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Tavaszváró

Füttyögve nyargalász kint a szél,
rázza a hóvirág bókoló fejét.
A tél még birkózik, dühödten dobálja
hórongyos gúnyáját szerte-szét.
Egy vadárvácska kibújt a hó alól,
ahol egész télen tavaszt álmodott,
dideregve néz a szürke égre,
riadtan keresi az éltető napot.
Néhány aprócska százszorszép is
a levelek közt kacéran integet.
Ébresztgetjük az alvó kertet,
vágyódva nézzük a futó felleget.
Február, itt a nyár! – így szól a mondás.
Én a tavaszt minden tagomban érzem.
Öreg a kar, öreg a láb, - de a szív ifjú!
Nem győzhet le még az a hetven év sem,
mely már csúffá tett rajtam mindent:
táncos lábat és karcsú derekat,
apránként némi bölcsességet rakott rám,
de régi magamból csak jókedvem
maradt.
Barátaim! (akik valahol mélyen,
maradtunk víg fiúk és bájos lányok,)
örüljünk együtt az új tavasznak!
Boldog húsvéti ünnepet kívánok!
2008.február
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A húsvét története
A húsvét a keresztény világ egyik legnagyobb ünnepe, amikor is Jézus
feltámadását ünnepeljük. A történet szerint két nappal előtte, pénteken
feszítették keresztre őt a római katonák, azzal gyanúsították, hogy
forradalmat indíthatott volna a tanításaival és hogy ő akart lenni a király.
Ezért csúfságból töviskoronát tettek a fejére, kezét, lábát odaszegezték a
kereszthez és a feje fölé odatűztek egy papírt, amin ez állt: I.N.R.I. - Iesus
Nazarensis, Rex Iudeae. Magyarul: Názáreti Jézus, Judea királya. Szegény,
meg is halt néhány órán belül, a családja eltemette, zsidó szokás szerint egy
barlangot ásva a domboldalba az Olajfák hegyén és egy nagy, nehéz kővel
takarták be a sírt. Lévén, hogy másnap szombat volt és olyankor a
tízparancsolat szerint pihenni kell, a családja és a tanítványai csak vasárnap
mentek ki megint a sírhoz. De mit találtak ott...!? Üres volt a gödör! Egy
angyal állt mellette és azt mondta a gyászolóknak: "Nincs már itt, mert
feltámadt!"
A dátum évről évre változik. Akkor vajon hogyan
tudják, mikor kell ünnepelni? Pedig ezt te magad
is kiszámolhatod úgy, hogy megfigyeled mikor
van az első telihold március 21. után és akkor az
utána következő első vasárnap lesz a Húsvét.
Azért tudják, hogy akkor volt, mert a biblia
szerint az ekkor ünnepelt zsidó Peszach első
napján tartóztatták le Jézust. Az úgynevezett
Utolsó Vacsora alkalmával. Jézus és a tanítványai
a Peszach előestéjén szokásos Széder estet
ünnepelték meg, megtörve az élesztő nélkül sütött
kenyeret (maceszt) és megitták az előírt több pohár bort. Nagyon sok
nyelven ma is úgy hívják a húsvétot, hogy Paszcha(görög, orosz),
Pascua(spanyol), Páscoa(portugál), Pasqua(olasz), Paque(francia).
Több európai nyelven a teuton (norsze) Őstra istennő ünnepének a neve
ragadt a húsvétra: Oster(német), Easter(angol). Az istennőt szimbolizálta a
tojás és a nyuszi, ez utóbbit Németországban kezdték el újra húsvéti
szimbólumként használni az 1800-as években és onnan terjedt el.
De a világ minden táján ünnepelnek valamilyen tavaszi ünnepet a nem
keresztények is. Mióta a világ, világ, az emberek örvendeztek és
megünnepelték a tavaszt, a természet megújulását. A leguniverzálisabb
szimbólum a tojás, mivel az a termékenységet, új életet juttatja eszünkbe.
Gyakori ötlet a tojások színezése, a "piros", vagy "hímes" tojás, már az ősi
Babilonban is készítették. Később az egyiptomi templomokat is
kidíszítették velük tavasszal.
/Internetről gyűjtött cikk/
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VISSZATEKINTŐ
Levél a szerkesztőségnek
Előző számunkból sajnos kimaradt egy
kedves levél, amit az idős (de lélekben fiatal)
üllőiek küldtek az augusztus 20-i programmal
kapcsolatban. Ezúton is elnézést kérünk a
leközlés csúszásáért.
2007. augusztus 20.-án tartandó nívós
ünnepségért szeretnénk köszönetet mondani
Üllő Város Polgármesteri Hivatalának.
Köszönetünket fejezzük ki a Mecénás
Művészeti Klubnak is, hogy második
alkalommal rendezte meg a hetvenöt év
feletti idősemberekre való oda odafigyelést,
és a megvendégelést. E vendégség
alkalmával felidéztük fiatalságunkat, az eltelt
évek jó és rossz megtörténéseit. Ott azon a
napon a Mecénás Művészeti Klub tagjai
éreztették velünk, hogy ebben a korban is
szükség van ránk, ez bennünket nagyon jó
érzéssel töltött el.
Jó lenne, ha ez hagyománnyá válna, nagyon
sok nyugdíjas társunknak már nincs
hozzátartozója, családja.
Ez a nap boldoggá tett bennünket, köszönet a
többi nyugdíjas társaim nevében is.
Litsauer Józsefné és Szalai Ferencné

Karácsonyi gondolatok
Mecénások karácsonya
Az elmúlt év vége felé, amikor a fenyőtüske finom
lepelként borította a szobaszőnyeget és a
szaloncukorból már egyre kevesebb, míg a fényes
csomagolópapírból
jóval
több
maradt
a
fenyőfákon, december 28-án közös karácsonyi
bulira gyűltek össze a Mecénások. Bár a
pezsgőbontás ideje még néhány napig váratott
magára, mi lezártuk az előző év munkáját és
összegeztük mit is tettünk 2007-ben. Rendeztünk
kiállításokat, gyermekfoglalkoztatókat, ellátogattunk erre-arra, megnéztük mások mit, hogyan
csinálnak és ebben a várakozással teli hangulatban,
hagytunk egy kis időt elgondolkodni rajta mi miért
tesszük, amit teszünk és vajon jól csináljuk-e.
Kicsit olyanok vagyunk, mint egy felhúzós
vekkeróra. Ébresztgetni próbáljuk az alkotás és
befogadás örömét, saját, honi kultúránk élvezetét
és szeretetét. Elsőre talán rémesen csörgünkzörgünk, de ha valaki erőt vesz magán, hogy
felkeljen az ágyból, szép napja is lehet. Ma, a
digitális korban kissé ósdinak hatunk, de ez nem ok
arra, hogy egy poros padláson végezzük. Mert az
alkotás kortalan. Van ugyan régi és új művészet, de
a lényeg ugyanaz: keressük az időtlent, azt, ami
megédesíti, megfűszerezi mindennapjainkat, ami
kiemel a szürke életből, színekkel megtöltve önnön
vásznunkat, ami enged kibontakozni és szabadon
szárnyalni. Tiszteljük az elmúlt korok művészetét,
tankönyvekből ismerjük kultúrája jellegzetességeit.
De ha nem teszünk jelenbeli épülésért a következő
generációk könyveiben csak üres lapok fogják
jelezni a mi időnket?
Üzennénk hát, hogy a Mecénás Klub vekkerét
2008-ban ismét felhúztuk és mindenkinek csörögni
fogunk!
- Darab Anikó -
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A Magyar Kultúra Napja
Káván

2008. január 20-ára, a Magyar Kultúra
Napjára meghívást kapott a Mecénás Klub
Kávára, hogy a művelődési házban tartandó
ünnepséget egy kis kiállítással színesítse. A
klubot N. Dudás Zsuzsa, Gál Judit, Robitsek
Ibolya és alkotásaik képviselték ezen a
rendezvényen.
A
műsort
Káva
polgármesterének ünnepi beszédét követően a
helybéli diákok adták magyar zeneszerzők és
költők műveiből.

Ezt követően tekinthették meg az érdeklődők
a kiállítást. N. Dudás Zsuzsa szokás szerint
sokszínű és különleges foltvarrott munkákat,
táskát, nesszeszert, papucsot, faliképeket és
egyéb, varrott játékokat állított ki. Gál Judit a
kifejezetten rá jellemző, magokból kirakott
különleges
képeket,
tobozdíszítésű,
mindenféle méretű és alakú dobozokat,
képeslapokat, sőt, szalvétagyűrűket, továbbá
szalvétatechnikával egyedivé tett üvegtálakat
állított ki. Robitsek Ibolya fantáziadúsan
festett üvegtárgyakat és köveket, továbbá
mozaikképeket állított ki, ezek mellett sajátos
szemlélettel festett képeit is megtekinthették
az érdeklődők. Kedves gesztusként a Klub
egy emléklapot is átvehetett Kálmán József
polgármestertől.
Bár Káva alig több mint 700 fős település,
mégis szép számú érdeklődőt vonzott a
műsor és a kiállítás, sőt, nyár közepére ismét
meghívta a Klubot a település egy nagyobb
szabású rendezvényre.
Oltványi János

Karácsonyi hangulatban
December 20-án az Árpád Fejedelem
Általános Iskola alsó tagozatos diákjai
kreatív napra ébredhettek. A Mecénás Klub
és több más civil szervezet, foglalkoztatókkal
várta őket. Készültek karácsonyi díszek,
ajándékok és még egy kis közös táncra is
lehetőségük volt. Évfolyamonként órás
váltásban jöttek a diákok. Reggel 8 órától
délig bizony rengeteg ajándék és dísz készült
a sok kis szorgos kéz munkája során.
Délután a Mecénások átvonultak a
Sportcsarnokba, ahol kezdődtek a karácsonyi
hangverseny előkészületei. Az épület előtt kis
vásárral, bent az aulában pedig Sugár Gábor
igazán impozáns képeiből rendeztünk kiállí-

Civilnap a sportcsarnokban
Az Üllői Mozgáskorlátozottak Egyesülete
megkereste az üllői civil szervezeteket, hogy
csatlakozzanak az első civil naphoz.

Célja az volt, hogy a városunkban működő
szervezetek,
egyesületek,
klubok
és
társadalmi közösségek megismerjék egymás
tevékenységét,
bemutatkozzanak
az
érdeklődőknek
és
együttes
erővel
bemutassák, hogy nem egymás ellen, hanem
egymásért, a közösségért dolgoznak.
Ezen a napon ingyenes diagnosztikai
egészség felmérés volt, tanácsokat adtak az
egészséges
életmódhoz,
gyógyteákról,
étrend-kiegészítőkről
kaphattunk
felvilágosítást.

A szórakoztatásról tánccsoportok, kórusok,
versmondók
gondoskodtak,
de
gyermekfoglalkoztatók, kiállítás és árusítás
tette széppé, gondtalanná ezt az igen értékes
napot.
- Kékedy tást. Este a Zeneiskola hagyományos
Karácsonyi koncertjére került sor. Igazán
sokan voltak, és a közönség egy szép,
tartalmas estét tölthetett el.

- Sárándi -

PLUS 29 MAGAZIN MŰSOR, A TÉRSÉG TELEVÍZIÓS MAGAZIN
MŰSORA, ÜLLŐI HÍREKKEL, ESEMÉNYEKKEL A MONOR
TELEFONTÁRSASÁG CSATORNÁJÁN!
ADÁS: CSÜTÖRTÖK 19h ISMÉTLÉS: VASÁRNAP 15h, KEDD 19h.
TEL 06-20-9-546-319
EMAIL CÍM: williams@williams.hu

VISSZATEKINTŐ
A Magyar Kultúra Napja
2008. január 20-án, rendkívül sokszínű
műsorral ünnepelték Üllő polgárai a
közösségi házban a Magyar Kultúra Napját.
Az Oktatási és Kulturális Bizottság
elnökének, Kondás Imrének elgondolkodtató
bevezetőjét követően Dinnyés József pol-beat
szerző, „daltulajdonos”, kifejezetten eredeti
stílusában adta elő a magyar történelmet
megidéző dalokat. Majd Istók Csengétől

hallhattunk egy remekbe szabott mesét. A
Szerdahelyi Pál tiszta baritonján előadott
dalokat Czövek István kísérte zongorán.
Majd a Nyugdíjas Kórus előadását követően
a Mecénás Klub tagjaitól hallhattunk egy
irodalmi összeállítást az előadók saját
költeményeiből. Végül pedig fergeteges
néptánc-válogatást láthattunk a Mendei
Néptánccsoporttól. A szép és színvonalas
műsor valóban méltóképpen emlékezett meg
a Magyar Himnusz születéséről.
- Oltványi János -

Koncert a Zeneiskolában
A Harmónia Zeneiskola 2008. február 1-jén
ismét
megrendezte
szokásos
évi
hangversenyét, amelyre mi is váltottunk
pártolójegyet. A színvonalasan összeállított
műsort a zenetanárok adták elő, az egyes
számokat pedig maga az igazgató, Czövek
István konferálta fel. Tudomásunk szerint
egyes tanárok betegsége miatt kimaradtak
eredetileg tervezett zenei részletek, amit
nagyon sajnálunk, de ezzel együtt is remek
élményt nyújtott a műsor. A közönség szinte
minden műsorszámot hálás vastapssal
jutalmazott. Nekem a fentieken túl
kiemelkedő élmény volt a fiatal énekes,
Szerdahelyi Pál részvétele a hangversenyen.
Különösen szépen zengő bariton hangján
Gershwin dalokat adott elő, ami önmagában
is üdítő volt. Kedves gesztus volt a
Zeneiskolától, hogy a koncert végén pár- a
műsorban szereplő szerzők dalait tartalmazólemezt is kisorsoltak a nézők között.
Köszönjük a zeneiskolának ezt a rendkívüli
élményt nyújtó estét.
- Tömöryné Varga Judit -

ÉVFORDULÓ
Emlékezzünk meg április 11-én a költészet napjáról!
A vers szeretete!
„Költők s méhecskék
Lelke rokon
Hű társak réges rég
Árad az édesség
Ajkaikon”
/Vargha Gyula/
A vers az érzelmi élet zenéje! Költőink
gazdag tárháza táplálja lelkünket a vers
szépségével. Minden alkalomra találunk
verset, örömben-bánatban szólhat hozzánk.
Szeretettel emlékezzünk meg költőinkről,
akik
el
nem
múló
alkotásaikkal
felejthetetlenné
tették
magukat.
Élő
költőinkre sok áldást kívánunk és kérjünk
„Termést többet, százszorosat”. Amióta az
eszemet tudom verselek. Gyermekkoromban
nem múlhatott el egy ünnep, névnap,
születésnap a családban versmondás nélkül.
Mint kicsinek a mondókák sokasága
szerezte az örömet, később az iskolai

versek felejthetetlen gyönyörűsége, emléke
maradt számomra.
A vers szeretete mindig jobban erősödött
bennem. Öröm volt, ha verset kellett tanulni
és mondani. Ma is szívből, lélekből…
átérezve mondom… és mondom. Számomra
gyönyörűség és áldás a vers szeretete.
„Mi a tűzhely rideg háznak
Mi a fészek kismadárnak
Mi a harmat szomjú gyepre
Mi a balzsam égő sebre
Mi a lámpa sötét éjben
Mi az árnyék forró délben
S mire nincs szó nincsen képzet
Az vagy nekem óh Költészet”
/Arany János/
Szeressük a verset és éljünk vele minden
alkalomkor!
- Lovass Jánosné -

PESTI ÚTI PRAKTIKÁK
MÉREGTELENÍTÉS ÉS
FOGYÓKÚRA EGYBEN
Az evés csodálatos dolog, életben tart
bennünket, emellett rengeteg örömöt szerez.
Ételeinkkel együtt azonban problémák is
kerülnek az asztalra. Az emberek többsége
sosem elégedett a súlyával, ezért mindenáron
fogyni szeretne, és rendszeres időközönként
koplaló kúrát tart, melynek többnyire nincs
eredménye.
A méregtelenítésnek az a lényege, hogy
megszabadítjuk a szervezetünket a felgyülemlett
mérgektől és salakanyagoktól, ezért tavasszal és
ősszel célszerű egy-egy méregtelenítő kúrát
tartani.
A zöldségek, gyümölcsök rengeteg vitamint,
ásványi sót, nyomelemeket, anyagcserét
aktiváló enzimeket és sok-sok immunerősítő
bioaktív
anyagot
tartalmaznak.
A
gyümölcsökben és zöldségekben található
rostok alaposan kitisztítják, mint a seprű,
végigsöprik
a
bélnyálkahártyát,
így
nagymértékben elősegítik az emésztőrendszer
kitakarítását.
Az ALMA magas rost és glükonsav tartalma
miatt kiváló, a KÖRTE kitűnő béltisztító, az
ŐSZIBARACK, SÁRGABARACK rostjai
segítik a bélműködést, a SZŐLŐNEK magas a
B- és C-vitamin, a folsav-, a mangán-,
magnézium-,és a kálium tartalma. A
BURGONYA a legkiválóbb káliumforrás. Az
ARTICSÓKA serkenti az epeműködést,
természetesen a felsoroltakon kívül más, a
szezonnak megfelelő zöldség vagy gyümölcs is
használható, de lehetőleg a kúra alatt kerüljük a
citrusféléket és a nagyon savanyú növényeket,
mert azok kimarhatják a gyomornyálkahártyát.
A kúra alatt a sót meg kell szorítani, esetleg el is
lehet hagyni.

KÁPOSZTALEVES DIÉTA
Ha betartod a leírtakat, akkor 5-7 kg-ot is
fogyhatsz. Közben igyál sok folyadékot
természetesen cukor nélkül. Ez a kúra kemény
akaraterőt igényel, és csak egészségeseknek
ajánlott.
Naponta pótolhatod az étkezést: gyümölccsel,
1 liter 1.5% tejjel, 10 dkg sovány marha ill.
baromfi párolt hússal, kevés barna rizzsel, párolt
zöldséggel, a változatosság kedvéért hetente
kétszer 1-1 nagy szem főtt krumplival amit sós
vízben héjában főzz meg.

Hozzávalók:
1 kg fejes káposzta
6 db közepes hagyma
6 db közepes sárgarépa
1 db zellergumó
4 db paradicsom
2 db húsleves kocka
só, fűszerek.
A hozzávalókat kuktában puhára főzzük, (kb. 6
liter legyen) majd kihűlt állapotban fogyasszuk,
naponta 7 dl levest, 2 részre osztva, melegítve.
- N.Kékedy -

MEGÚJULT AZ ÜLLŐI MECÉNÁS MŰVÉSZETI KLUB HONLAPJA

www.ulloimecenas.hu
Tekintse meg Ön is!
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HAGYATÉKUNK

KREATÍV

Ahogy én ismertem…

Hajtogassunk a húsvéti asztalra

Elhunyt Magashegyi Tamás

GYÍKLESEN

Egy kedves, vidám, őszinte
ember távozott közülünk,
egy igazi bohém, örökifjú.
Én a Mecénás Klub
alakulásakor
ismertem
meg. Rajzolt, festett, és
verseket írt. A rajzoláshoz
különös tehetsége volt, a
ceruzát
istenadta
tehetséggel kezelte, példa
erre
néhány,
a
honlapunkon is bemutatott
alkotása. Sajnos kevés volt az önbizalma a
festéshez, rajzoláshoz, pedig igazán szép
alkotásokra lett volna még képes. Verseivel
újságunkban és más helyi kiadványban,
antológiában találkozhattunk már.
Szeretnénk az emlékének szentelni ezt a rovatot,
ahol néhány versét és alkotását mutatjuk be.
Az első kiállításomra amely a Vargha Gyula
Könyvtár galériájában volt, az egyik
festményemhez írt egy verset. Nekem ez a
kedvencem.
- Sárándi -

Aprócska gyík melengeti
Magát egy nagy kövön.
Nem mozdulok csak nézem őt…
Eltűnik és nem köszön.
Ha nem csalódom
És éli még rövidke életét
Egy darabig –
Napozhatunk még ketten együtt…
Vigyáz ránk majd e kőlap itt…

BÜNTETÉS
Elfordult tőlünk Krisztus,
hisz háttal áll e kereszt.
Elhagyta gyarló híveit,
mondjátok: velünk mi lesz?

UTOLSÓ TÁNC
Reggeli táncát lejti a napfény
benn a szobában fenn a falon.
Partnere – ott kint –tarka levél-had
szélbe libegve leng a faágon.
Tarka ruhát hord, - őszi divatja csillog a fényben sárga, piros,
zöld, kék meg a barna.
Táncukat járják oly’ önfeledten.
Nézem! Ők látnak
Ám, de zavarba nem jönnek.
Pár nap, és kimerülten
földre lehullnak.
… és mi – botorkálunk az avarba’.

Azért az Isten megbocsát
bennünket most így büntet,
Intő jel legyen a világnak
hogy megtagadtuk hitünket.

szalvétanyuszit!
Gondolkodtam, milyen technikát lehetne
húsvétra bemutatni, amely viszonylag
egyszerű és nem kerül sok pénzbe. Végül
ráakadtam a szalvétanyuszira, amely
viszonylag egyszerű, és ami fontos, hogy
nem kell sok dolgot összevásárolni hozzá.
Vegyünk
egy
egyszínű szalvétát.
Csak a négyzet
alakú felel meg és
nem árt, ha a
mérete
kicsit
nagyobb
a
szokásosnál.
A
feladathoz azonban
legjobb a vászon
szalvéta, de ezt
csak kikeményítve
lehet felhasználni.
1. Behajtjuk a szalvétát
hosszában négyfelé
2. A két szélét felfelé középre
hajtjuk
3. A két felső részét
visszahajtjuk a közepéhez
4. A két szélét behajtjuk.

5. Fordítsuk meg a szalvétát

6. Az alsó részét hajtsuk fel

Gyertek, újból keressük Őt,
s akkor láthatjuk megint,
Visszafordul a kereszt,
s bennünket békességre int.
ÜRES VASÚTÁLLOMÁS
AZ ÓRA KETYEG
Langyos szellő számolgatja
arcomon a ráncokat.
Ismét több van, mint tavaly volt –
s az akác rábólogat.
Évre évek,
Ráncra ráncok
Épülnek itt egyre-másra.
Hová lett az ifjúságunk?!
Néha még egy villanásra feltűnik.
Álomvilág!
Arcomból megfáradt szemek
tört fénye néz csak a MÁ-ba…

Csak egy sínpár van itt, rajta áll egy vonat.
Épp’ most búcsúztatom az ifjúságomat.
Barátok, szerelmek meg a józan eszem - !
Ha elmegy a vonat semmim se lesz nekem.
Jókedvem itt hagyott engem réges-régen.
Az optimizmusom? Lassan az se marad.
Felsüvít a sípszó, szívem belesajdul!
Elindult a vonat…, egyedül nézem,
már a két utolsó ütközőjét látom.
Tudom, ez a vonat többé vissza nem jön…
ezen a vágányon…

7. Fordítsuk vissza a
szalvétát
8. Egyengessük körbe az alját
9. Az aljának egyik oldalát
csúsztassuk a másikba,
mint egy mandzsettát
10. Hajtsuk ki egy kissé a
füleket és már kész is.
Minden olvasónknak kellemes
Húsvéti Ünnepeket kívánunk!
- Sárándi -
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HA ÖNNEK IS VAN SAJÁT VERSE, VAGY ÉRDEKES, RÖVID PRÓZÁJA, ILLETVE
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LAPUNKBAN MEGJELENTETJÜK.
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SZÓBÓL ÉRT AZ EMBER
A magyar nyelv történetének ómagyar korszaka
Cikksorozatunkban immár eljutottunk a nyelvemlékes kor
első szakaszáig, az ómagyar korszakig. Ezt két jeles
történelmi esemény határolja, a honfoglalás és a mohácsi
vész. Ám ezt a korszakot is kettéoszthatjuk, a
honfoglalástól 1350-ig tartott a korai ómagyar kor, majd
ezt követően 1526-ig a kései ómagyar kor.
A IX. század vége felé a magyarok letelepedtek a Kárpátmedencében, s ez a korábbi félnomád életmódhoz képest
új életforma nagy változást jelentett a magyarság életében.
Az átalakulást mutatja az is, hogy a törzsi kötöttségű
nyelvváltozatokat felváltották a területi kötöttségűek.
Ez idő tájt két jelentős hatás is érte a magyarságot, egyik a
kereszténységgel való megismerkedés, másik pedig a latin
írásbeliség megjelenése. Ez utóbbi műveltséghordozó
szerepét is ki kell emelni, míg a rovásírás erre nem volt
alkalmas. A mostanság sokak érdeklődését felkeltő
rovásírást kicsit is megismerve, könnyen beláthatjuk, hogy
miért nem.
A középkori magyar kultúrában az írásbeliség nyelve
sokáig szinte kizárólag – a latin. Latin nyelvűek az egyház
által használt szövegek, s az egyházi irodalom első
alkotásai: Szent István Intelmei, a Szent Gellért-legendák
stb. is, akárcsak egész gesta- és krónika-irodalmunk,
Anonymustól Thuróczy Jánosig.
Az írástudás ekkoriban nem csupán egyfajta készség,
hanem szoros összefüggésben áll a latin nyelv által
közvetített egyházi és tudós műveltséggel. Ezt tükrözi a
deák szó jelentésfejlődése a magyarban. A későbbi
századokban is még sokáig találkozunk a deákos és a
deáktalan szavak kettős jelentésével: egyfelől a műveltség,
a latin tudás meglétére, másfelől a deáktalan szó még a
XVIII. században is jelenthette azt, hogy valaki
írástudatlan.
A korai ómagyar kor írásos emlékei azt bizonyítják, hogy
nyelvünk gazdag szókinccsel, és fejlett nyelvtani
rendszerrel rendelkezett. A szókészletben változatlanul
meghatározó szerepet játszanak az ősi (uráli, finnugor)
eredetű szavak.
Megjelennek az ún. belső szóteremtéssel (hangutánzással)
létrejött szavak: dörög, cseng.
Egyes szavaink jelentése bővül, pl. világ –
világmindenség, és világosság.
A nyelvünket is sok külső hatás érte új szavak
megjelenésével, s ezen keresztül gondolkodásunk
megváltozásával. A környezet újdonságait tükröző
szavakra (berkenye, juhar), a keresztény terminológiára
(keresztel, bérmál), és a latin eredetű szavakra (angyal,
legenda) utalhatok. Szláv (pap, király, megye, kádár),
francia (lakat, címer, kilincs), olasz (szerecsen, lándzsa,
korcsolya, fátyol), német (torony, erkély, kalmár, herceg)
jövevényszavak is bekerültek nyelvünkbe. Egyes szavaink
idővel el is tűnnek nyelvünkből, így például az isa –
bizony, a jorgat – irgalmaz.
A magyar nyelvű szövegek keletkezése az egyházi
gyakorlathoz kapcsolódik. A hívek a templomokban
anyanyelvükön hallgatták a prédikációt, így a papoknak
újra és újra magyarra kellett fordítaniuk a bibliai
szövegeket. E fordítói tevékenység emlékét őrzi magyaráz
igénk. Az élőszóban való tolmácsolás során alakult ki az
emelkedettebb magyar nyelvváltozat, melyet második
szóbeliségnek nevezünk.
Fejlődött gondolkodásunk, mely nem csak a beszédtempót
gyorsította fel, hanem a nyelvtani rendszer fejlődését is
eredményezte.
Nyelvünk magánhangzórendszere is változáson ment
keresztül, pl. a mély hangrendű i átadta a helyét az u-nak,
illetve a magas hangrendű i-nek.
Az alakulóban lévő ómagyar helyesírási rendszerben
gyakran találkozunk azzal a jelenséggel, hogy több
hangnak közös betűjele van, másfelől pedig egy hangot
több betű is jelölhet.
A magánhangzókkal kapcsolatos hangváltozások közül az
egyik legfontosabb és legszembetűnőbb a tővégi
magánhangzók eltűnése.
A mássalhangzórendszer több részletben megegyezik ma
használt nyelvünkkel, de természetesen sok a különbség is,
az eltelt hosszú idő alatt átalakultak egyes
mássalhangzóink, pl. dzs-ből gy lett. Bár meg kell
jegyezni, hogy egyes nyelvjárásokban (Felsőőrben)
meglepő módon ma is dzs-t ejtenek a köznyelvben
használatos gy helyett.

Bővült a mássalhangzók köre, megjelent a c, a zs, majd a
ty hang. Mint említettem, felgyorsult a beszédtempó, ezzel
függött össze a magánhangzó-kiesés egyes toldalékos
alakok használatakor, pl. bokor – bok(o)rot, sodor –
sod(o)rás. Ennél bonyolultabb hangtani változások hozták
létre a kő – köves, mező – mezeje alakokat.
Megváltozott
a
nyelv
hangzása,
kiteljesedett
hangrendszerünk. Korábban – az ősmagyar korban – igen
gazdag igeidő-rendszer alakult ki nyelvünkben.
Az ómagyar korra már az idő- és cselekvésviszonyok
árnyaltabb kifejezése is lehetővé vált az igeidők és az
igekötők együttes használatával. Kialakultak az alanyi és
tárgyas igeragozás használatára vonatkozó szabályok.
A jelen, múlt, jövő nyelvi kifejezőeszközei a mainál jóval
árnyaltabbak voltak. Írott szövegeink négyféle múlt időt is
megkülönböztetnek: elbeszélő múlt, befejezett múlt,
folyamatos múlt, régmúlt.
A nyelv fejlődésének újabb eleme az Árpád-korban az az
mutató névmásnak határozott névelővé válása. Azt fejezi
ki, hogy korábban már volt szó a hozzá tartozó főnévvel
jelzett dologról: „…és ewék oz tilwut dzsimilcstűl”, azaz
és evett a tiltott gyümölcsből (Halotti Beszéd). Korai
ómagyar emlékeinkben jól nyomon követhető az új szófaj
kialakulásának a menete.
Ugyanebben az időben indult meg az egy határozatlan
névelő kialakulása, a korábbi számnévi előzményből.
Előzmény-szófajai az egy számnév és az „egyik, egy
bizonyos” jelentésű (alakilag vele azonos) határozatlan
névmás.
A tulajdonnevek ekkoriban még egyeleműek voltak, két
elemből álló személynév csak igen ritkán fordult elő.
A korábban említett gondolkodás fejlődésének,
változásának eredményeként mondattani változások is
zajlottak, megjelentek a bonyolultabb összefüggések
feltárására is alkalmas összetett mondatok.
Az alanyt és az állítmányt személyben már igen, számban
azonban nem minden esetben egyeztették.
A különféle idegen nyelvi hatás, és a latintól való eltérése
miatt hangrendszerünk jelentős ingadozást mutatott. A
XIII. századtól kezdve azonban a királyi kancellária, és az
oklevelek kiállításával foglalkozó hivatalos helyek az
egységesítés irányába fejlesztették, míg végül a XIV.
században megszilárdult a kancelláriai helyesírás.
Anyanyelvünket állandó átalakulások formálták, s egyre
nőtt a jelentősége, pl. az egyházi liturgiában. Az
istentiszteletek során már 1433-ban elhangzott magyar
nyelvű fohász.
Ennek a kornak a második részét nem véletlenül nevezik kései ómagyar kor mellett - kódexek korának is, hisz’
kódex méretű magyar nyelvű szövegek jellemzik. A
korabeli hittérítéshez, a liturgia tanító részéhez, sőt egyes
imádságokhoz nélkülözhetetlenek voltak a magyar
fordítások. Az Angyali üdvözlet első ismert
megfogalmazását a Königsbergi Töredék és Szalagjai
(XII. sz. vége, XIII. sz. eleje) tartalmazzák. A vallásos
szövegekben
igyekeztek
minél
ünnepélyesebb,
„veretesebb” stílusban fogalmazni, halmozták a képzőket,
így jött létre a fényességes, a fehérséges, s a
szorgalmasság szavunk.
A Szentírás fordítása sokszor nagy nehézségekbe ütközött,
hiszen szöveghű, sőt szó szerinti fordítást kellett végezni,
ez azonban néha ütközött a magyar nyelv szellemével.
A lassú nyelvi átalakulás, az egységesülő nyelvi norma
jeleként értékelhetjük, hogy a kódexek a különféle
szavakat nem az alapján használták, hová valók a fordítók,
hanem ettől függetlenül, kizárólagosan használták ezeket,
pl. a felhő jelentésben felleg szerepelt.
Az alakuló, fejlődő írásbeliség ellenére nyelvünk
alapvetően nyelvjárásokban élt. Az élőbeszéd hatása
megtalálható a kódexekben.
Ebben az időben a tegezés volt az általános társalgási
forma, azonban a levelek megszólításában már megjelent a
magázás csírája. Galeotto Marzio korabeli, a magyar
nyelvhasználatról írt sorai azt tükrözik, hogy a
nyelvhasználat során sem a társadalmi, sem a nyelvjárási
különbségek nem okoztak jelentős, egymás megértését
gátló különbségeket. Persze azért jól elkülöníthető
nyelvjárások léteztek, ezeket a különféle kódexekben jól
nyomon lehet követni.
Mint már utaltam rá, ez a korszak már az ún.
nyelvemlékes korba tartozik. Most csak éppen hogy
felvázolva tekintsük át ennek a kornak a nyelvemlékeit.

FOLYAMATOSAN MŰKÖDŐ KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSAINKRA
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK SZOMBATONKÉNT A
KLUBÉPÜLETÜNKBEN. Érdeklődni: Gál Józsefné 320-804

A kezdeti időkből „be kell érnünk” szórvány
nyelvemlékekkel.
Az első, írásban is rögzített, és mindmáig fennmaradt
magyar szavak elszórtan, idegen nyelvű szövegekbe
ágyazva jelentek meg. Ezek közül az egyik legjelentősebb
Bíborbanszületett (VII.) Konstantin bizánci császár 950
körül a fia okulására írt görög nyelvű műve a birodalom
kormányzásáról. Több helyütt említi a magyarokat (türk –
turkoi - néven), de főleg személy-, és helynevek találhatók
benne, például Álmos, Árpád és Üllő is, valamint Etelköz,
Tisza stb.
Kiemelkedő jelentőségű – hazai keletkezésű – emlékünk a
veszprémvölgyi
apácák
adománylevele,
melyben
helyneveket és a király (kral) szót találhatjuk.
Nyelvtörténetünk szempontjából a legjelentősebbek között
kell említenünk a Tihanyi Alapítólevelet (1055). Ebben
nem csak
tulajdonneveket,
hanem közneveket,
szószerkezeteket is találhatunk, sőt egy közismert
mondatot is, ómagyarul: feheruuaru rea meneh hodu utu
rea.
Valódi szövegemléknek igazán a XII. század végi Halotti
Beszédet nevezhetjük (szövegemlék az a nyelvemlék,
amely hosszabb gondolatsort fejez ki magyar nyelven),
melynek kezdőmondata oly sokak számára ismerős:
Latiatuc feleym zumtuchel mic vogmuc ysa pur es chomuv
uogmuc.
A legkorábbi magyar versünk az ún. Leuveni Kódexbe
bemásolt Ómagyar Mária-siralom (XIII. század). Ezt a
prédikáció előtt énekelhették vagy mondogathatták.
A magyar szövegek eleinte elsősorban élőszóban éltek,
írásban való rögzítésük aránylag ritka lehetett.
A XIV. század második felétől maradtak fenn az első
magyar nyelvű kézírásos könyvek, más néven a kódexek.
A legkorábbi az ún. Jókai-kódex, melyet avignoni latin
legendáskönyvből fordítottak magyarra (1380 körül), de
ránk csak ennek későbbi (1430 körüli) másolata maradt.
A kódexek legtöbbje a latinul nem túl jól értő női
szerzetesek lelki épülésére szolgáló olvasmányokat
tartalmaz. Legendák, példázatok, bibliai részletek
találhatók bennük.
A legtöbb kódex a két nagy középkori koldulórendhez, a
ferencesekhez és a domonkosokhoz kötődik.
Nyelvi, nyelvtörténeti szempontból azért is jelentősek ezek
a kódexek, mert noha jelentősen fejlődött a nyelv a
korábbi időkhöz képest, de azért a nyelvi norma
kialakulása még nem zajlott le, inkább nyelvjárások
együttese volt. Így azután a fordítók, és a másolók a
különféle nyelvjárások nyomát hagyták a szövegeken.
Írásképét tekintve is jelentősen eltér a mai szövegektől,
hiszen a mondatkezdő nagybetűt, a mondatzáró írásjelet,
vagy pedig a tagmondatokat elválasztó vesszőket nem
alkalmazták még.
A vallásos szövegeken kívül világi tárgyú szövegemlékek
is fennmaradtak ebből az időből.
Legkorábbi (1476-os) – eredetiben fennmaradt históriás
ének - a Szabács Viadala, mely voltaképpen egy 150 soros
verstöredék Mátyás király dicsőséges haditettéről.
Első szerelmes versünk a Soproni virágének (1490 körüli),
mely mindössze két soros.
Az akkori élő nyelvet megőrző írásos szövegemlékek
közül kiemelkedő jelentőségűek a magánlevelek, az ún.
misszilisek.
Összefoglalva
megállapítható,
hogy
nyelvünk
szókincsében és kifejezéskészletében gazdag volt, míg
nyelvtani rendszere szilárd, de ugyanakkor rugalmas lett.
A fokozatosan emelkedő anyagi és szellemi művelődéssel
párhuzamosan haladt a nyelvi fejlődés is. Nőtt az iskolák
száma, kibővült a nyelv írásbeli használata, bár ekkor még
főképp a latin nyelv használata dominált. A magyar
nyelvet inkább csak élőbeszédben használták, ám egyre
jobban nőtt az igény a magyar nyelven való írni-olvasni
tudásra.
A helyszűke miatt kénytelen vagyok befejezni, bár
töprengtem, nem-e kellene még többet írni erről a fontos
korszakról. Remélem, sokaknak szemet szúrt a „nem-e”.
Ugye mennyire bántja az ember szemét/fülét? Maradjunk
annyiban, töprengtem, nem kellene-e még többet írni erről
a fontos korszakról. Legközelebb folytatom, ha nem is
erről, de a magyar nyelv következő, izgalmas és sok
érdekességet tartalmazó korszakáról.
- Németh Zoltán -
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PRÓZA PERCEK
Gabriel Wraith

A világ rendje
Akkor még nem tudtam... csak megéreztem. Csilla
néni éppen a termelőszövetkezetek működéséről és
effélékről tartott nekünk előadást. Negyedik osztályos
fejjel a téma nem tűnt annyira érdekfeszítőnek, az
osztály mégsem zajongott, és még csak nem is
fészkelődött. Előző óránk testnevelés volt. Legalább
tízszer körbefutottuk az iskolaudvart, kellőképpen
elfáradtunk hát ahhoz, hogy a megszokott nyüzsgés
helyett néma csendben üldögéljünk az iskolapadban.
Osztálytársaim zöme kifejezéstelen arccal bambult a
füzete fölött, még a csintalanabbik réteg is példás
magatartást tanúsított. Engem a többiekhez hasonlóan
teljesen hidegen hagyott a földművelés, ezen belül is
az őszi betakarítás, amiről éppen tanítónőnk beszélt,
most mégis jólesett átadni magam a tananyag
hallgatásának. Csilla néni szavai elbódítottak,
elálmosítottak, és noha még sohasem fordult elő
velem, hogy elszunnyadtam az iskolapadban, hirtelen
azon vettem észre magam, hogy a fejem lebicsaklik,
és mindenféle érdekes képek villannak fel a szemem
előtt.
Répa, petrezselyem, vöröshagyma és paradicsom...
zöldségek és gyümölcsök kavalkádja tűnt fel a
semmiből,
majd
kolbászok,
virslik
és
szalonnaféleségek következtek. Egy kerekeken guruló
fémalkotmány csörömpölt el mellettem, de még
abban a szempillantásban köddé vált, és átadta a
helyét
kaktuszokkal
teli
virágcserepeknek.
Csokoládészeletek kúsztak be ezután a látómezőmbe,
majd vécépapírtekercsek, legvégül pedig egy furcsa
tárgy,
ami
leginkább
egy
összehajtogatott
gumimatracra
hasonlított.
Ennél
a
résznél
elhomályosodott a kép, és arra ocsúdtam, hogy Csilla
néni rázogatja a vállamat. Az osztály derültsége
közepette
hebegtem
valamit,
megnyugtattam
tanítónőnket, hogy teljesen jól vagyok, aztán komoly
ígéretet tettem arra, hogy az óra hátralévő részét
megpróbálom ébren tölteni.
Senkinek sem mondtam el, milyen különös
látomásom volt azon a környezetismeret órán, de jó
darabig nem ment ki a fejemből. Nem múlt el nap,
hogy ne idéztem volna fel gondolatban.
Akkor még nem tudtam... csak megéreztem. Egy év
elteltével – felső tagozatba lépvén – új osztálytermet
kaptunk a szemközti, ütött-kopott iskolaépületben. Új
tanáraink lettek, tantárgyaink köre kibővült.
Környezetismeretet már nem tanultunk; földrajz,
élővilág, kémia és fizika lépett be helyette a képbe, és
a történelem is igazi új csemegének számított. Egy
ködös őszi reggelen álmosan foglaltam el helyemet a
padban, és már jó előre irtóztam az oxigén különféle
vegyületeitől, tudniillik nem rajongtam túlzottan a
kémia tudománya iránt. Az osztály pisszenés nélkül
hallgatta tanárunk monológját, időnként kréta
csikorgott a táblán. Rendszerint elmulasztottam
lejegyzetelni a rengeteg okosságot, amit az órán
hallottunk, mert úgy véltem, a tankönyvben minden
egyes elhangzott mondat szerepel.

A bambulás általam kikísérletezett, leutánozhatatlan
válfaját űztem éppen – a külső szemlélő számára úgy
tűnt, erősen figyelek és koncentrálok, holott egy
teljesen másik dimenzióban jártam –, amikor egyik
pillanatról a másikra eltűnt az osztályterem.
Gyertyák jelentek meg előttem különféle méretben és
színben, mellettük idióta kinézetű játékfigurák
imbolyogtak. Pislogtam párat, mire váltott a kép:
szappanok, flakonok és ismeretlen rendeltetésű
fémholmik bukkantak fel gyors egymásutánban.
Papírkötegek, íróeszközök, díszes üvegtárgyak
jelentek meg egy-egy másodpercre, aztán csattanást
hallottam, és hosszú ideig mereven bámultam az
osztályterem deszkapadlóját – alig tíz centiméter
közelségből, ugyanis fura transzállapotom közepette
kiestem az iskolapadból.
Osztálytársaim vihogtak, a tanár pedig különféle
dörgedelmekkel élt. Még azt is kilátásba helyezte,
hogy hazazavar, végül azonban megenyhült, és
jóakarón azt tanácsolta, pihenjem ki magam.
Megfogadtam a szavait: aznap este korán ágyba
bújtam, és mormotaként átdurmoltam az éjszakát.
Másnap viszont egész nap attól rettegtem, a látomás
megismétlődik. Ám mivel néhány hét elteltével sem
tapasztaltam jelét, hogy különös élményem
krónikusan visszatérőnek bizonyulna, lassanként
megnyugodtam. Titkomat továbbra sem osztottam
meg senkivel, és továbbra sem leltem magyarázatát,
mi is történt velem valójában.

Akkor még nem tudtam... csak megéreztem. A
második félév kezdetével ismét átköltöztettek minket.
Új osztályterem, újabb büdös olajkályha, újabb foltok
és repedések a falakon. A padok korhadtak, szálkásak
voltak, a székek ingatagok, lábaik kifelé álltak, mint a
hideglelős gebének az istállóban. Szüleink lázadoztak,
de az iskola vezetősége lecsitította őket, egyben
mindannyiunk türelmét kérte. Bírjuk már ki valahogy
azt a kis időt, elvégre gőzerővel épül a korszerű, új
iskolaépület, az áldatlan állapotoknak most már
belátható időn belül vége szakad. A tavasz
beköszöntével néhány osztály át is cókmókolt a
hófehér betonpalotába, mi viszont még maradtunk. A
napok kifejezetten lassan teltek, mindennél jobban
vártuk már a szünidőt. Tanulmányi eredményem kissé
leromlott, de aggodalomra még így sem volt
különösebb ok.
Május végén, egy különösen unalmas földrajzórán
aztán harmadízben is megtapasztaltam azt a különös,
transzállapotszerű érzést. Valahol Ázsiában jártunk,

Mongólia vagy Kína sivatagaiban, már nem
emlékszem pontosan.
A fülledt levegőjű osztályterem helyén hirtelen egy
végeláthatatlan kelmelerakat termett, nadrágok,
pulóverek és cipők jártak veszett táncot
elhomályosuló tekintetem előtt.
Ez alkalommal nem csak vizuális élményem volt.
Mókás, csivitelő női hang váltotta fel földrajztanárunk
szigorú orgánumát, mintha valóban a távoli Kelet
csodás tájain barangoltam volna egy mandulaszemű
hajadon társaságában, aki azt tűzte ki életcéljául, hogy
egy pillanatra sem fogja be a száját.
Az ismeretlen környezet faunája szőrmeállatokból
állt, buksi fejük idétlenül bólogatott vastag nyakukon.
Bélelt bőrkesztyűk kapdostak felém, ingek és kabátok
kergetőztek dévajul, aztán egyszer csak... minden
átmenet nélkül magamhoz tértem. A jelekből ítélve
senkinek nem tűnt fel, hogy rövid időre ismét elmén
kívül tartózkodtam. A tanár lelkesen magyarázott
valamit a kínai nagy falról, az osztály álmatagon
hallgatta. Még padtársam sem figyelt fel rá, hogy
rövid ideig tartó szellemi kiruccanásban volt részem.
Ez alkalommal nem dobogott a torkomban a szívem,
nem szorította össze torkomat a rettegés. Kezdett
érdekelni a dolog. A tanév hátralévő részében
valósággal vártam a soron következő látomás
érkezését, ámde csalódnom kellett, mert a látomás
nem jött. Soha többé.
Ősszel végre-valahára minket is átpateroltak az
újonnan épült, többszintes iskolakomplexumba.
Teltek a napok, hetek, hónapok, majd az évek... a vén
diák elballagott. Középiskolai tanulmányaimat a
fővárosban folytattam, majd miután kijártam mindent,
amit lehetett, az élet iskolájába iratkoztam be, telistele szépreményű tervekkel és csillapíthatatlan ifjonti
lelkesedéssel. Serdülőkori látomásaim csaknem a
múlt ködébe merültek, alig-alig emlékeztem rájuk a
későbbiekben.
Manapság viszont gyakran felemlegetem őket
magamban... akárhányszor csak végiggyalogolok
szülővárosom gyökeresen megváltozott főterén.
Telepakolom bevásárlókocsimat felvágottal és
szeletelt sajttal a Pennyben, hozzácsapok egy-két
doboz sört, majd miután végeztem a pénztárnál,
átruccanok a szemközti Rossmannba, hogy
megtudakoljam, megérkeztek-e már a karácsonyi
égők és a méhviasz-gyertyák. Esetleg benézek Yuan
Li üzletébe, akad-e megfelelő méretű sportcipő a
tappancsomra.
Aki ilyenkor figyelmesen nézi az arcomat, parányi
mosolyra lelhet szám szegletében. Igen, ilyenkor
visszaemlékezem iskoláskoromra, és megbékélek a
történtekkel. Asztrális időutazásaim azóta értelmet
nyertek, a töredékes puzzle-darabok mind a helyükre
kerültek.
Akkor még nem tudtam... csak megéreztem. De most
már határozottan tudom.
Ez a világ rendje.
Minden régi, kiszuperált iskolaépületből előbb-utóbb
Penny Market, Rossmann vagy kínai ruhakereskedés
válik.
Ripp Gábor - 2006. október

KIÁLLÍTÁSOK
Árpád napi kiállítás - Mitrov Gabriella fotóművész
2008. március 27-től április 5-ig
Megnyitó: március 27-én 17 órakor

Kiállítások a Vargha Gyula Városi Könyvtár
Galériájában
A megnyitón és a kiállítás teljes ideje alatt szeretettel várunk
minden kedves érdeklődőt.
Barta István korongozó és Rozgonyi Tímea grafikus közös kiállítása
2008. február 21-től március 6-ig
Megnyitó: február 21-én 16 órakor
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Szomszédolás kiállítás-sorozat üllői bemutatója
2008. április 8-tól 17-ig
Megnyitó: április 8-án 17 óra
Üllői gobelin készítők kiállítása 2008. április 24-től május 17-ig
Megnyitó: április 24-én 17 óra

Vargha Gyula Városi Könyvtár
2225 Üllő, Vasadi u. 1.
ullokonyvtar@monornet.hu

MŰVÉSZETI STÍLUSISMERTETŐ
Ezt a rovatot a második számunkban indítottuk
útjára azzal a céllal, hogy a különböző korok
szerteágazó képzőművészeti stílusirányaival
ismertessük meg olvasóinkat. Most, hogy
újságunk nagyobb olvasótáborhoz jut el, ismét
hangsúlyozni szeretnénk, célunk az, hogy a
klasszikusnak
számító
stílusok
mellett
megismertessük a modern, illetve kortárs
irányzatokban készült alkotásokat és azok
alkotóit, nézetüket és motivációjukat. Fel
szeretnénk hívni a figyelmet a művészeti
szemléletek változásaira. Hisz a manapság oly
népszerű impresszionista, illetve az annak tartott
posztimpresszionista alkotásokat is nehezen
fogadta el a közvélemény. Azonban az
eszközeik,
és
fantasztikus
megoldásaik
felismerése után ezek az irányzatok nyitottak
utat a manapság még szintén idegennek számító
új stílusoknak. Az új irányzatok képviselőinek
nagyszerű megoldásaikra és alkotásaik értékére
csak generációk múlva derül fény, valljuk meg
nagyrészt a kultúrsznobizmusnak köszönhetően.
Továbbra is célunk az, hogy ismert és kevésbé
népszerű alkotókat és műveiket ismertessük
meg olvasóinkkal, gondolva itt a jövő
nemzedékére, hogy az igazából értékes
dolgokkal is foglalkozzanak, és ha máskor nem,
egy baráti beszélgetés alkalmával kifejthessék
az álláspontjukat.

Csontváry Kosztka Tivadar
festő
1853, Kisszeben - 1919, Budapest
Mostani alkotónk bemutatásának
apropóját az adja, hogy tavaly
decemberben
a
Kieselbach
galériában megszületett minden
idők, aukción legdrágábban elkelt
magyar alkotása. A mű Csontváry
Kosztka Tivadar - A szerelmesek
találkozása
című
munkája,
amelyért jutalékokkal együtt 280
millió forintot kellett kifizetnie a
vevőnek. A Csontváry-festmény
sikere valószínűleg nem csak bájos
témájával,
hanem
kalandos
előtörténetével is összefügg.
Gyógyszerész volt, s csak 41 éves
korától
1894-ben
kezdett
festészetet tanulni. Németországtól
Olaszországon át Palesztináig
bejárta a világot és készítette
expresszionistának jegyzett képeit.
Kortársai nem értették meg
művészetét. A meg nem értés, a
magány
megbontotta
lelki
egyensúlyát,
alkotóereje
mindinkább felbomlott.

KOKTÉLAJÁNLÓ

MECÉNÁS ÍZEK
Különleges húsvéti párolt
báránycomb
Hozzávalók 6 főre
1.5 kg báránycomb
8 gerezd fokhagyma
őrölt bors
2 cl konyak
4 ek olívaolaj
1 csokor petrezselyem
8 ág kakukkfű
4 ág rozmaring
8 dkg puha vaj
tengeri só
12 cl száraz vörösbor
13 cl zöldségleves
13 cl tejszín

tegyük a hűtőbe. Másnap a fűszernövényeket
távolítsuk el. A vajat keverjük habosra, és a
megmaradt zúzott fokhagymát keverjük
össze.
A comb mindkét oldalát sózzuk be, és a vajas
keverékkel jól dörzsöljük be. Helyezzük
sütőrácsra.
250 fokra melegítsük elő a sütőt, és a
sütőrács alá egy tepsit helyezzünk, ami a
lecsöpögő zsírt felfogja.
A hőfokot csökkentsük 200 fokra és 50
percig süssük, ezalatt a comb belseje halvány
rózsaszín lesz.
Fektessük a sültet egy tálra, takarjuk le
fóliával és tegyük vissza a sütőbe, hogy
melegen legyen.

Bonyolultnak tűnik, de nem az. Nagyon
finom, érdemes az időt rászánni.
Húzzuk le a báránycomb bőrét, konyhai
törlővel töröljük szárazra. 5 gerezd
fokhagymát nyomjunk át fokhagyma
nyomón, bőségesen borsozzuk meg és
keverjük össze a konyakkal, majd az
olívaolajjal.
A fűszernövényeket mossuk meg, töröljük
szárazra, és a felét terítsük szét vastag
alufólián /vagy duplán/.
A fenti keverékkel dörzsöljük be jól a combot
és a megmaradt fűszereket szórjuk rá.
Csavarjuk alufóliában a combot és 1 napra

Mint minden úttörő művésznek, neki is csak
halála után egy 1930-as gyűjteményes
kiállításon fedezték fel művészeti jelentőségét.
Vízionárius festészetét expresszionista hevület,
ragyogó
színhasználat
és
szimbólumteremtő erő jellemzi.
Festői elve szerint naturalista, kit a
plein-air /természetben alkotott/
festészet
foglalkoztatott.
A
műteremben küszködött világítási és
atmoszferikus problémákkal, hisz őt
az erőteljes színhasználat jellemezte.
Küszködött világítási és atmoszferikus problémákkal. Vízióból,
szimbolikus
költői
látomásokat
varázsolt a vászonra. Formálása,
színezése, szerkesztése önkényes,
előadása, ecsetjárása szenvedélyes,
oldott, sokszor szabados. Főművének
A Naptemplom Baalbekben című
művét tartotta. Színei ragyogóbbak és
árnyaltabbak mint addigi képein. Már
itt is megjelenik a cédrusfa, ami
később nagy jelentőségű lesz:
Magányos cédrus. Ez utóbbin
nyilatkozik meg Csontváry nagysága,
amelyben utolérhetetlenül gazdag a
színharmónia.
- Sárándi -

A lecsepegett zsírhoz adjuk hozzá a
vörösbort, szűrjük át szitán, majd adjuk hozzá
a tejszint, és nagy lángon sűrítsük be. Sózzuk,
borsozzuk. Krumplipüré illik hozzá, a mártást
külön kínáljuk mellé.
N.Kékedy

Hirdessen nálunk!
Egyszeri megjelenés Br. 5 000 Ft, erről Alapítványunk támogatási
igazolást is tud adni, amely 100%-ban leírható az adóból.

www.sarandi.hu/partymix
Célunk, hogy a manapság egyre népszerűbb
koktélozáshoz könnyen elkészíthető, otthon is
megtalálható
alapanyagokból,
finom
és
látványos italrecepteket adjunk közre.
Mostani italajánlatunkat azoknak ajánljuk, akik
a megszokott Mojito, Sex On The Beach,
Tequila Sunrise, Srewdriver nevű italoktól eltérő
új ízhatású italkülönlegességet is szeretnének
kipróbálni.

A PARTY MIX AJÁNLATA
Húsvéti koktél
3 cl vodka
2 cl tejszín
4 cl ananászlé
4 cl őszibarack lé
1 szem fehér Negro cukorka
A Negro cukorkát
mozsárban
széttörjük, utána
tegyük egy üdítős
pohárba és a
vodkával keverjük
jól el Nem baj,
ha darabos marad.
Majd töltsük
fel jégkockákkal.
Shakerben pár
szem jéggel
rázzuk össze
a tejszínt, a
barack és az
ananászlevet,
majd szűrjük
át a pohárba és
kanállal
keverjük fel.
Díszíthetjük
narancsszelettel
vagy koktél
cseresznyével. A
húsvét hangulatát egy keverőpálcára ragasztott
nyuszis matricával adjuk meg.
- Party Mix -
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KÖZLEMÉNY
KÖSZÖNJÜK A
TÁMOGATÁST!
DragonPC

/Üllő/

Gara György /Gara Nyomda/
Hamenda Lajoné

/Üllő/

Hargas Gáborné

/Üllő/

Papp István

/Üllő/

Vas István

/Üllő/

Továbbra is hálásan fogadunk
minden segítséget, felajánlást.
Támogatóink között év végén
értékes műalkotásokat
sorsolunk ki.

KULTURÁLIS AJÁNLAT
GABI PAPÍR- ÉS KÖNYVESBOLT
AJÁNLATA
Csernus Imre: A nő
Vajon tudjuk-e, hogy mitől nő egy nő, és vajon mitől
jó nő? Meg tudjuk élni saját nemiségünk, akár férfiak
vagyunk, akár nők? Tudunk-e jó példával szolgálni
gyermekeinknek? Jól érezzük-e magunkat a saját
bőrünkben? Teszünk inkább valamit azért, hogy
jobbak lehessünk, vagy csak az irigykedésre futja? Ha
elég erős a kérdések feltevéséhez, lapozzon egyet! A
bátraké a szerencse.
Rhonda Byrne: The Secret /A titok/
TUDATOS TEREMTÉS A Nagy Titok töredékei
eddig is fellelhetők voltak szájhagyomány útján
fennmaradt bölcsességekben, irodalmi művekben,
különböző vallásos és filozófiai szövegekben. A
darabkák azonban most először állnak össze teljes
kinyilatkoztatássá, mely képes megváltoztatni
mindazok életét, akik kapcsolatba kerülnek vele. Ez a
könyv megmutatja, hogyan használhatod a Titkot
életed minden területén - legyen szó pénzről,
egészségről, kapcsolatokról, vagy a boldogságról úgy
általában. Segítségével felfedezhetsz egy benned
rejlő, kiaknázatlan erőforrást, amely képes
megszépíteni az életedet.

FELHÍVÁS
Kérjük, hogy 2008-as tevékenységünket támogassa azzal, hogy
jövedelemadója 1%-át a Merczel Erzsébet Alapítvány részére
ajánlja fel. Adószám: 18711262-1-13

A Bécsi erdő legszebb helyei II. – június 28.
Baden bei Wien
Világhírű gyógyfürdő és üdülőhely.
Autóbuszköltség: 5 900 Ft/fő – 14 év alatt: 5 400 Ft/fő
Biztosítás: 300 Ft/fő, 65 év felett 600 Ft/fő
Indulás: ½ 6-kor Üllőről, ¼ 7-kor Bp. Planetárium
Jelentkezési határidő: mielőbb
Befizetés: legkésőbb az indulás előtt egy hónappal
dr. Lőréné Rónaszéki Beáta
Telefon: 06-20-383-8194 • 320-033

BÍZZA RÁNK MAGÁT ILLETVE CÉGÉT!
Boríték, levélpapír, szórólap, névjegykártya, könyv,
prospektus, üzleti és más nyomdatermékek.
Gara György nyomdavezető • 06-20-364-9298
Üllő, Pesti út 216.
Üllő, Pesti út 61.

uzlet@dragonpc.hu

DragonPC
Minden, ami számítástechnika

NAPHÁZ GYÓGYCENTRUM
Turbó szolárium - Kozmetikai és napozószerek
Gyógymasszázs - Kiváló szakemberekkel
Natúr-, gyógykészítmények - Vitaminok, étrendkiegészítők, gyógyteák, krémek
Fülkezelések - Meszesedés, fülzúgás, megfázás esetén
2225 Üllő Pesti út 222. • Tel: 320-660 • Mobil: 06-30-569-6189

A GARA NYOMDA vállalja bármilyen típusú
nyomtatvány elkészítését a grafikai tervezéstől a
kivitelezésig, rövid határidőre, korrekt árakkal.

Party Mix koktélszervíz
Dobja fel rendezvénye hangulatát kulturált, ízléses
italszolgáltatással!
Kerti partyra, lakodalomba, leány/legény búcsúra,
bálra, bankettre, fogadásra, céges rendezvényre,
születés-, névnapra, szabadtérre és sátorba is.
Korrekt árakkal, színvonalas szolgáltatásokkal állunk
rendelkezésére, a "wellcome drink"-től akár a teljes
italkiszolgálásig.
Önnek is keverünk italt, hívjon vagy kérjen ajánlatot e-mailben!
www.sarandi.hu/partymix • Tel: 30-987-4747 • tibor@sarandi.hu

Manikűr • pedikűr • műkörömépítés • talp- • reflex- • svéd- és
frissítőmasszázs
Birta Marika
Mobil: 06-20-217-8156

Nyitva: H-P 10.00-19.00
Szo: 9.00-13.00
Tel: 06-30-396-4120
Bolt: 06-21-252-8700

Mecénás

Wachan – a Duna völgye – május 31.
Krems
Az egyik legszebb Duna menti város Ausztriában.

Herédy Alexandra

HIRDETÉSEK

8 Üllői

Mesél a Bécsi erdő – április 26.
Perchtoldsdorf
A piac terén a városháza, a templom a csontház és a vár.
Hinterbrühl
Európa legnagyobb Föld alatti tavasbarlangja.
Lichteinstein
Erődítménye a román korban épült.

HIRDETÉSEK

Az Üllői Mecénás Művészeti Klub háttérszervezete a
Merczel Erzsébet Alapítvány

www.dragonpc.hu

TKM Üllői Egyesületének programjai
A Felvidék legszebb helyei V. – április 5.
Garamszentbenedek
Garam folyó fölé magasodik a bencés apátsági templom.
Körmöcbánya
A felvidék legszebb városai közé tartozik. Aranyváros.

Hívásra házhoz megyek!

2005

ÜLLŐI MECÉNÁS y AZ ÜLLŐI MECÉNÁS MŰVÉSZETI KLUB NEGYEDÉVENKÉNT
MEGJELENŐ KULTURÁLIS TÁJÉKOZTATÓ LAPJA
Szerkesztőség: 2225 Üllő, Kistemető u. 1. y Tel: Sárándi Tibor 06-30-987-4747 vagy
N. Kékedy Ibolya 06-29-320-672 y klub@ulloimecenas.hu
NYOMTATÁS: GARA NYOMDA y NYOMDAVEZETŐ: GARA GYÖRGY
2225 ÜLLŐ, PESTI ÚT 216. y TEL: 06-20-364-9298

