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A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSA, 
MINDEN KERESZTÉNY 
KÖZÖSSÉG SZÜLETÉSNAPJA. 
 
 

Húsvéthoz kapcsolódva pünkösd is 
mozgóünnep, amely május 10-e és 
június 13-a közé esik. Az ünnep 
elnevezése a görög pentekosztész, 
azaz   "ötvenedik"  szóból   származik, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ugyanis ez az ünnep a húsvét utáni 50. 
napon kezdődik. Pünkösd ünnepét a 
keresztény egyház annak emlékére 
tartja, hogy Jézus mennybemenetele 
után a Szentlélek leszállt az 
apostolokra. 
Az 50 nap a zsidó vallásból ered. Ők 
ünnepelték a Pészach utáni ötvenedik,  
az aratás, az első gyümölcsök, majd 
később a Tízparancsolat adományo-
zásának ünnepét. 
 

A magyar pünkösdi szokásokban a keresztény szokások keveredtek az ősi, 
pogány szokásokkal, a már meglévő pogány hagyományokra épültek rá a 
keresztény elemek, és olvadtak össze egy ünneppé. Krisztus mennybemenetele 
után az apostolok, Mária és a legközelebbi tanítványok közösen ünnepelték 
pünkösdöt. Hirtelen hatalmas szél támadt, amely betöltötte az egész házat, ahol 
összegyűltek. Majd lángnyelvek jelentek meg, melyek szétoszlottak és leszálltak 
mindegyikükre: megteltek Szentlélekkel. Ezután különféle nyelveken kezdtek el 
beszélni, ahogy a Lélek adta nekik, hogy szóljanak. A Jeruzsálemben 
tartózkodók meglepve tapasztalták, hogy amit az apostolok mondanak, ki-ki a 
maga nyelvén megérti. Előállott Szent Péter és prédikálni kezdett. Sokan 
megértették beszédét, és belőlük alakultak az első keresztény gyülekezetek. 
Pünkösd tehát az egyház születésnapja is. A középkorban a Szentlélek eljövetelét 
megelőző   szél   zúgását   kürtökkel,   harsonákkal  utánozták.   A  lángnyelveket 
égő kócok jelképezték, melyeket 
a templom padlásáról eresztettek 
alá a hívek közé.  
Magyarországon pünkösdhétfő 
1993 óta ünnepnap. 

 

- Internetről gyűjtött cikk - 

PÜNKÖSD N. Kékedy Ibolya 
 

ANYÁKNAPJÁRA 
 
Esők sűrű csepp-erdeje borul ma Rám, 
Játszi gondolat: ha hangod meghallanám. 
Ha felfognám, ha érezném, törődsz velem, 
Csupa kérés, csupa várás: gyorsan gyere. 
 
A kegyhelyére mindig az orgonám viszem, 
S bárhol orgonát látok Rá emlékezem. 
Köszönöm Neki kedves gesztusát 
Tudom, az égbe vitte magával az orgonám. 
 
Biztosan nyílik ott is csodaszép orgona, 
A lilás, habos, kavargó felhők felett. 
Ugye, adsz majd abból egy szálat 
Édesanyám? 
Majd amikor egyszer Tehozzád felmegyek?       
 
 

MEGHÍVÓ 
 

L. Szabó Erzsébet  
 
üllői származású Munkácsy-
díjas ÜVEGTERVEZŐ 
iparművész kiállítása nyílik 
május 13-tól június 3-ig a 
Magyarok Házában 
/Budapest, V. kerület 
Semmelweis utca 1./ 
 

"Kézi üvegkészítés  
évezredek óta van, 
és  örökké  lesz,   
amíg  ember  lesz  a  világon..." 
 
L. Szabó Erzsébet egyedi tervezésű, sorozatgyártásra 
alkalmas hazai alkotásait a salgótarjáni és a tokodi 
üveggyárakban, később a Műszaki Üvegipari 
Szövetkezetben, és a Szilikátipari Kutató Intézet 
üveghutájában kivitelezte. A melegalakítással járó, 
fújással előállított üvegmunkáit napjainkban a 
magyarországi és csehországi üveggyárakban készíti, az 
egyéb iparművészeti feladatokat saját műtermében oldja 
meg. Foglalkozik úgynevezett hutakész, szabadkézi 
alakítású üvegtárgyak és használati célú üvegek 
készítésével, de gyakran tervez és kivitelez olyan 
tárgyakat, melyek a tömeggyártás igényeinek is 
megfelelnek. 1990 óta üvegfestéssel is foglalkozik. 
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GOBELIN CSODÁK 
 

2008. április 
24-én külön-
leges, gyűjte-
ményes Gobe-
lin kiállítás 
nyílt az üllői 
Vargha Gyula 
Könyvtárban. 

 
Eddig ilyen válogatást Üllőn nem láthatott a 
közönség. A kiállított alkotások mind üllői 
kézimunkázók művei. Meglepő, de a kiállítók 
között egy férfi is szerepelt. 
A kiállítást Dr. Kun Mária református lelkész 
nyitotta meg. Akik kiállítottak: Beke Ildikó, 
Dr. Halasi Katalin, Ferencsik Béláné, 
Hamenda Lajosné, Hegedűs Györgyné, 
Kalináné Dobos Ágota, Kismarosi Józsefné, 
Kovácsné Hamenda Gyöngyi, Krupa 
Györgyné, Mészáros Jánosné,    
Nemeskürtiné Dobsa Ágnes,   Rakó Józsefné, 
 

Seprűs Sándorné, Szigeti János, Szigeti 
Jánosné, Tímár Julianna, és Varga 
Gusztávné. A kézimunkák téma szerint 
rendkívül változatosak: virágkompozíciók, 
tájképek, állatképek egyaránt előfordulnak. 
A megnyitót kiscsoportos óvodások műsora 
előzte meg, amit az általános iskola 
diákjainak verses és prózai előadásai 
színesítettek. A műsor folytatásaként Pechtol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Csilla, a Harmónia Zeneiskola tanára adott 
egy kis ízelítőt az iskola tavaszi 
előadássorozatának repertoárjából. Végül a 
kiállítást megtekintőknek a már 
elmaradhatatlan állófogadás adott keretet egy 
kis kötetlen beszélgetéshez. A kiállítás május 
17-ig látható.  

- Oltványi János - 

Harmónia Fesztivál 
 
Április 9-étől egészen május elejéig tartja a 
Harmónia Zeneiskola az immár több éve 
rendszeresen megrendezésre kerülő tavaszi 
koncertsorozatot. Ezek a koncertek valóban 
kellemesen rázzák fel az embert tavaszi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 fáradtságából! Mi az április 18-ai koncertet 
tekintettük meg. Pechtol Csilla és Szerdahelyi 
Pál adtak elő egy csokrot az 1920-as, ’30-as 
évek dalaiból, amelyek között vegyesen 
fordultak elő magyar örökzöldek, 
filmslágerek és Gershwin dalok. Zongorán 
közreműködött Czövek István és Kiss Sándor 
dobolt. 
Mindkét előadó színpadi jelenléte élmény, 
akár duettet, akár szólót énekelnek. A 
könnyed előadásmódot elegáns színészi 
játékkal fűszerezték, finom humorral tarkítva. 
Sőt, némely dal alkalmával a közönséget is 
bevonták a játékba! 
 
Aki tehát úgy döntött, hogy ezt a péntek 
délutánt a Zeneiskolában tölti, annak igazán 
maradandó élményben volt része. 

- Oltványi János - 

Öt település. Négy művészeti klub. Huszonöt 
alkotó kedvű amatőr. Megszámlálhatatlan szín, 
ötlet és motiváció. Egy kiállítóterem. 
Tőmondatokban talán így lehetne jellemezni a 
Szomszédolás- Kiállítás legutóbbi, üllői állomását.  
Az összefogás ismételten meghozta gyümölcsét, 
Vecsés, Gyál, Üllő, Alsónémedi és Felsőpakony 
olyan színes kavalkádot alkotott meg a teremben 
hogy szinte bele lehetett szédülni. Széles skálán 
mozogtak az alkotások. Volt Madách illusztráció, 
melyben szemfülesen kereshettük az egyes 
színeket, tájkép régi házzal és kispaddal, fára 
festett táncoló bohóc, egyszóval minden, ami 
szemnek és léleknek kellemes és meglepő, vicces 
vagy bohókás, felemelő, esetleg szomorú, de 
összességében mindenképpen parádés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Annyi biztos: jókor voltunk, jó helyen, jó 
társaságban. És hogy mi lesz a továbbiakban? A 
Klubok gőzerővel dolgoznak, az ecsetek sercegnek, 
a ceruzák kopnak, az alkotóknak kevesebb lesz a 
hajuk, de mindannyian tudják, hogy jövőre ha újra 
találkozunk, megint egy kicsivel jobbak, többek és 
különbözőek lesznek, de egy valami nem fog 
változni. 
Lesz öt település. Négy művészeti klub. Sok alkotó 
kedvű amatőr. Megszámlálhatatlan szín, ötlet, 
motiváció. Egy kiállítóterem. 

- Darab Anikó - 

N. Kékedy Ibolya rovata 
 

Diéta parlagfű ellen 
 

Jön a nyár, közeleg a parlagfű virágzásának 
ideje. Napjainkban az allergiával kapcsolatos 
felvilágosításban kulcsfontosságú szerephez 
jut a megelőzés, ami megkönnyíti a kritikus 
hónapokat. 
A parlagfű allergiában szenvedő beteg 
számára javasolt ételek. 
HÚSOK: belsőségek kivételével a színhús: 
szárnyasok, (pulyka, baromfi, kacsa, liba) 
sertés, marha, vadhús: (szarvas, vaddisznó, 
őz) illetve az ezekből készített 
húskészítmények. Egyetlen kivétel a füstölés. 
TEJTERMÉKEK: tej, tejeskávé, natúr 
joghurt, kefir, aludttej, ízesített joghurtok a 
megengedett gyümölcsökből. 
GABONAFÉLÉK: zab, rozs, búza, kukorica, 
rizs, árpa s az ebből készült péksütemény, 
kenyér, zsemle. Sütemények, amelyek nem 
tartalmaznak fahéjat vagy csokoládét. 
ITALOK: ásványvíz, szénsavas üdítők.  
GYÜMÖLCSÖK: sárgabarack, őszibarack, 
szilva, cseresznye, meggy, szőlő, ribizli, 
áfonya, szeder, málna, alma, körte, belőlük 
készült ételek, gyümölcslevek. 
ZÖLDSÉGEK: lehet sütve, főzve, grillezve: 
burgonya, káposzta, vöröshagyma, kelbimbó, 
karfiol, répa, retek, karalábé, kelkáposzta, 
saláta, cékla, gomba, szója. 
Erjesztéssel készült savanyúságok, mint 
savanyú káposzta kerülendő. 

 PROGRAMAJÁNLÓ 

PESTI ÚTI 
PRAKTIKÁK 

Magyar Városok - Magyar 
Művészek 

Képzőművészeti Kiállítás 
 

2008. június 20 - július 15. között kerül 
megrendezésre a Budapesti Művelődési 
Központ Galériájában Budapesten a XI. 
kerület Etele út 55. szám alatt. 
  

15 város művészeti képviselői lettek felkérve, 
(festészet, grafika, kisplasztika) akik 
művészetükkel fémjelzik városuk kulturális - 
művészeti életét. Üllőt négy alkotó képviseli, 
- De Villa Ernesto Celeste, Sárándi Tibor, 
Sugár Gábor és Zöldi Valéria, akiket április 
8-án a Szomszédolás kiállítás-sorozat 
megnyitóján Kissné Szabó Katalin 
polgármester asszony hivatalosan is felkért 
erre. 
  

A közreműködő városok között szerepel 
többek között: Abony, Pilisvörösvár, 
Ráckeve, Százhalombatta, Törökbálint, 
Visegrád, és Tata is. 
A szervezők és a művészek is minden kedves 
érdeklődőt szeretettel várnak. 

- Mecénás - 



 

PLUS 29 MAGAZIN MŰSOR, A TÉRSÉG TELEVÍZIÓS MAGAZIN 
MŰSORA, ÜLLŐI HÍREKKEL, ESEMÉNYEKKEL A MONOR 

TELEFONTÁRSASÁG CSATORNÁJÁN! 
ADÁS: CSÜTÖRTÖK 19h  ISMÉTLÉS: VASÁRNAP 15h, KEDD 19h. 

EMAIL CÍM: williams@williams.hu      TEL 06-20-9-546-319 

KREATÍV ÖTLETEK 
 

 

OLAJFESTÉS – az igazán maradandó alkotás eszköze 
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A mostani kreatív rovatban az olajfestés 
technikáival szeretném megismertetni a kedves 
olvasókat. Természetesen átfogóan nem tudunk 
közreadni minden lényeges momentumot, csupán 
néhány alapvető lépést emelünk ki, ami segít az 
elindulásban. Elsőként azt ismertetjük, hogyan 
lehet egy bonyolultnak tűnő képet egyszerűen, 
mutatósan elkészíteni.  
Az alábbi képet néhány színnel meg lehet 
valósítani, nem kell hozzá nagy színpaletta. Az 
alapvető színekből gyakorlatilag ki tudom alakítani 
a szükséges színskálát. 
Hozzávalók: hordozó (alapozott kartonlap a 
legolcsóbb), olajfesték, ecsetek (8-as, 4-es, 2-es), 
festőszer (ez így kapható – ezzel hígítjuk a 
festéket). Amire még szükség van: ceruza, vonalzó, 
ecsetmosó, rongy. 
Legfőbb titka a sikeres festménynek, az hogy 
higgyük el magunkról, képesek vagyunk lefesteni 
amit látunk. Persze egy kis kézügyesség is 
szükséges. Talán 80:20 arányban. 80%-ban a 
fejünkben dől el, hogy képesek vagyunk rá. Ehhez 
a 80%-hoz szeretnék segíteni az alábbi pár 
lépéssel. Természetesen van arra is mód, hogy a 
maradék 20%-ot hogyan pótoljuk.  
A most ismertetett technika csak egy a sok-sok 
festészeti megoldás közül. De használható 
praktikákat tartalmaz bármilyen témához. Most 
először kijelöljük az előtér elemeit, majd 
kialakítjuk a hátteret és visszatérünk az előtér 
elemeinek kidolgozására. Fontos, hogy a 
lehetőségekhez képest mindig a kép egészén 
dolgozzunk.  
 
1. lépés: elemezzük ki a témát 
Válasszunk témát és nézzük meg alaposan. 
Felejtsük el a látottak nevét (fű, fa, felhő) és 
keressünk alakokat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Összpontosítsunk a színekre. Homályosítsuk el a 
tekintetünket (bandzsítsunk) ez segít a nagyobb 
alakokat és a mozgást meglátni a képen.  
Ha jól kielemeztük - megtanultuk - a képet, akkor 
az már az agyunkban el is készült, már csak 
kivitelezni kell. Ne siesd el ezt a lépést. Ha jól 
kielemezted a képet, akkor a feladat 
háromnegyedével már kész is vagy. 
Határozzuk meg a szükséges színeket, de ezt 
korlátozzuk a képen látható alapvető színekre: 
sziénabarna, nedvzöld, kobaltkék, kadmiumvörös 
és kadmiumsárga plusz fehér és fekete. 
 
2. lépés: vázoljuk fel a nagyobb alakokat 
Lehet ceruzával, de sokkal elegánsabb és jobban 
illeszkedik a képhez, ha alálazúrozunk /hígított 
színnel/. Próbáljunk igazodni a képen lévő 
arányokhoz. Ehhez nem árt egy kis kézügyesség.  

Ha kell, 
használjunk 
hálós 
átrajzolást, 
ezzel némi 
rajzrutinra is 
szert 
tehetünk. 
 
3. lépés: vigyük fel a nagyobb alakok alapszíneit 
Az előtérben lévő alakokat sötétebb tónussal 
vigyük fel. Ritka kivétel ennek az ellenkezője, de 
nem kizárt. A lényeg, hogy az előtér kiemelkedjen, 
ne olvadjon bele a háttérbe. A légköri perspektíva 
használatára már a reneszánszban (németalföldi 
festők) rájöttek, hogy ami távol van az 
homályosabb, kékesebb árnyalatú a légkörnek 
köszönhetően, és minél közelebb esnek a 
horizonthoz, annál kékebbek. 
 
Lényeges, 
hogy már itt a 
részletek 
kidolgozása 
nélkül 
utaljunk a 
tárgyak, 
szereplők 
közötti  
kapcsolatokra.  
Ennél a lépésnél fontos, hogy a nézőpontot 
helyesen vigyük fel. Izgalmasabbá tehetjük a képet, 
ha a háttérbe beteszünk egy hasonló témát, de 
figyeljünk, hogy ne legyen idegen a nézőponttól. 
Úgy helyezzük el azt a háttérben, hogy egységben 
maradjon a kompozíció.  
A semmitmondó, de bonyolult háttér helyett, egy 
fás, bokros hátteret adunk az alkotásnak. Ezek 
segítenek előtérbe helyezni a központi figurát. Ha 
nagyon megbontott, aprólékos hátteret csinálunk, 
akkor elveszi a figyelmet a kép mondanivalójától.  
A központi alakokat még ne dolgozzuk ki, csupán 
érzékeltessük az elhelyezkedésüket és a 
kiterjedésüket. 
 
4. lépés: kezdjük el a hátteret 
A hátteret érdemes az egyszerűbb, megfoghatóbb 
oldalról kezdeni. Jelen esetben a füves területet 
kezdjük el kidolgozni.  
Ezzel egy 
időben már 
célszerű a 
központi 
alakokat is 
elkezdeni 
kidolgozni, 
hogy az 
árnyékot  
megfelelően helyezzük el.  
A központi alakon érzékeltessük a kontrasztot, a 
világosabb, és sötétebb árnyalatokat. Figyeljük 
meg az eredeti képet és fedezzünk fel a központi 
elemeken kisebb színtömböket. Ezek adják majd 
meg a ló és az ember alakját. Figyeljünk arra, hogy 
se a háttér, se az árnyékok ne keveredjenek össze a 
központi elemmel. A színkülönbség még a tónusok 
alkalmazása mellett is maradjon meg. Ne vesszünk 
el a részletekben! Ha kell, homályosítsuk el a 
tekintetünket, vagy menjünk távolabb a képtől.  
 

 
5. lépés: a részletek előtt töltsük ki az alapot 
Fedjük be teljesen az alapot. A háttér fenti részének 
kidolgozásánál se vesszünk el a részletekben. 
Zölddel és fehérrel alakítsunk ki fákat és bokrokat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emlékezzünk a levegőperspektívára. Egy kis 
kékkel máris harmonikusabb hátteret alakíthatunk 
ki. Pirossal pedig egy kis meleg tónust vihetünk a 
háttérbe /piros+zöld = barnás árnyalat/.  
 
6. lépés: dolgozzuk ki a részleteket 
Térjünk vissza a központi alakokra és dolgozzuk ki 
a részleteket a kívánt mértékben. A központi 
alakokon világos árnyalatokkal érzékeltessük a 
mozgást, a dinamikát. Egy-egy jól odatett 
ecsetvonás sokat dobhat alkotásunkon. A lótakarón 
megcsillanó fények érzékeltetik és kiemelik a ló 
formáját, mindamellett, hogy izgalmassá teszik a 
képet.  
 
7. lépés: véglegesítsük a festményt 
Utolsó lépésként ismét az egész képen dolgozzunk. 
Próbáljunk olyan részleteket keresni, amellyel 
feldobhatjuk a képet. Akár az eredeti fényképtől 
teljesen vonatkoztassunk el. Figyeljük meg a 
fényképet és az apróbb részletekre is 
összpontosítsunk, de a hátteret hagyjuk 
homályosan, kidolgozatlanul, hogy ne vonja el a 
tekintetet és az előtérben lévő cselekményen 
maradjon a hangsúly.  
Ha végeztünk, tegyük szellős helyre, mert néhány 
szín megszáradásához akár hetek is eltelhetnek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remélem, sikerült némi instrukciót adni egy 
kompozíció megfestéséhez és kellő önbizalmat 
adni annak, aki ki szeretné próbálni az olajfestés 
technikáját.  
A Mecénás Klub alkotóházában /Kistemető u. 
1./ havonta két alkalommal ingyenes festő 
foglalkozást tartunk, amire minden érdeklődőt 
szeretettel várunk. Az alkotóházban további 
technikák, módszerek és gyakorlati 
tapasztalatok elsajátítására van lehetőség. 
A foglalkozások vasárnap 14 és 17 óra között 
vannak, májusban a Csülökfesztivál utáni két 
hétvégén – május 18., május 25., majd 
júniusban 15-én és 29-én.  

- Sárándi - 
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Vargha Gyula  
155 éve született  

(1853-1929) 
 

Statisztikus, költő, műfordító, az MTA tagja 
Joghallgató korában a Statisztikai Hivatal 
szolgálatába lépett. 1901-től a Statisztikai Hivatal 
igazgatója. A hivatalos statisztika fejlesztésén kívül 
a gazdasági-statisztika területén is értékes munkát 
végzett.  
A magyar hitelügy és hitelintézetek c. munkáját az 
MTA Marczibányi-díjjal jutalmazta; ez a műve, 
valamint az 1895. évi mezőgazdasági 
üzemstatisztika fontos gazdaságtörténeti forrás. 
1914-től 1917-ig nemzeti munkapárti 
országgyűlési képviselő, a kereskedelemügyi 
minisztérium politikai államtitkára. Tisza István 
politikájának lelkes híve és támogatója volt. Első 
verseskötete 1881-ben jelent meg, ezt 23 évi 
hallgatás után több kötete követte. Mint műfordító 
is ismert volt. 1883-tól a Kisfaludy Társaságnak is 
a tagja. Birtokos nemesi család fia volt, neveltetése 
már eleve rendíthetetlen kálvinistává és türelmetlen 
nacionalistává alakította.  
1915-tõl Tornyoslöbön élt az 1929-ben 
bekövetkezett haláláig. Ennek emlékére vette fel az 
Üllői városi könyvtár a nevét.  
Emlékére 2007. augusztus 11-én állandó kiállítás 
nyílt a várpalotai Trianon Múzeumban. Szerepe  
volt a mai Budapest 
XVII. kerületében levő 
Akadémiatelepek 
megvalósításában, ezért 
ott utcát neveztek el róla. 
2007. szeptember 
elsejével megkezdte 
működését a 
Nemesgörzsönyi Vargha 
Gyula Református 
Általános Iskola is. 
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A VÉGTELEN FELÉ 
 
Látomás-e, vagy csak álom? 
Más vidék ez, nem a régi. 
Tavaszi szél leng a tájon, 
Zöld gyepen virág fakad. 
Szívem elkezd újra égni, 
Újra ifjú vágy ragad. 
 

Ott a tó, zöld partba szegve, 
Fák a parton, lombozatjuk 
Tükrözött képét rezegve 
Ingatja a hablepel, 
S kék vizen a hószín hattyúk 
Nesztelen suhannak el. 
 

Húznak, úsznak karcsú nyakkal, 
S mintha én is vélők úsznám, 
Öreg hattyú, ifiakkal; 
Mely mögöttünk elmarad, 
A vízen vont széles utcán 
Táncolnak a sugarak. 
 

S ez a sík víz tán nem is tó, 
Napnyugatra nincs határa, 
Tükre távol, mint virító 
Tündér rózsás kert virul, 
Ibolyaszín tengerárra 
Tűznap fényesője hull. 
 

Körben úszó ifjú hattyúk 
Tőlük lassan elevezve 
Látják a nagy öreg hattyút, 
Amint egyre távolog, 
Hol a végtelenbe veszve 
Égnek a bíbor habok. 
 

Vén fejét feltartva büszkén, 
Felborzolva szárnya tolla, 
Lángoló hab fényes üszkén 
Ringatózva énekel, 
S mint a távozó vitorla, 
Lassan úgy enyészik el. 

 
NEMZETEM 
                          
Nemzetem, te szent, te drága, 
Életemnek imádsága, 
Megkönnyezlek, elsiratlak; 
Sír a lelkem, sír miattad! 
Jelened gyász, múltad átok, 
S a jövendő, a mit látok, 
Rosszabb múltnál és jelennél. 
Árva népem! Bár ne lennél. 
Mért kell annyi gyászt megérned? 
Jobb lett volna, mint az érnek, 
Elenyészned a homokban, 
Hírt se hagyni fenn nyomodban. 
Könnyű gyönge népelemnek 
Elenyészni, amíg gyermek, 
Ha se múltja, se hazája, 
Csak a puszták kósza nyája; 
De mikor már büszke nép lett, 
Átküzdött egy ezredévet, 
S történelme, hagyománya 
Olyan, mint egy kincses bánya, 
Mikor dala, zengő nyelve 
Örökéltet érdemelne, 
Akkor dőlni sír ölébe, 
Az enyészet éjjelébe, 
Lehet ennél gyászosabb vég? 
S az ilyennél gyászosabb nép? 
Jaj nekem, jaj! Árva népem, 
Ez lesz a te sorsod épen. 
 

 
ÖNGYILKOS NEMZET FIA VAGYOK ÉN 

 
Öngyilkos nemzet fia vagyok én, 
Lángol a bélyeg homlokomon. 
Bármerre tekintsek, a föld kerekén 
Nincs se barátom, sem rokonom; 
Szól a halálbagoly a romokon. 
 

Mennyi tehetség, mennyi nemesség, 
Mennyi vitézség, mennyi erő! 
Dicstelenül hogy sírba temessék 
S tort üljön az aljas, a gyáva nyerő, 
Oly szomorú ez, oly leverő. 
 

Jaj, de a színérc ennyi salakkal 
Nem keverült soha, tán soha még; 
Nemzetem, átkos, léha fiakkal 
Jaj, de meg is vert téged az ég. 
S éghet a tűz, salakod ki nem ég. 
 

Mennyi kajánság, mennyi galádság, 
Mennyi vak önzés bűne van itt; 
Nemzetem, akik sírodat ássák, 
- Már is elég mély - tenfiaid, 
Az idegen csak beletaszít. 
 

Öngyilkos nemzet fia vagyok én, 
Lángol a bélyeg homlokomon, 
Bármerre tekintsek, a föld kerekén 
Nincs se barátom, sem rokonom, 
Szól a halálbagoly a romokon.  

 

ROTARY CLUB - a nyitott szabadkőművesek 
 
Hogyan jött létre és mi a céljuk? A 
Rotary Club azon célból alakult, hogy 
az üzleti szolgáltatásokat 
szorgalmazzák, tökéletesítsék és a 
társadalmi kapcsolatok kiépítését 
ösztönözzék.  
Az első testület Chicagóban jött létre 1905. február 23-án. 
Alapítója egy Harris P. Pal nevű ügyvéd. A tagok 
körforgásként gyülekeztek egymás iroda- vagy 
üzlethelyiségeiben. Hamarosan Amerika más városaiban is 
alakult hasonló szervezet, és 1910-re már 16 ilyen szerv 
Chicagóban hozta létre a Klub nemzeti szövetségét. 1912-
be Kanada Winnipeg városában és Írországban, Dublinban 
létrejött ugyanez a szövetkezés, és akkor megalapították a 
nemzetközi szervet. 1928-ra 2923 Club létezett 44 
országban. Mára 149 országban több mint 26 000 klub 
működik.  
 
2007. július 1-jén több mint hatvan év után ismét 
megalakult az önálló magyar disztrikt (district - körzet). A 
40. magyar klub létrejötte megteremtette az alapját, hogy 
az új, 1911-es számú disztrikt önállóan, csak magyar 
klubok részvételével megalakuljon. Az eddigi 1910-es 
multi disztrikt, melynek tagjai voltak Ausztria, Szlovénia, 
Horvátország, Bosznia Hercegovina természetesen végzi 
tovább munkáját. A legrégebbi magyar szervezet a Rotary 
Club Budapest idén 83 éves, bár a háború után önállóan 
nem működhetett, tagjai részt vettek más disztriktek 
munkájában. Magyar klubok csak a rendszerváltás után 
alakulhattak, illetve szerveződhettek újjá.  
 
Itt-ott hallani, olvasni ellentmondásos, háttérérdekeket 
sejtető törekvéseket a Rotary történetében, de ezt 
többnyire az Amerika-ellenes propaganda számlájára 
írhatjuk. Alapvetően a klubok jótékony és egyéni anyagi 
érdekektől mentes tevékenységet végeznek, és munkájuk 
nem korlátozódik saját kerületükre. 
Mindenképpen külön kell kezelni a Rotary-t minden 
hasonló szervezettől, mert ezt nem párt-, faji - és nézeti 
ideológia irányítja. Röviden nem lehet meghatározni, hogy 
mivel foglalkozik és mi a célja a Rotary-nak. Talán nem is 
egységesek a célkitűzéseik. Más tevékenységeket 
végeznek az USA-ban és mást hazánkban, de a csoportok 
mérete és szakmai összetétele is befolyásolja a 
lehetőségeiket.  
Míg a Rotary őshazájában nagy számban vesznek részt a 
klub tevékenységében tehetősebb, befolyásosabb 
személyek, illetve vállalatok képviselői, addig hazánkban 
ezek aránya értelemszerűen kisebb. De tagjait még 
hazánkban is többnyire vállalatok, intézmények illetve 
nagyobb szervezetek jelölik. A Rotary klubok nem tartják 
magukat titkos szervezetnek. Alkotmányukat és szervezeti 
szabályaikat bárki kikérheti megszemlélésre.  
A Rotary nemzetközivé válásával erősödött meg a 
jótékony tevékenysége. De alapvető célja a szolgálat, a 
közösséghez való magas erkölcsi követelmények 
betartása, a köz szolgálatának magas szintű kivitelezése, a 
szolidaritás, és a civil tevékenység illetve érdeklődés 
tökéletes képviselete.  
 
Főleg jótékonysági koncertek, árverések, de 
tevékenységükhöz hozzátartozik minden közcélú 
megmozdulás szervezése és programok cseréje is. Többek 
között kórházban kezelt gyermekek körülményeinek 
javítása, kórházi-, rendelőintézeti műszerezettség 
fejlesztése, hátrányos helyzetű fiatalok és idősek 
támogatása. 
 
Alapvetően nem pénzbeli adományokkal támogatják a 
rászorulókat, hanem eszközökkel, tárgyi javak 
adományozásával biztosítanak jobb ellátást és 
életminőséget. Gyakori, hogy egy-egy nemes tevékenység 
mögött konkrét pénzmozgás nincs is, hanem a kapcsolatok 
révén akár más disztrikt összegyűjtött adományait osztják 
szét. Mivel ez a tevékenység is természetes számukra így a 
Rotary-k nem kerülnek előtérbe.  
 
2007-ben alakult meg az önálló RC Budapest-Ferihegy 
Klub, amelyben üllőiek is dolgoznak. A Mecénás Klub 
képviseletében én vettem részt az egyik megbeszélésükön 
és kölcsönös együttműködésre tettünk ígéretet. Remé-
nyeink szerint térségünk és főleg városunk is hasznát fogja 
látni annak, hogy egy ilyen nagy múltú nemzetközi 
szervezet „különítménye” dolgozik ebben a régióban is.  

HA ÖNNEK IS VAN SAJÁT VERSE, VAGY ÉRDEKES, RÖVID PRÓZÁJA, ILLETVE 
FELMENŐI KÖZÖTT VALAKI ÍRT ILYENEKET, KÜLDJE EL NEKÜNK ÉS MI A 

LAPUNKBAN MEGJELENTETJÜK.  
Üllő, Kistemető u. 1  •  klub@ulloimecenas.hu 



 

FOLYAMATOSAN MŰKÖDŐ KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSAINKRA 
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK SZOMBATONKÉNT 17 ÓRAKOR A 
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A XVI-XVII. században kezdődött a nyelvvel való 
tudatos foglalkozás Magyarországon. 
Az első, teljesen magyar nyelven írt, nyelvtani 
tárgyú nyomtatványunk, helyesírási szabályzatunk 
Dévai Bíró Mátyás Orthographia Vngarica 
(Krakkó, 1549) című munkája, melynek első, 
1535-ből származó kiadása sajnos elveszett, így 
csak a későbbi kiadásból tudhatjuk, hogy a szerző 
művében nyelvünk sok hangtani és alaktani 
sajátosságáról is tájékoztat. Dévai célja az írás-
olvasás minél szélesebb körben történő 
elterjesztése volt. 
 

Sylvesternek saját, önálló műve a Grammatica 
Hvngarolatina, amely latin-magyar nyelvtan latin 
nyelven, magyar példákkal. Ebből a műből 
értesülhetünk először a magyar nyelv több 
helyesírási, hangtani, alaktani, szókincsbeli és 
stilisztikai szabályáról. Az általa leírt szabályokat 
következetesen alkalmazza műveiben, így adva 
helyet a nyelvtan normalizáló szerepének. 
Munkájának jelentősége abban áll, hogy az addig 
barbárnak vélt magyar nyelvet éppúgy szabályokba 
foglalhatónak tekinti, mint a latint, vagy a hébert. 
 

A XVII. századi nyelvtanok sorát Szenczi Molnár 
Albert Novae Grammaticae Ungaricae (Hanau, 
1610) című munkája nyitja, melynek célja, hogy a 
magyar nyelvnek más európai nyelvekkel való 
egyenrangúságát bizonyítsa. Lehetővé kívánta 
tenni a magyar nyelv idegenek általi tanulását, 
ezért nem csak helyesírási szabályokat, hanem 
teljesebb nyelvtani rendszerezést is ad. 
Összefoglalja az eddigi helyesírási elveket. Az ő 
művei alapján terjed el az úgynevezett protestáns 
helyesírás.  
 

Geleji Katona István az első - tágabb értelemben 
vett - nyelvművelő munka írója. Jelentős szerepet 
töltött be irodalmi nyelvünk alakításában. Geleji 
követői közül a legjelentősebb Apáczai Csere 
János, aki a tudományok megmagyarításán belül a 
világi műszókat akarja megalkotni, s hangsúlyozza, 
a világot megérteni és benne magunkat másokkal 
megértetni legjobban csak anyanyelvünkön lehet. 
 

Pereszlényi Pál művét (1682) nevezhetjük 
nyelvünk második, nem csupán teljes, hanem 
kisebb, apró jelenségeit is rögzítő 
összefoglalásának. Munkájának célja a nyelvünk 
tanítását elősegítendő nyelvtankönyv megalkotása. 
Pereszlényi legnagyobb jelentőséggel bíró 
felfedezése a hangrend és az illeszkedés 
felismerése volt, melyet a magyar nyelv kulcsának 
nevezett. 
 

A XVII-XVIII. század fordulóján három egymással 
is szoros kapcsolatban álló tudós munkássága 
érdemel különös figyelmet: Pápai Páriz Ferenc, 
Tótfalusi Kis Miklós és Tsétsi János. Pápai Páriz 
munkája az első magyar nyelvű nyomtatott orvosi 
könyv. 
Tótfalusi művében elsősorban a helyes írás és a 
helyes beszéd áll középpontban. Munkásságával 
nagyban hozzájárult mai helyesírásunk alapjainak 
lerakásához.  
Tsétsi János Tótfalusi helyesírási elveinek követője 
és sok tekintetben elterjesztője volt. A szóelemző 
elv következetes végig vitelével ő hozta létre a 
maival lényegében megegyező teljes hangjelölési 
rendszert. Akárcsak Tótfalusi, ő is megteremtette a 
szóelemző és a kiejtési elv helyes egyensúlyát. 
 

 

SZÓBÓL ÉRT AZ EMBER 
A magyar nyelv történetének középmagyar korszaka 
 
Ezt a nyelvtörténeti fejezetet a terjedelme miatt két 
részletben közöljük le. Folytatása a következő 
számban lesz. 
 
A középmagyar kor – mely 1526-tól (Mohács) 
1772-ig (felvilágosodás kora) tartott – nem csak 
anyanyelvünk, hanem az ország történetében is 
eseménydús időszak volt.  
A tárgyalt kor sok viszontagságot hozott az 
országnak, amely ez idő alatt három részre szakadt, 
elvesztette nemzeti függetlenségét. 
A mohácsi csatavesztést követő 
„megpróbáltatások” következtében a XVIII. század 
első harmadára a népesség a Mátyás-korabeli 
lélekszámra – 3,5-4 milliónyira – fogyott, míg a 
különféle telepítések a magyar etnikum 
lélekszámának arányát 40%-ra csökkentették. A 
Buda és Óbuda környékén a XV. század végén 
meglévő 90 magyar faluból a XVIII. század végére 
11 maradt, míg 29 német, 8 szlovák, és 7 szerb jött 
létre. 
A korszakhatárokat természetesen ne értelmezzük 
mereven, hiszen mint a „rendes” történelemben, a 
nyelvtörténetben is vannak áthúzódó jelenségek. 
 
A most tárgyalt kor legjelentősebb nyelvtörténeti 
eseményének a magyar nyelv egységesülési 
folyamatának nagy lendülettel történő 
kibontakozását nevezhetjük. Talán meglepő, hogy 
épp akkor történt mindez, amikor az ország területi 
egységét elvesztette, népessége jelentősen 
csökkent. Vegyük figyelembe, hogy nem tűntek el 
nyomtalanul a korábbi nyelvtörténeti kor 
kezdeményei a nyelvi normák kialakulására, s a 
megsemmisült művelődési központok helyett újak 
– pl. főúri udvarok - jöttek létre.  
A lakosság nagy részét ért sérelmek, atrocitások, s 
az ezek miatt bekövetkezett menekülések a 
nyelvjárások keveredését idézték elő. A különféle 
változatok idővel összecsiszolódtak, s így alakult ki 
a nyelvi norma.  
A nyelv egységesüléséhez hozzájárult a 
nyelvjárások kis különbsége, valamint a deákok, 
nyomdászok, fordítók meghatározó szerepe. 
 
A korszak történelme hatott a nyelv változására is. 
A nyelv fejlődését két esemény segítette. Az egyik 
a reformáció, melynek térnyeréséhez feltétlenül 
szükség volt az anyanyelv erősödésére, hiszen a 
reformátorok anyanyelven szólnak, érvelnek a 
hitújítás érdekében. Ebből az okból keletkeznek a 
bibliafordítások, a prédikációgyűjtemények, 
 
A másik nagy jelentőségű esemény, amely 
voltaképpen a reformációhoz is kapcsolható, a 
könyvnyomtatás. Hiszen az új eszmék terjesztése 
sokkal könnyebb volt nyomtatott formában, 
mintsem a korábbi, kézírással készült iratokkal. 
Egyúttal az anyanyelviség térhódításában is nagy 
szerepet játszott a könyvnyomtatás megjelenése és 
elterjedése hazánkban. Az első teljes egészében 
magyar nyelvű nyomtatott könyv, Komjáti 
Benedek: Az Szent Pál levelei magyar nyelven 
című műve 1533-ban jelent meg. Érdekesség, hogy 
ezt Krakkóban nyomtatták. Ám néhány év 
elteltével az újabb könyvek már a magyarországi 
nyomdákból kerültek ki. Az 1530-as évektől 
kezdődően több hosszabb-rövidebb ideig működő 
nyomda kezdi meg tevékenységét Magyarország 
különböző pontjain (Sylvester János, illetve 
Nádasdy   Tamás   nyomdája   a    Sárvár    melletti  

 

- Németh Zoltán - 

 
Újszigeten; a Hoffgreff-nyomda Kolozsvárott, 
amelynek működtetését Heltai Gáspár veszi majd 
át, a Brewer-nyomda Lőcsén stb.).  
A nyomdászoknak az eredeti kézirathoz való 
viszonya a kódexmásolókéhoz képest jelentős 
eltérést mutat, erősen beavatkoztak a nyomtatott 
művek nyelvébe. Ám abban feltétlen szerepük volt, 
hogy kialakították az igényt az egységes magyar 
irodalmi nyelv megteremtésére. A könyvnyomtatás 
tehát a nyelvi egységesülés szempontjából döntő 
jelentőségű. (Csak néhány, napjainkban is igen 
ismert név: Misztótfalusi Kis Miklós, Heltai 
Gáspár.) Magasabb rangra emeli az írásbeliséget, 
hitelesebb szövegrögzítést tesz lehetővé, és mivel 
szerzőnek és nyomdásznak egyaránt érdeke, hogy a 
művek az egész nyelvterületen elterjedjenek, a 
kirívó „nyelvjárásiasságok” kerülésével a nyelvi 
egységesítés irányában hat.  
 

Eleinte csak részleges bibliafordítások álltak 
rendelkezésre (pl. Sylvester János, 1541), végül is 
1590-ben jelent meg Károli (Károlyi) Gáspár teljes 
bibliafordítása, az ún. Vizsolyi Biblia. Ennek 
nyelvezete minden bizonnyal befolyásolta az egész 
nép szóhasználatát, de még nyelvtani szerkesztését, 
mondatfűzését is. 
Katolikus párja, a jezsuita Káldy György műve 
1626-ban jelent meg Bécsben. A magyar nyelv 
fejlődése szempontjából nagy nyereségnek számít 
az ún. ellenreformáció is: vezéralakja, Pázmány 
Péter erősen ható nyelvi mintát teremtett. 
 

A XVI. században megnövekedett az írásbeliség 
szerepe, a korábban élőszóban terjesztett versek 
egyre inkább kézírásban, sőt nyomtatásban is 
megjelentek (csak két ismertebb szerző neve: 
Bornemissza Péter, Tinódi Lantos Sebestyén). 
A magyar nyelvű írásbeliség megjelent a hivatalos 
iratokban, és a magánéletben (a levelezésben) is. 
Jelentősen megnövekedett a levelek, sőt az 
emlékiratok, naplók száma. 
A missziliseknek két típusa terjed el: az irodalmi 
igénnyel fogalmazott ún. humanista levél, és a 
családi kapcsolattartásban funkcionáló 
személyesebb forma. Az utóbbi típusba tartozó 
levelek állnak közelebb a korabeli élőbeszédhez. 
Ám ezek „megírásához” szükség volt az írást 
mintegy mesterségként gyakorló literátusokra, a 
deákokra, akiknek fontos szerepük volt a magyar 
nyelv alakításában, hiszen szabadon mozoghattak 
az egész országban, a legkülönfélébb 
nyelvjárásokat egymással érintkezésbe hozhatták, 
írásbeliségükben továbbadhatták. 
 

Ebben az időben a latin – mely az iskoláztatás 
nyelve is volt – tulajdonképpen második 
anyanyelvként létezett. Az iskoláztatás nyelve 
ebben az időszakban a latin. Írásban is gyakran 
használnak latin nyelvet, a magyar szövegekbe is 
sűrűn kevernek latin szavakat. Nagyon sok latin 
jövevényszó épült be a magyar nyelvbe, pl. ceruza, 
diskurál, pirula, tacskó stb. Azonban egyre 
határozottabban jelentek meg a magyarnyelvűség 
erősítésére irányuló szándékok, kezdeményezések. 
Ennek egyik kiemelkedő példája Apáczai Csere 
János Magyar Encyclopaedia című, 1653-ban 
megjelent műve. 
Ugyancsak kiemelkedő szerepe volt a közélet 
magyar nyelvűvé válásában a Rákóczi-
szabadságharc körüli időszaknak. A különféle 
törvényeket, hivatali intézkedéseket magyar 
nyelven tették közzé, sőt kezdett kialakulni a 
magyar katonai vezényleti nyelv is. 
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PRÓZA PERCEK
 

Gabriel Wraith 
A harmincegyedik napon 
Az űzött vad felsóhajtott, és igyekezett még jobban 
beleolvadni a környezetébe. A percek múlásával 
egyre kilátástalanabbnak látta a helyzetét. 
Tisztában volt vele, hogy számára nincs menekvés, 
hiába is próbál elrejtőzni, vagy legalábbis úgy 
csinálni, mint aki elrejtőzik. 
Képtelenség. Még néhány perc, és a nyakába 
hurkot vetnek. 
A falhoz simult, és remény vesztve bámult maga 
elé. A monoton zaj elringatta, lábszárainak 
remegése apránként megszűnt. Ám tudta jól, hogy 
ez csak átmeneti állapot. A nyugalom 
viszonylagos, a biztonságérzet csalóka. 
Igen. Mindenhonnan fenyegetés árad, ezért jobban 
teszi, ha nem ringatja magát hamis illúziókba. 
Rajta fog veszteni, és ez ellen igazán nem tehet 
semmit. 
Azazhogy tehetne... megfutamodhatna, maga 
mögött hagyhatna csapot-papot, és az alkalmas 
pillanatban eltűnhetne a forgatagban.  
De nem. Már nem visszakozhat. Ő döntött úgy, 
hogy belevág, és ha törik-szakad, végigcsinálja a 
játszmát. 
A játszmát, amelyben neki minden kétséget 
kizáróan az űzött vad szerepe jutott. 
Negyven perc... élete leghosszabb negyven perce. 
Vajon mennyi telhetett el belőle? Órájára pillantott: 
még negyedóra. Röpke negyedóra... elméletben. 
Ha addig kitart, nem lehet baj. 

De nem fog kitartani... 
Sunyi, lapos pillantásokkal nézett jobbra-balra, 
keresvén az ősellenfelet, aki egyelőre még nem 
mutatkozott. Nem szabad azt hinnie, hogy most 
már nem is fog, fegyelmezte magát gondolatban. A 
világ működése törvényeken alapszik. A számára 
legfőbb törvény jelenleg pedig így hangzik: akkor 
ér utol a végzet, amikor azt hiszed, már 
biztonságban vagy. 
Harminc napon keresztül nem volt – és nem is 
lehetett – semmi fennakadás. Ám ezen a mostani 
napon, a harmincegyediken, megváltozott minden. 
Egyik pillanatról a másikra hullott romjaira a 
fedezéke, és ő immár pőrén, gyámoltalanul áll, 
kiszolgáltatva az ősellenség kényének-kedvének. 
Bárcsak előbb figyelmet szentelt volna annak, ami 
már egy ideje gyakorlatilag majd’ kiüti a szemét! 
Még tíz perc... egyre szörnyűbb és idegtépőbb ez a 
tehetetlen várakozás. 
Összerezzent, kis híján felsikoltott. Egy 
fiatalasszony sétált el mellette, egy futó pillantásnál 
többet nem pazarolva rá. Ő mégis úgy érezte, ezrek 
és ezrek lesik visszafojtott lélegzettel, vajon 
bezárul-e körülötte a kör, megkapja-e méltó 
büntetését azért, amit elkövetett? 
Még öt perc, vagyishogy... 
Foggyökérig hatoló csikordulással nyílt az ajtó, és 
még ugyanabban a másodpercben meghallotta a 
hangot, amelytől mindennél jobban rettegett. Az 
ősellenségét. 
Ellankadt a figyelme, rajtavesztett. Mindennek 
vége. 
– Jó napot kívánok, kérem a menetjegyét –  

mosolygott rá a kalauz a peronon álldogáló utasra. 
Kis híján összecsuklott. Remegő kézzel kotorászott  
a tárcájában, majd odanyújtotta az ősellenségnek a 
tokba bújtatott papírfecnit, amivel legjobb 
tudomása szerint bátran kitörölheti a fenekét. 
– Köszönöm... uram, jól érzi magát? Minden 
rendben? 
Csak hebegni-habogni tudott megilletődésében. 
– De hát... hát... a bérletem... 
– Igen, ez egy érvényes havibérlet. Mi a gond vele? 
– De hát... de hát ma harmincegyedike van! – tört 
ki belőle önkéntelenül a kiáltás, és a vasúti kocsi 
ajtaján díszelgő feliratra mutatott, amelyen ez állt: 
„Kérjük, NE blicceljen! 
Váltson inkább 30 napos vasúti bérletet!” 
A kalauz mosolya szélesebbé vált. 
– Nem kell mindent szó szerint vennie, uram! A 
bérlet egész hónapban érvényes! További kellemes 
utazást! 
Magára maradt. 
A vonat a pályaudvar előtti elágazó sínpályák 
egyikén zötykölődött. Még egy-két perc, és 
megérkeznek. 
Most az egyszer megúszta. 
A kalauz magyarázata kissé megnyugtatta, ám 
teljes mértékben nem elégítette ki. 
Mert rendben, fogadjuk el, hogy a bérlet egész 
hónapban érvényes, most pedig harmincegyedike 
van. De... 
Mi van akkor, ha a hónap nem hosszabb, hanem 
éppenséggel rövidebb? Mi van februárban? Vagy 
ami még ennél is rosszabb... 
Atyaúristen, mi van, ha szökőévet írunk? 

- Ripp Gábor - 

ÜLLŐ KINCSEI

A közönség is erre gondolhatott a május 4-i 
ősbemutató után. Vámos Éva a darab rendezője, 
sok helyi lakos régi vágyát váltotta valóra azzal, 
hogy újra életre hívta az üllői színjátszást. A 2. 
világháború előtt nagy hagyományai voltak 
városunkban a színészkedésnek. A most látott 
darab kitűnő választás volt a kezdéshez. A rendező 
nagyszerűen választotta ki a szereplőket, amely 
biztosítéka volt a sikernek.  
A mű címe a kis kiegészítéssel, már sokat elárul a 
mondanivalójáról. Sejteti, hogy itt egy olyan 
vígjátékról van szó, amely kicsit a mai szemléletet 
is magában rejti. Keretcselekménye tulajdonképpen 
egy bosszú, amit a flegmatikusan kikosarazott 
kérők eszeltek ki. Maga darab nem egy székhez 
szögező, lélegzet-visszafojtó, bonyolult színpadi 
cselekményű mű, de a rendező kiválóan adoptálta a 
350 évvel ezelőtt íródott művet a mai kor média 
által befolyásolt világába. Egy darab aktualizálása 
minden mai rendező legfőbb feladata, hisz a maga 
idején Moliére is dolgozott fel híres klasszikusokat. 
Ebben a darabban az a csodálatos, hogy majdnem 
érintetlen az Illés Gyula által lefordított szöveg, de 
a szereplők mimikái, mozdulatai, öltözéke, mégis a 
mai kor ízlésvilágának a sajátos „görbetükre”. A 
"plázacicák" (kényeskedők) Moliére korában és 
most is a környezet - és manapság a média - által 
erőltetett normáit szeretnék követni. Moliére 
korában és most sem arról van szó, hogy ezek a 
hölgyek csökkent értelmi képességgel bírnak, 
hanem az örök harc a szülők nyugodt, egyszerű 
világszemlélete áll szemben a fiatalok  
kalandvágyával.    Ők  is  csak szeretnének élni egy 

kicsit abban a világban, amit ma nyugati mintának 
szokás nevezni. Az akkori vágyott, modern 
közízlés, hasonlóan megkergítette a fiatalokat, mint 
ahogy manapság is a reklámokban és a 
mozifilmekben látott idealizált létforma is 
megfertőzi az ifjúság elméjét, viszont ez a 
világszemlélet változásának szükséges velejárója.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A meg nem értett műveltséggel tetszelgő, finom-
kodó embereket manapság sznoboknak nevezzük. 
Ezeknek XVII. századbeli előképe volt a 
„précieuse" (megszokott régi magyar fordításban: 
kényeskedő). Ezek kicsúfolása a „Kényeskedők" 
című egyfelvonásos komédia, a drámatörténet 
egyik legjobb egyfelvonásosa.  Lényege, hogy 
lerántsa a leplet az álságos, képmutató 
társadalomról, és kifigurázza a kényeskedő 
közízlést. A régi nagy mű változatlanul hagyva 
sem idegen a mától, még radikális átírás, 
provokatív alul- vagy túlértelmezés nélkül is. 
Reméljük ez a darab itt Üllőn csak a kezdet volt! 

- Mecénás - 

 
Darab Anikó 
 

A MŰVÉSZ SZERELME 
 
Nevess, gyönyörűm nevess! 
de ne vess rám követ,  
ne karcolj mély árkot belém, 
szelídíts meg, úgy közeledj felém. 
Szerelmünk nem háló,  
hanem puha meleg szövet, 
kéz, mely másikat követ, keres, 
mint Múzsát szeress! 
 
Ne vedd el tőlem saját akaratom, 
hatalom, rajtam neved, béklyó. 
Mint víztükröt, ha kaviccsal megtörök 
Koncentrikus körök, tökéletes, örök, 
miénk lehetne. 
De megfojthatsz végleg,  
ha lehet belőlem még egy, talon, 
legyek csak vázlat a rajzasztalon! 
 
Engedj Gyönyörűm, szabadon az égbe! 
Mond mi végre, keríttetsz  
rámába, üveglappal lezársz, 
hogy kiállíthass, arra hiába vágysz. 
Csak kontár vagy, 
ha vászonként keretbe feszítesz, 
akkor elveszítesz, végleg vége, 
Kérlek, ne láncolj egy festménybe! 

 

CSEPÜRÁGÓ 
 

Bravo! SZÍN-JÁTSZÓ-TÉR, csak így tovább!  



www.sarandi.hu/partymix 
 

Itt a jó idő, jönnek a meleg napok, mi lenne 
kellemesebb, mint egy hűsítő koktél.  Egy finom 
italnak nem feltétlenül kell alkoholt 
tartalmaznia. Egyre népszerűbbek az 
alkoholmentes /virgin, light, safe/ kevert italok.  
 

A PARTY MIX AJÁNLATA 
 

Mostani italajánlatunk egy finom, könnyű, akár 
szomjoltó italként is ajánlható gyümölcsös 
punch, amelybe nem teszünk alkoholos alapitalt. 
 

A punch eredete Indiába vezethető vissza. A 
puncs szó állítólag az egyik indiai nyelvjárásból 
származik, jelentése: öt. Ez az öt alkotórészt 
jelképezi, amelyből eredetileg készítették: 
cukor, citrom, víz, tea és arak. A puncs ebből az 
indiai italból alakult ki és alakult át. Mi most 
négy összetevőt használunk. 
  
Hűsítő Virgin punch 

5 cl tea 5 cl ananászlé 
5 cl szóda 1 cl Grenadine szirup 

 

Készíthetjük rétegezve, ekkor a jéggel feltöltött 
pohárba a fent leírt sorrendben öntjük bele a 
hozzávalókat. A Grenadine helyettesíthető 
málnaszörppel is.  

Ha van otthon shaker, akkor 
abban pár szem jéggel 
összerázzuk a teát, az 
ananászlét és a Grenadine 
szirupot, majd szintén jéggel 
feltöltött longdrinkes pohár-
ba töltjük és szódával 
felhúzzuk. Végül keverő-
kanállal felkeverjük.  
Díszíthetjük lime vagy 
citromszelettel.                         

- Party Mix -

MŰVÉSZETI STÍLUSISMERTETŐ

MECÉNÁS ÍZEK  KOKTÉLAJÁNLÓ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

A „Nyolcak” művészcsoport 
 

1909-ben kis forradalmi művészcsoport született. 
Stílusa Cézanne festészetében gyökeredzik, 
törekvéseik a kortárs nyugati törekvésekkel vannak 
rokonságban. De hatott rájuk a szecesszió és a 
fauve-ok is. Az új út keresésére a társadalmi 
átalakulás élménye ösztönözte őket. Törekvéseik 
az első világháború előtti időszak magyar 
képzőművészetére rányomja bélyegét, és 
szemléletmódja a további stílustörekvések egyik 
kiindulópontjává vált. 1911-ig "keresők"-nek 
nevezik magukat: keresik az új korszak új 
kifejezési formáját. 1911-ben nevüket "Nyolcak"-
ra változtatják. 
A magyar publicisztika legprogresszívebb 
képviselői üdvözölték, szélesebb támogató-rétegre 
is találtak, hiszen az 1905 utáni magyar 
társadalomban egyre nagyobb vásárlóerővel 
jelentkezett a liberális világnézetű polgárság.  
A Nyolcak művészetét az 
impresszionizmus hangulati 
festészetével szembeni 
radikális szemléletváltás, a 
világnézeti útkeresés, 
stílusukban pedig a nyugati 
orientáció jellemezte. 
Tagjainak többsége hosszú 
időt töltött Párizsban is. 

 

Kernstok Károly A Schiffer villa egyik 
üvegablaka 1911 

Hirdessen nálunk! 
Egyszeri megjelenés Br. 5 000 Ft, erről Alapítványunk támogatási 

igazolást is tud adni, amely 100%-ban leírható az adóból. 
Üllői  
Mecénás 
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A csoport tagjai: a polgári, radikális eszméket valló 
Kernstok Károly akinek nemcsak festői életműve, 
de közírói munkássága is arról tanúskodik, hogy az 
új típusú művészet keresésének valódi 
elkötelezettje volt. A csoport legmerészebb 
alkotója Berény Róbert. Pór Bertalan a kitűnő 
portréfestő. Tihanyi Lajos a művészcsoport talán 
legjelentősebb alakja. Nagybányán 1907-08-ban  

dolgozott. Czigány Dezső is 
nagybányai tanultságú mű-
vész. Czóbel Béla 1905-ben 
már kiállított Párizsban, a 
Salon     d'Automne-ban,     a  
 
Tihanyi Lajos  
Nagybányai utcarészlet 1908 Olaj, 
vászon 
 

francia „Vadak" termében. Márffy Ödön, aki a 
"fauve"-ok festészetének szintén iskolázott 
mestere. Vérbeli kolorista, korai konstruktív 
képszerkesztését is oldott festőiséggel párosítja. 
Matisse-i indíttatású színvilágát egyre líraibb 
megközelítés váltja fel. Orbán Dezső, aki az 
erőteljesebb formák felé vonzódott. Hosszú élete 
során a század majd’ minden stílusát végigkövette. 
Kezdetben barátja, Berény Róbert művészete hatott 
rá. Korai fauves-os tájképei mellett kiemelkednek 
Cézanne hatását tükröző nyugodt csendéletei. 
Később vastagon festett, szinte „vakolt" felületű 
párizsi utcarészleteket örökített meg, élete végén a 
kalligráfia lehetőségeit is kipróbálta. 

 

a húst, majd a tepsit beteszem a sütőbe. Amíg a 
csirke sül, néhányszor még átkenem a maradék 
mártással. A sütés vége előtt megszórom a 
szárnyakat szezámmaggal. Krumplipürét kínálok 
hozzá. A méz különleges ízt kölcsönöz, harmonizál 
minden fűszerrel. A tepsi tetejét sütéshez fóliázom, 
ha megpuhult a hús a fóliát leveszem és még 5 
percet hagyom a sütőben, hogy piros legyen. A 
hozzávalókból annyit teszel, amennyit jónak látsz!   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEFIRTORTA. 
 

Hozzávalók: 
6 dl kefir, 2 evőkanál zselatinpor, 6 evőkanál 
cukor, 1 csomag vanilliás cukor, 2 csomag 
tejszínhabpótló por, 3 dl tej, gyümölcsök 
 

A kefirt a zselatinnal, a cukorral és a 
vaníliáscukorral simára keverjük, majd  
meglangyosítjuk /nem szabad felforralni/ és 
lehűtjük. Közben a tejszínport kemény habbá 
verjük a tejjel. A kihűlt kefirt összekeverjük a 
habbal, majd beleöntjük egy fóliával kibélelt tálba. 
Gyümölcsöket teszünk bele, majd 2 óra alatt 
hűtőszekrényben lehűtjük /nem fagyasztóban/. 
Ha elkészült, kiborítjuk, lehúzzuk róla a fóliát, és 
tortaszerűen szeleteljük. 
Nagyon-nagyon finom!!! 
 
Mindenkinek jó étvágyat kívánok. 

- N. Kékedy Ibolya - 

 

SAJTOS BORSÓLEVES 
 

Hozzávalók: 
20 dkg sárgaborsó, 2,5 dl tejszín, 1 húsleves kocka, 
20 dkg kemény sajt, 1 gerezd fokhagyma, 2 
zsemle, olaj, só, bors 
 

A húsleves kockát másfél liter vízzel tedd fel 
melegedni, és ha már langyos, add hozzá a 
fokhagymát és az előző este beáztatott borsót.  
Lassú tűzön főzd puhára, /ha kuktát használsz  
gyorsabban elkészül/. Ha kész, törd át a borsót, és 
lassú tűzön, folytonos keverés mellett add hozzá a 
tejszínt és az apróra vágott sajtot. Ha a sajt 
elolvadt, kóstold meg, s szükség szerint sózd, 
borsozd. Közben olajon pirítsd meg a felkockázott 
zsemléket, - ezeknek majd az asztalnál, a levesre 
szórva veszed hasznát. Készítheted friss borsóból 
is, ilyenkor enyhébb a fűszerezés, de ekkor a 
tejszínhez egy kis lisztet adva be kell habarni. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
MÉZES, FOKHAGYMÁS CSIRKESZÁRNY 
 

Hozzávalók:  
csirkeszárnyak, méz, fokhagyma, szójaszósz, 
ketchup, szezámolaj, só, bors, fehér szezámmag 
 

A csirkeszárnyakat sózom, borsozom, és 
behelyezem egy tepsibe. Készítek mártást mézből, 
zúzott fokhagymából, pici szójaszószból, 
kecsöpből és barna szezámolajból. Ezzel bekenem  

Az e csoport köréhez tartozó festőművészek a 
polgári értelmiséghez tartoznak. Az ízlés, amelyet 
kielégítettek, a polgári értelmiségnek az ízlése, a 
célkitűzések és eszmények, amelyeket követnek, 
bizonyos mértékig a művészeten kívüli körből 
származnak: annak a rétegnek életformájából, 
amelynek sorsában maguk is osztoztak. A Nyolcak 
vezére, Kernstok Károly hasonló szerepet játszik a 
festészetben, mint Ady a költészetben. 

 

Iványi Grünwald Béla 
 Cigánylányok a Lápos partján  
1909 Olaj, vászon 

 
 
 
 

 
Márffy Ödön Csipkekendős nő  
1930-as évek eleje Olaj, vászon 

 

A Nyolcak, bár nem mindenben a legkedvezőbb 
körülmények között indulnak útjukra, nem csak 
receptív módon, de saját hazai hangjukat is hallatva 
be tudtak kapcsolódni a nemzetközi áramlatba. 
Művészetük ekkor nem volt elszigetelt, sőt itthon a 
különböző áramlatoknak valamilyen módon 
letéteményese és az itthoni hasonló törekvések 
kristályosodási pontja lett. Elszigeteltté csak a 
húszas évek végén vált, mikor erőszakkal 
felejtkeztek el róla, s próbálták kitörölni a magyar 
művészet szerves fejlődésének egészéből.  

- Sárándi - 



 

ÜLLŐI MECÉNÁS  AZ ÜLLŐI MECÉNÁS MŰVÉSZETI KLUB NEGYEDÉVENKÉNT 
MEGJELENŐ KULTURÁLIS TÁJÉKOZTATÓ LAPJA   

Szerkesztőség: 2225 Üllő, Kistemető u. 1.   Tel.: Sárándi Tibor 06-30-987-4747 vagy 
N. Kékedy Ibolya 06-29-320-672    klub@ulloimecenas.hu 

HIRDETÉSEK   

GABI PAPÍR- ÉS KÖNYVESBOLT 
AJÁNLATA 

 
 

Ken Follett: Az idők végzetéig  
 

A könyv A katedrális folytatása: ugyanabban az 
angliai városban, Kingsbridge-ben játszódik a történet 
kétszáz évvel később, a 14. században. A szereplők a 
katedrális építőinek leszármazottjai, akik ugyanúgy 
küzdenek az élettel, mint elődeik. Az Európán 
végigsöprő pestisjárvány a hajósok, kereskedők 
közvetítése révén felüti fejét az angliai kisvárosban is, 
s éveken keresztül változatlan erővel tombol, szedi 
áldozatait. A Benedek-rendi kolostor ispotálya az 
egyetlen hely, ahol a halálos beteg emberek 
menedéket kaphatnak. A járvány közepette sem állhat 
meg azonban az élet: meg kell erősíteni az 
életveszélyessé vált hidat, a katedrális megroggyant 
tornyát helyre kell állítani, s az elöljáróságnak és a 
céheknek biztosítaniuk kell a város megélhetését. 
Gyilkos indulatok, testvérharcok, árulások, minden 
nehézséget áthidaló szerelmek közepette zajlik az élet 
Kingsbridge-ben. Ken Follett megint remekelt: olyan 
művet kínál olvasóinak, amelyet egyszerűen 
lehetetlen letenni, egy hatalmas ívű történetet 
filmszerűen pergő cselekménnyel. 
 

KULTURÁLIS AJÁNLAT 
  

KKÖÖSSZZÖÖNNJJÜÜKK  AA  
TTÁÁMMOOGGAATTÁÁSSTT!!  

 

DragonPC                      /Üllő/ 
Gara György  /Gara Nyomda/ 
Kriszta virágbolt           /Üllő/ 

 

Továbbra is hálásan fogadunk 
minden segítséget, felajánlást. 
Támogatóink között év végén 

értékes műalkotásokat 
sorsolunk ki. 

 
Külön köszönet azoknak is 

akik a 2007. évi adójuk 1%-
át a Merczel Erzsébet 

alapítványnak ajánlották fel. 

KÖZLEMÉNY 

 NYOMTATÁS: GARA NYOMDA    NYOMDAVEZETŐ: GARA GYÖRGY  
TEL: 06-20-364-9298 

PPaarrttyy  MMiixx  kkookkttééllsszzeerrvviizz  
 

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 "welcome 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 

FELHÍVÁS HIRDETÉSEK   

  

 

Manikűr •  pedikűr •  műköröm-
építés • talp- •  reflex- •  svéd- és 

frissítőmasszázs 
 

Birta Marika 
Mobil: 06-20-217-8156 

 

Hívásra házhoz megyek! 

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

 

BÍZZA RÁNK MAGÁT ILLETVE CÉGÉT! 
Boríték, levélpapír, szórólap, névjegykártya, 

könyv, prospektus, üzleti és más 
nyomdatermékek. 

Gara György nyomdavezető    •    06-20-364-9298  

Üllői  
Mecénás 

 

  8 2005 

NAPHÁZ GYÓGYCENTRUM 
 

Turbó szolárium    -   Kozmetikai és napozószerek 
Gyógymasszázs   -   Kiváló szakemberekkel 
Natúr-, gyógykészítmények   -  Vitaminok, étrend- 
                                     kiegészítők, gyógyteák, krémek 
Fülkezelések   -   Meszesedés, fülzúgás, megfázás esetén 

 

Herédy Alexandra 
2225 Üllő, Pesti út 222. • Tel: 320-660  •  Mobil: 06-30-569-6189

 

A SZÍN-JÁTSZÓ-TÉR  társulata a sikerre való 
tekintettel június 1-jén ismét bemutatja  

Molie’re: Kényeskedők avagy a Plázacicák szívatása   
című színdarabot. 

Jegyek rendelhetők Vámos Évánál, vagy 
szerkesztőségünk elérhetőségein. 

 
 

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

A Bécsi erdő legszebb helyei II. – június 28. 
Baden bei Wien 
  Világhírű gyógyfürdő és üdülőhely. 
 

 A Felvidék legszebb helyei VI. – július 26. 
Bajmóc 
  Szlovákia legmutatósabb várkastélya, valaha Árpád-házi 
vár volt. Mellette állat- és botanikus kert van. 
 

A Bécsi erdő legszebb helyei III. – augusztus 23. 
Wiener Neustadt és környéke 
  1194-ben alapították – II. Rákóczi Ferenc egy éven át itt 
raboskodott.  
 

Kastélyok útja Ausztriában – szeptember 20. 
Herberstein és a Stubenberg kastély 
  Előbbiben ma is a család él, gyönyörű park veszi körül, 
utóbbi mellett található a Stubenberg tó. 
 

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    •  06-29- 320-033 

TKM Üllői Egyesületének programjai

wwwwww..ddrraaggoonnppcc..hhuu                  Üllő, Pesti út 61.        uzlet@dragonpc.hu 

                DDrraaggoonnPPCC  
 
 

 

Minden, ami számítástechnika 
 
 
 
 
Nyitva:  H-P 10.00-19.00   
             Szo:  9.00-13.00     

Tel: 06-30-396-4120 
Bolt: 06-21-252-8700
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