak gyerekeknek 
való? Ezt a kifestőkönyvet kifejezetten felnőttek 
számára készítették. Stresszoldásra kiváló!

Kvízfolyam - Magyar irodalom
Teszteld le, hogy mire emlékszel az irodalo-
mórákról! A füzetben, a rejtvények mellett, íróink, 
költőink életéről, legendás művek születéséről 
olvashatunk színes történeteket.

VILÁGJÁRÓ SOROZAT
IRÁN – A PERZSA  

BIRODALOM KINCSEI

Irán egy távoli, ismeretlen ország, ám Közel-Keletnek 
látnivalókban talán leggazdagabb országa. A hatalmas 
ország a kultúra, a civilizáció és az ősi Perzsa Biro-
dalom bölcsője. A Biblia szerint maga az Édenkert. 
A vetítéssel és alkalomhoz illő gitárzenével egybekö-
tött élménybeszámolóra szeretettel várunk minden 
érdeklődőt!

02/25   18:00
hétfő

MAGYAR MŰVÉSZEK ITÁLIÁBAN  
A XIX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN 

Az európai művészek számára szinte kötelező 
tanulmányi úti cél volt Itália, városainak, tájai-
nak megismerése. A magyar művészek közül is 
sokan ellátogattak Velencébe, Firenzébe, Rómá-
ba, Nápolyba, s hosszabb-rövidebb tartózkodás 
után hazatértek, vagy akár végleg letelepedtek 
valamely városban.

UP6

PROGRAMAJÁNLÓ

SZERZŐ 
Baski Sándor

FOTÓ
Várai Mihály

A programváltoztatás jogát fenntartjuk.



Leonardo da Vinci 
ELŐADÁSSAL INDULT A MŰVÉSZET-

TÖRTÉNETI ELŐADÁS-SOROZAT
Január 14-én hatalmas sikerrel in-
dult művészettörténeti előadás- 
sorozatunk. Első alkalommal Szirbek 
István Párizsban élő művészettör-
ténész Leonardo da Vinci csodála-
tos világába kalauzolta el az érdek-
lődőket. Az előadás előtt az MTVA 
riportere kérdezte a művésztetörté-
nészt az előadással kapcsolatosan.

Leonardo 17 évet élt Milánóban. Milyen volt 
a város, amikor da Vinci megérkezett?
Amikor Leonardo megérkezik Milánóba, akkor ez 
a város már Európa egyik leghíresebb, leggazda-
gabb történelmi hagyatékkal rendelkező városa 
volt. A Római birodalom fővárosa volt, ott volt a 
nagy szentek hagyatéka.

Miért épp idejött?
A firenzei herceg küldte ide Leonardót, hogy 
szolgálja Ludovico Sforzát, és nekik dolgozott 
Leonardo 17 éven keresztül, szenzációs dolgokat 
készített.

Miket alkotott?
Az édesapának, Francesco Sforzának készít egy 
nagy lovasszobrot, ez kapcsolja Budapesten a 
kis Leonardo lovasszoborhoz. De aztán dolgozott 
harcászatban, építészetben, városfejlesztésben, 

UP8

VILÁGJÁRÓ SOROZAT
2019. február 25-én új sorozattal bővül az UP 
Újpesti Rendezvénytér programkínálata. A Vi-
lágjáró sorozat gazdája Németh György, aki igazi 
újpesti lokálpatrióta, akinek még a nagypapája 
is - aki festőművész volt - Újpesten született és 
élt. Németh György szenvedélyes utazó. Kalandos 
utazásai során igyekszik megragadni a különleges 
élmények pillanatait, amit aztán sajátos módon,  
a számítástechnika eszközeivel úti filmekké szer-
keszt. Már 60 felé közelít az egyórás úti filmjeinek 
a száma, melyekben látleletet kaphatunk az adott 
ország kulturális, történelmi, földrajzi és etni-
kai ismereteiről. Azt is mondhatnánk, ahogyan 
a szemüvegén keresztül látja a világot. A filmek 
eddig a Magyar világjárók-sorozatban egy rövid 
bevezetővel és egy, az adott témához illő gitár-

zenével kerültek bemutatásra az Örkény István 
Könyvesbolt Cultiris Galériájában. A szerző nagy 
örömére szolgál, hogy mostantól a nemrég áta-
dott impozáns UP Újpesti Rendezvénytér is hely-
színt ad az élménybeszámolókkal egybekötött 
filmek bemutatására. A teljesség igénye nélkül 
érdemes megemlíteni néhányat az elkészült al-
kotásokból: Mexikó, Guatemala, Honduras, Peru, 
Brazília, USA, Ausztrália, Új-Zéland, Dél-Afrika, 
Mauritius, Japán, Kína, Libanon, Jordánia, Török-
ország, Jeruzsálem, Erdély és még számos ország, 
melyek minden bizonnyal felejthetetlen élményt 
nyújtanak mindazok számára, akik kedvelik a ka-
landos, exotikus utazásokat. 
Tartsanak velünk az UP Rendezvénytér  
új Világjáró sorozatán!

FEBRUÁR 25.    18.00
IRÁN - A PERZSA  
BIRODALOM KINCSEI

ÁPRILIS 8.    18.00
ÉSZAK-ERDÉLY, BUKOVINA, 
MOLDVA, PARTIUM

MÁJUS 6.    18.00
PERU - AZ INKÁK 
ÖRÖKSÉGE

JÚNIUS 3.    18.00
BARANGOLÁS A SZÉKELY 
MAGYAROK FÖLDJÉN

és ott volt a festészet, a Sziklás Madonna, és ne 
felejtsük el leghíresebb alkotását, ami Milánóhoz 
köti, az Utolsó vacsorát. 

Mi az, amit üzenni szeretett volna Leonardo 
az Utolsó Vacsorán keresztül? 
Erre a kérdésre nagyon hosszú lenne a válasz,  
de a rengeteg kérdésfelvetés közül egyet kiemel-
nék. Milyen érdekes, hogy Júdást nem az asztal 
Jézussal szembeni oldalára helyezi, hanem 
visszahelyezi az apostolok közé, és vajon miért. 
Nagyon sok ilyen kérdés felmerül, mikor figyel-
mesen elkezdi az ember szemlélni Leonardo 
festményét. Ezekről is szól az előadás. 

A MŰVÉSZETTÖRTÉNETI  
ELŐADÁSSOROZAT  
KÖVETKEZŐ TÉMÁI:

Február 11. 
Magyar művészek Itáliában  
a XIX. század első felében 
 
Március 11. 
Chambord, egy francia király álma 

Április 15. 
Rippl-Rónai József művészete

Május 13. 
Montmartre: Párizs szent hegye és művészei

UP9

FORRÁS 
Headwaymakers

FORRÁS 
Headwaymakers

A programváltoztatás jogát fenntartjuk. A programváltoztatás jogát fenntartjuk.
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03/03  16:00

TÜNDÉRSZÉP ILONA  
ÉS ÁRGYÉLUS KIRÁLYFI 

(HARLEKIN SZÍNHÁZ) 

A tündér és az ifjú királyfi szerelme ősidők óta foglalkoz-
tatja az emberiség képzeletét. Egymásé lehet–e a tün-
dérlány és a földi ember? Nem könnyű ez az út, tele van 
buktatókkal, de humorral és szeretettel is.… A Harlekin 
Bábszínház különleges bábok segítségével kelti életre 
ezt a régi mesét, zenével és sok–sok izgalommal.

vasárnap

INFORMÁCIÓ ÉS                      Helyszínen:   1042 Budapest, Szent István tér 13-14.        Telefonon:      +36 1 696 0729               Interneten:     www.uprendezvenyter.hu
JEGYVÁSÁRLÁS:                     Jegypénztár nyitvatartás:      H–V    09:00–19:00     E-mail:     info@uprendezvenyter.hu                jegy@uprendezvenyter.hu 
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04/11  19:0004/05 19:00
csütörtökpéntek

HELTAI JÁNOS: 
A NÉMA LEVENTE

Mátyás király hadnagya, Agárdi Péter, itáliai 
szolgálatán beleszeret az ifjan megözvegyült 
Ziliába. Nem kis furfang árán végre találkozhat 
vele. Megvallja szerelmét, és még búcsúcsókot 
is kap, de a hölgy kegyetlen árat kér:  
háromévi némaságot..... 

02/24  11:00
vasárnap

AZ KÜLÖNBÖZŐ TANFOLYAMOKAT KÍNÁL MINDEN KOROSZTÁLY SZÁMÁRA!

FEBRUÁR 04. hétfő
 8:30 Stresszoldó jóga 
 9:00 Szenior   
  örömtánc

FEBRUÁR 05. kedd
 18:00 Zumba 
 19:00 Salsa

FEBRUÁR 06. szerda
 8:45 Női torna 
 9:30 Zumbini 
 11:00 Zumba Gold 
 19:00 West Coast  
  Swing | kezdő 
 20:00 West Coast Swing  
  | középhaladó

FEBRUÁR 07. csütörtök
 17:00 Szenior   
  örömtánc 
 18:00 Zumba

FEBRUÁR 11. hétfő
 8:30 Stresszoldó jóga 
 9:00 Szenior   
  örömtánc

FEBRUÁR 12. kedd
 18:00 Zumba 
 19:00 Salsa

FEBRUÁR 13. szerda
 8:45 Női torna 
 9:30 Zumbini 
 11:00 Zumba Gold 
 19:00 West Coast  
  Swing | kezdő 
 20:00 West Coast Swing  
  | középhaladó

FEBRUÁR 14. csütörtök
 17:00 Szenior   
  örömtánc 
 18:00 Zumba

FEBRUÁR 18. hétfő
 8:30 Stresszoldó jóga 
 9:00 Szenior   
  örömtánc

FEBRUÁR 19. kedd
 18:00 Zumba 
 19:00 Salsa

FEBRUÁR 20. szerda
 8:45 Női torna 
 9:30 Zumbini 
 11:00 Zumba Gold 
 19:00 West Coast  
  Swing | kezdő 
 20:00 West Coast Swing  
  | középhaladó

FEBRUÁR 21. csütörtök
 17:00 Szenior   
  örömtánc 
 18:00 Zumba

FEBRUÁR 25. hétfő
 8:30 Stresszoldó jóga 
 9:00 Szenior   
  örömtánc

FEBRUÁR 26. kedd
 18:00 Zumba 
 19:00 Salsa

FEBRUÁR 27. szerda
 8:45 Női torna 
 9:30 Zumbini 
 11:00 Zumba Gold 
 19:00 West Coast  
  Swing | kezdő 
 20:00 West Coast Swing  
  | középhaladó

FEBRUÁR 28. csütörtök
 17:00 Szenior   
  örömtánc 
 18:00 Zumba

UPERAMESÉK PAPAGENÓVAL

A Faremido társulat komolyzenei előadása gyere-
keknek. Hábetler András és az Operaház legkivá-
lóbb énekművészei oldalán, a gyerekekkel együtt 
bemerészkedünk az operák érthetetlennek tűnő 
világába. A kicsik a produkció részévé válva ismer-
nek rá saját életük szereplőire, harcaira, viszonyaira, 
szomorkás vagy épp boldog pillanataira.

02/17   11:00
vasárnap

03/30  19:00
szombat

A FOLYÓN TÚL ITÁLIA  
(ORLAI PRODUKCIÓ)

Négy olasz-amerikai nagyszülő ül a vasárna-
pi ebédnél hétről hétre, és várja az unokát 
a nyüzsgő New York-i belvárosból. Elsza-
badul a konyhaművészet, na meg a valódi 
olasz téboly... 

Q- KLASSZIKUSOK 
ÚJRATÖLTVE 

Egy fergeteges zenés komédia, amelyben három 
“kiválasztott” tesz kísérletet arra, hogy a régi 
magyar irodalmi alkotások színe-javát prezen-
tálják a jövő számára. 
Akad itt rap az Ómagyar Mária-siralomból, de 
fény derül Tinódi Lantos Sebestyén titkára is. 
Persze mindez szigorúan a jövő generációinak  
szórakoztatása érdekében!

MINTHA ELVÁGTÁK VOL 
(L’ART POUR L’ART TÁRSULAT)

Tudta ön, hogy a jelen a jövő múltja és a múlt 
jövője? Vegyük pl., a Mintha elvágták vol című 
előadást! Amikor ön a jegyét megvette rá, akkor 
az a jelen volt, az előadás viszont a jövőben zajlott 
majd. Igen ám, de mi történik a mindkettő után 
következő időintervallumban? Ezekre a kérdések-
re keresi a választ a Társulat. 

A programváltoztatás jogát fenntartjuk.


