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Minden kedves olvasónknak boldog, meghitt ünnepeket kívánunk!
JÓZSEF ATTILA:

Betlehemi királyok
Adjonisten Jézusunk, Jézusunk!
Három király mi vagyunk.
Lángos csillag állt felettünk,
gyalog jöttünk, mert siettünk,
kis juhocska mondta – biztos
itt lakik a Jézus Krisztus.
Menyhárt király a nevem,
Segíts, édes Istenem.
Istenfia, jónapot, jónapot;
Nem vagyunk mi vén papok.
Úgy hallottuk, megszülettél
szegények királya lettél.
Benéztünk hát kicsit hozzád,
Üdvösségünk, égi ország!
Gáspár volnék, afféle
földi király személye.
Adjonisten, Megváltó, Megváltó!
Jöttünk meleg országból.
Főtt kolbászunk mind elfogyott,
fényes csizmánk is megrogyott,
hoztunk aranyat hat marékkal,
tömjént egész vasfazékkal.
Én vagyok a Boldizsár,
Aki szerecsen király.
Irul-pirul Mária, Mária
boldogságos kis mama.
Hulló könnye záporán át
alig látja Jézuskáját.
A sok pásztor mind muzsikál.
Meg is kéne szoptatni már.
Kedves három királyok,
Jó éjszakát kívánok!
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M a g y a r k a r á c s o n y i s zo k á s o k
Régen a karácsony elképzelhetetlen lett volna az
ünnephez
kapcsolódó
szokások
nélkül.
Mindezekből mára hagyományőrző szándékkal
felelevenített kedves emlékek maradtak. A
karácsony azonban sokaknak ma is a
legmeghittebb, szent ünnep, amely nem lehet
teljes a templomi szertartások és szokások
nélkül.
A decemberi népszokások sorát a Luca napja
nyitja. A hiedelem szerint december 13-án a téli
hosszú éjszakákkal, vagyis a sötétséggel Szent
Luca átalakult boszorkánnyá. A boszorkányok
elriasztására a kulcslyukba fokhagymát dugtak, az
ajtófélfába kést állítottak, az ajtóra fokhagymával
keresztet rajzoltak vagy a seprűt keresztbe rakták.
E napon semmit se volt szabad kölcsönkérni vagy
adni, nehogy az a boszorkányok kezére jusson. A
lányok Luca napján jósolták meg jövendőbelijüket.
A hagyomány szerint a nők
nem dolgozhattak, mert ha
Luca napján fonnának vagy
varrnának, nem tojnának a
tyúkok. Luca napján a fiúk
elindultak meglátogatni az
ismerős
házakat
és
jókívánságaikért
cserébe
adományokat vártak. Ha ez
elmaradt,
akkor
viszont
átkokat szórtak a házra.
Az ünnep előtti negyedik vasárnap kezdődik és
december 24-ig tart az advent, ami egyben az
egyházi év kezdetét is jelenti. Négy hete a
karácsonyra való előkészület időszaka. Új keletű
népszokás az adventi koszorú készítése: karácsony
közeledtével minden vasárnap eggyel több gyertyát
kell meggyújtani. Az estéket egykor a gyertya
mellett, adventi dalok éneklésével töltötte a család.
Karácsony napján az esthajnalcsillag feljövetele
után került sor az ünnepi vacsorára, amely előtt
azonban a gazda nem mulasztott el az udvaron a
levegőbe lőni, és ezzel elkergetni a gonosz
lelkeket. Eközben a gazdasszony mindent előre
kikészített az asztalra, mert a vacsorát végig
felállás nélkül kellett elfogyasztani. Imádkoztak,
majd első fogásként mézbe mártott fokhagymát,
dióbelet ettek, ugyancsak gonoszűző céllal.
Karácsonykor a ház körüli állatokat gondosan
ellátták, mivel különös hiedelmek kapcsolódtak
hozzájuk. Voltak, akik azt tartották, hogy az állatok
karácsonykor beszélni tudnak. Egyes országokban
szokás volt az állatoknak kis karácsonyfát állítani,
bár ezt a pogány eredetű szokást az egyház tiltotta.
A ma is továbbélő szokások szerint a karácsonyi

asztal elképzelhetetlen hal, bejgli, valamint dió és a
család összetartását szimbolizáló kerek alma
nélkül. Sok helyen vacsora után ma is annyi
szeletre vágnak egy almát, ahányan ülnek az
asztalnál, mondván: amilyen kerek az alma, olyan
kerek, összetartó legyen a család a következő
esztendőben.
Karácsony napján a népszokások célja a gonosz
ártó szellemek elűzése zajkeltéssel, állatbőrök,
jelmezek, álarcok viselésével. Ekkor kerül sor a
betlehemezésre is: ezt a játékot eredetileg
templomokban, majd később házakhoz járva adták
elő a gyerekek. Gyakran állatok is szerepeltek
benne, a gyermek Jézust pedig élő kisbabával
jelenítették meg. A szereplők - pásztorok,
angyalok, Mária, József – ma is eljátszzák a Jézus
születéséről szóló bibliai történetet, majd átadják
ajándékaikat, jókívánságaikat. Ezután a háziak
megvendégelik őket.
Karácsony napjával egy újabb
ünnepi szakasz veszi kezdetét,
a karácsonyi tizenketted,
amely január 6-ig, vízkereszt
napjáig tart. Ez egyben a vizek
megszentelésének és Jézus
megkeresztelésének ünnepe is.
December 28. az aprószentek
ünnepe,
amelyen
egykor
különös
módon
“gondoskodtak” arról, hogy a
gyerekek
egészségesek
maradjanak:
megvesszőzték őket. A legenda szerint minden
fiúcsecsemő “aprószent”, akit Heródes király a
gyermek Krisztus keresésekor megöletett.
A karácsonyt követő időszakhoz kapcsolódik a
regölés hagyománya: az István napjától, december
26-tól újévig járó regösök különféle énekeket adtak
elő és jókívánságokat mondtak a ház lakóinak. A
regölés lényegében természetvarázsló énekmondás,
köszöntés - bőségvarázsló, párokat összeboronáló,
adománygyűjtő szokás volt. A borszentelésre
Szent János napján, december 27-én került sor
régen. Ezen a napon minden család bort vitt a
templomba, amelyet a pap megáldott, mivel a
szentelt bornak mágikus erőt tulajdonítottak. Beteg
embert, állatot gyógyítottak vele, illetve öntöttek
belőle a boroshordókba, hogy ne romoljon el a bor.
/Internetről gyűjtött cikk/
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- Sárándi -

Üllői 1
Mecénás

VISSZATEKINTŐ
Képekbe zárt világ
Hera László 2008 év elején járt Indiában és utazása
alatt sok száz fotót készített, amelyek legjobbjait
egy október 14-én megnyitott kiállítás keretében
tárta a közönség elé.
A megnyitó versekkel és zenével színesített
műsorát az Árpád Fejedelem Általános Iskola
diákjai adták, sőt a műsorban maga Hera László is
részt vett. Kondás Imre, az Oktatási- és Kulturális
Bizottság elnöke méltatta az alkotót, majd a
fényképek készítője is fűzött pár érdekes
gondolatot a képekhez.

A kiállított fotók egy nagyon színes és érdekes
világot mutatnak nekünk, amely sokszínűsége
ellenére nehéz sorsokat takar és ezt a fotós
kiválóan érzékeltette.
A kiállított képek között egyébként nem csak Hera
László, hanem lánya, Andrea fotói is
megtalálhatóak voltak, amelyek szintén az indiai út
alkalmával készültek. Érdekes kontraszt, hogyszemben apja emberi sorsokat ábrázoló képeivelAndrea fényképei inkább India csodálatos
építészeti és természeti gazdagságát tárták fel a
látogató számára.
- Oltványi János -

Kézműves foglalkozások a
Mecénás Klubban
2007 szeptemberétől újra indultak a
kézműves foglalkozások a Mecénás Klubban,
a gyerekek legnagyobb örömére. Mindvégig
lelkesen dolgoztak. Nagy öröm volt a 2007
októberében megrendezett kiállítás, ahol a
felnőttek munkái mellett minden gyermek
munkáját kiállítottuk. Sok-sok kedves, szép
dolgot készítettünk velük. Az ajándékba
kapott fonalakból fonalbabákat, színes
gyümölcsöket készítettünk. Igyekeztünk a
munkáinkhoz sok természetes anyagot
felhasználni, különböző terméseket, magokat.

2 Üllői
Mecénás

Gyömrői művész a Galériában
Szeptember 18-án nyílt Bodócsi Béla gyömrői
festőművész kiállítása a Vargha Gyula Városi
Könyvtár Galériájában. Neve sokunknak ismerős
lehet, hiszen ahol gyűjteményes, rangos kiállítás
van a környéken, Béla bácsi biztosan részt vesz
rajta. A művész Úr fiatalos lendülettel fest és házal
alkotásaival, szinte már mindent megfestett a
tágabb környezetében. Legtöbb alkotásán Gyömrő
köszön vissza ránk, de Szentendrétől, Péteriig
szinte mindenhol alkotott már. Megszerzett tudását
évtizedek hosszú során át következetesen
alkalmazta, és ezt művészi nyelven tette, amelynek
alapjait a Képző-és Iparművészeti Gimnáziumban
végezte. A II. Világháború után Gyömrő
ösztöndíjasaként végezte el az akkori Szépmíves
Líceum díszítőfestő szakát. Utána a dekorációs
munkája mellett a Dési-Húber Szabadiskolába járt.

A Nagy István képzőművészeti csoportnak
alakulásától, megszűnéséig tagja volt. Kiállított
alkotásait akár életútja összegezésének is
nevezhetném a 81 éves művésznek, hiszen a
galériában az összeválogatott munkák szinte
naplószerűen követték nyomon az országjáró
művész barangolásait, élményeit.
- Sárándi -

Dióhéjból festettünk katicabogarat, de készült
belőle virágkosár is. Papírból ragasztottunk
madarat,
virágokat,
készítettünk
papírgyöngyöt, amiből nyakláncokat fűztek a
gyermekek. Mikulásra fenyőtoboz babákat
csináltunk, Karácsonyra fenyőfás faliképeket.
Sajnos a téli betegségek miatt fel kellett
függeszteni a foglalkozásokat. Húsvét előtt
próbáltuk újra indítani a működésünket, de
sajnos a viharos időjárás miatt két
foglalkozásunk is elmaradt. De volt olyan is,
amikor ott ültünk a gyermekekre várva és
egyetlen kislányt hoztak csak. Előfordult,
hogy senki nem jött. Döcögősen indultunk,
de a húsvéti felkészülés jól sikerült. Nagyon
élvezték a gyermekek a tojásfestést, sok szép
tojást festettek. Anyák napjára szirom babák
készültek.
Május közepétől, a jó idő beálltával
elmaradoztak a gyerekek. Hiába hirdettük
meg az óvodákban, az iskolában a
foglalkozásokat. Nincs igazán érdeklődés, a
szülők, a nagyszülők elfoglaltak. A
gyermekek kicsik még, nem önállóak. A
nagyobbakat már más dolgok érdeklik, vagy
nincs kedvük eljönni.
Novembertől újra kezdjük, abban a
reményben, hogy nagyobb lesz az
érdeklődés, és több jelentkezőnk lesz.
- Gál Judit -

Szent István vajon szerette az új
kenyeret?
Ugyanis én nagyon szeretem. Mármint az új
kenyeret. Nem mintha Szent Istvánnal bajom
lenne. Sőt. Bár azt még mindig nem értem mi
köze ennek a kettőnek (Istvánnak és a
kenyérnek) a tűzijátékhoz... Ez biztos az én
tudatlanságom. Azonban még valamit nagyon
szeretek augusztus huszadikán. Ez nem más,
mint a Mecénás kiállítás a Polgármesteri
hivatal udvarán.

Ilyenkor mi is kitörünk a zárt térből a
levegőre. Ilyenkor összegyűlünk, azért hogy
összegyűlhessünk,
hogy
megmutassuk
magunkat, felhívjuk a városlakók figyelmét
arra, hogy vagyunk, élünk, mozgunk,
alkotunk, gondolkodunk. Ilyenkor az is kap
egy vénás kulturális injekciót, aki idő
hiányában csak ilyenkor tud eljönni és
megnézni egy jó kiállítást. Bár az biztos,
hogy egyszerre so(k)k ami a gyanútlanul fák
között sétáló ember szeme elé tárul,
megterhelve esztétikai befogadóképességét,
azért mégis érdemes így utólag is ( a teljesség
igénye nélkül) végigszaladni azon, mit
láthattunk idén.

Volt
festmények
garmada:
realista,
esztétista, kicsit elvont, nagyon elvont,
határozottan meglepő és vidám. Mesterien
kimunkált, szomorú és nagyon idilli. Volt
kézműves-munka: magos, üveges, varrott,
horgolt, batikolt, faragott. Volt fotó: színes,
fekete-fehér, gyermeki és komor. No meg
volt
versfal
István-kori
hangulatban:
szerelmes, szakítós, áltatós, köszöntős,
emlékezős, moralizálós, nevettető.
Minden megvolt, ami csak kellett ahhoz,
hogy
újra
munkáljuk
egy
kicsit
agysejtjeinket, kényeztessük érzékeinket,
vagy csak egy pohár sörrel a kezünkben
végigsétáljunk egy szép helyen, kiszakadjunk
a robotból és beszélgethessünk, arról mi
miként látjuk a világot, vagy épp mások
hogyan szűrik át az életet, vásznon, üvegen,
papíron, vagy éppen rímen...
- Darab Anikó -
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ÜLLŐ KINCSEI
Vass Gyöngyvér
Karácsony csöndje
Dicső ének, fennkölt dallam,
Lelkem tiszta vize árad.
Ajkak boldog csókja csattan,
Hópehely ezüstje érinti a számat.
Kalács illata borzongató, édes,
Boldog fáradság tölti be a házat,
Nagyanyám kezével a túlnyújtott rétes
Mámoros, örömtáncot járat.
Végtelenbe nyúló órái e napnak,
Misztikus izgalom ketrecébe löknek,
Tüzes sóvárgás erejével hatnak,
S az Ég angyalával szövetséget kötnek.
Mennyből az angyal, eljön hozzám,
Fenyőfa illata beburkol, andalít,
Aranyló melege csókolja a szám,
Ragyogó lénye türelmet tanít.
Karácsony csöndjének suttogó imája
A láthatatlan világ csodáját várja,
S az éjszaka furcsa, édes bája,
A szeretet fényét szívembe zárja.

Laslie Üllei
In memoriam jobb felső 6-os
isten veled jobb felső hatos
helyeden a szám teljesen lapos
éjjel sajog, nappal meg lüktet
álmomban fogót látok meg tűket
hiába minden, nem volt mit tenni
a jobb oldalon már úgysem tudtam enni
pár napja meg úgy bedagadt
azt hittem, a po....ám leszakadt
vettem be gyógyszert és borogattam
fényes nappal csillagokat láttam
így ment ez hetekig reménykedve
fogorvoshoz menni kinek van kedve
de végül is eljött a nagy esemény
röntgen után kiderült, nincs remény
húzni kell, dörögte öreg doktorom
halálfélelem ült ki borostás arcomon
talán majd máskor, próbálkoztam
és álltam volna fel, de lenyomott nyomban
fogott egy fecskendőt és többször is megszúrt
majd a lapát kezével egyenest számba nyúlt

Berényi L. Gábor
Karácsonykor messze tőled
1974 Karácsonyára megjelent a Börtönújságban.

Szürkén borongó, estbehajló alkonyat,
frissen esett hó ropog a lábak alatt.
Halkan járó, békés ünnepi este van,
mely elűzi a profán, köznapi zajokat.
A szeretet fenyőfás, édes estéjén
hallgat, kussad a rút fekete gyűlölködés.
Lelkem, a komor, sötétben járó éji madár,
képzeletem szárnyán messze-messze jár.
Hogy megnyugtassa önön sajgó kínjait,
egy-egy ablaknál megpihen, s betekint.
Itt egy család az örökzöld lombokat, a fát díszíti,
ott: egy kedves gyermek örömében felsikít!
Kicsiny kis otthon, szomorú piciny szoba,
benne, könnyező szemű szomorú asszonyka!
Ez az én lakásom, síró szelíd párom,
szívem érte reszket mindig nagyon fájón.
Tőled messze, messze nagyon távol,
hideg, rideg falak között
magam is zord ünnepem töltöm.

ekkorra már végleg elzsibbadtam
hát még ahogy a fogóját is megláttam
a reccsenést még hallottam, emlékszem
aznapra ez volt utolsó emlékem
N. Kékedy Ibolya
Halottak napjára
Virágos, koszorús most minden sírhalom,
Mindegyiken száz meg száz gyertyafény
ragyog.
Reszketnek a fények, mint könnytől a
szemek,
Szívek sóhajtanak, akár az őszi szelek.

hát így hagyott el engem a jobb felső 6-os
a szám íze azóta hol méz, hol lapos
egy kis dobozkában őrzöm szuvas fogamat
e kis memoárral...ajánlom magamat.
ajánlás
herceg, fúró serceg, idő perceg
fogásznál lassúak a percek
szemet szemért, fogért fogat
mossál herceg gyakran fogat.

Gyászos sírdogálók térdelnek mindenütt,
Szívük sebesebben, hangosabban üt.
Hallgatnak az ajkak, mint a sírkert maga,
Lezárta azokat a lélek bánata.

Merczel Erzsébet
KARÁCSONYI ÉNEK

Csupán szívük dobog, de amit az érez,
Sötét fájdalomból lassan esdeklés lesz.
Reszketnek az ajkak a novemberi szélben,
Mint csillagocskák a sötétkék égen.

Fehér lepel borítja a tájat
Viszik az emberek a fenyőfákat
Készülődnek szent estére
Jézuska születésére

V. Medgyessy Hajnalka
Ballada
Leszállt az éj.
Árnyak kúsznak a kórterem falán,
a kinti zaj lassan elcsitul.
Egy sóhajtás hallik. A kórházi ágyon
öregasszony fekszik mozdulatlanul.

Berényi L. Gábor
Fellegekkel terhes téli este

Gyűlölet helyett szeretetet
Ne szomorkodjanak az emberek
Hogy térjen vissza szemük fénye
És még egy kis pénz is kéne

Fellegekkel terhes, sötét decemberi este…
Otthonába siet, minden rendes ember,
családjához megyen, békés ünnepségre…
Óh rossz sorsom rólam, haragodat vedd le!

Édes Jézuska kérem szépen
Gyere el Üllőre mindenképpen
Oda ki a földútra is
Várnak nagyon a szegények is

Tánczenét hallgat, emlékidézőt,
bálokra gondol, (dúdol hangtalan,)
mikor még könnyűléptű volt a lába.
S ahogy az emlék tovasuhan,
az árnyékból sorban előlépnek
a karcsú, vidám, ifjú táncosok,
repítik karról-karra, megállás nélkül, - a szíve boldogan, ütemre dobog.
Sodró keringő, rumba és one step,
víg polka, csárdás, pezsdítő tangó.
Bókok, bálok, vidám barátok. Istenem! Mindez míly múlandó.
Hol vannak már? Elmentek régen.
Legtöbbnek már csak emléke él.De az a barnaszemű, mosolygós, kedves,
ő most is várja, majd csak hazatér.
Akivel jó volt összesimulni.
Akivel leélt egy hosszú életet.
Akit nem szabad magára hagyni!
Akarni kell, - mert csak így lehet.

Engem is vezérelj családom körébe,
borítsad reménybe vészterhes egemet!
A sok szenvedésnek legyen egyszer vége!
Örömbe fürdessen, ki hozzám hűséges!

Ne félj, hogy az kihalt tájék
Vigyáz rá a csillagos ég
Várnak a jámbor szívek
Hozzál nekünk szép ünnepet

A hold fénye lassan tovakúszik,
tűnnek az árnyak. "Holnap lábra kell állnom!"
A zenének vége. És az öregasszony
mozdulatlan fekszik a kórházi ágyon.

Ő remegve értem várja visszatértem…
egyedül és árván…Ne hulljon több
könnye!
Szívünkben bú honol és bús szerelem…
Bánatokkal eltelt öreg téli este!

„Karácsonynak éjszakáján
Jézus születése napján
Örüljetek, örvendjetek
A kis Jézus megszületett!”

Szt.János kórház - Orthopaedia
2008. augusztus

Aranyos Jézuska kérem szépen
Nekem is lenne kérésem
Hozz békét és békességet
Embertelennek emberséget

BOLDOG KARÁCSONYT!

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
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KREATÍV ÖTLETEK
Karácsonyi kenderkoszorú
Fonott
kenderkoszorúnak
elkészítésére és dekorálására
mutatunk
újabb
példát,
amelyet karácsonyfára függő
díszként,
illetve
ajándékkísérőként
is
felhasználhatunk.
Szükséges
anyagok
és
eszközök: különböző natúr és
színes kenderzsinegek, réz
drót,
karácsonyi
dekor
csillag, mini toboz, stb., szilikonos ragasztó, olló
Elkészítés:
A koszorú alapokat kenderzsinegből készítjük,
amelyhez
választhatunk
vastagabb
natúr
kenderzsineget, vagy drótos kenderzsineget is.
Levágunk a kiválasztott kenderzsinegből 2,5 métert,
majd kettéhajtjuk és a zsineg felénél egy kb. 7 cm
átmérőjű kört formázunk.

Először az egyik zsineget fonjuk körbe, majd amikor
körbe értünk, akkor a másikkal folytatjuk, ellenkező
irányba vezetve a madzagot. Ezt folytatjuk váltakozva
mindaddig, amíg a zsinegünk el nem fogy. Így egy
kisebb méretű kenderzsineg koszorút kapunk.
Ha kész a koszorú, a két szálat összeköthetjük, vagy
szilikonos ragasztóval - a szálat a fonat közé dugva rögzítjük.

Színes kenderzsinegből kb. 1 métert vágjunk le, majd
csomózzuk rá az egyik végét a koszorúra, a képen
látható módon, majd a koszorúfonat fonási irányával
ellenkezően
tekerjük
rá
a
koszorúra.
Mikor körbe értünk, kössünk egy csomót a
kezdőpontnál és ellenkező irányba vezetve is tekerjük
rá koszorúra a színes kenderzsineget.
A megmaradt színes zsinegeket úgy kössük el, hogy
ezt
akasztónak
is
használhassuk.
A koszorú dekorálásához arányos nagyságú díszítő
kiegészítőket - csillagokat, terméseket, stb. használjunk.
A jeges hatású csillagokat szilikonos ragasztóval
rögzítjük a koszorúhoz. A függő kis tobozok szárára
színes kenderzsineget ragasztunk, így lógatjuk be a
koszorú
közepébe.
A rézdróttal lazán körbetekerjük a koszorút.
Készítsünk kenderzsinegből egy kis masnit, akár több
színű zsineget is felhasználva, amelyet az akasztó alá
kötünk.
A dekorációhoz használhatunk kartonpapírból, kézi
stancolóval kinyomott karácsonyi formákat, pl.
csillagot, fenyőfát, angyalkát, stb.

- Sárándi Forrás: Kender Kézműves Kör - Szeged
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MECÉNÁS APRÓSÁGOK
Mindenki Karácsonya
Tervek szerint idén ismét a központban lesz
december 19-én a Mindenki Karácsonya
rendezvény. Itt az érdeklődőket ismét egy kedves,
éneklős műsorral várják a szervezők és az előadók.
Ismét lesz fenyőfaállítás és díszítés is. Amennyire a
lehetőségek engedik ismét fényekbe borul a
környék.
Lesz kis kiállítás, vásár és mindenkit sült
gesztenyével, teával vagy forralt borral várunk. Mi
is ott leszünk, jöjjön el Ön is!
- Mecénás -

Jótékonyság Gombán
Szomorúan értesültünk róla, hogy Simory Margit
művésznő sok-sok magánének szakos hallgató
énektanárnője súlyos beteg. Az Ő gyógykezelésére
gyűjtenek november 9-én a Gombai faluházban
jótékonysági előadás keretében. A rendezvényen
főként tanítványai adnak elő ismert és népszerű
darabokat a vendégeknek. A rendezvény időpontja
előtt írom ezt a pár sort, így nem tudok beszámolni
arról, hogy a rendezvény milyen sikerrel járt, és
mire az újság megjelenik, már jócskán túl leszünk
rajta, így invitálni sem tudok senkit erre.
Viszont ez elgondolkoztatott egy kicsit. Bizony
sokan vagyunk, akik az első szóra megyünk és
segítünk, de mégsem elegen. Pedig a
nagylelkűségre és az önzetlenségre nagy szükség
van a mai világban. Gondoljunk arra, hogy
elesettségünkben egyre inkább csak szűk
környezetünkre számíthatunk.
A mi generációnk, mire eléri az idős kort, a
nyugdíjrendszerünk vagy így, vagy úgy, de át fog
alakulni. Az biztos, hogy a jelenleg is kritizált
szociális háló sokkal lyukasabb lesz és nem lesz
ennyire bőkezű. Ezért fontos, hogy egyre több
figyelmet fordítsunk egymásra, idős rokonaikra,
ismerőseinkre és nem csak anyagi értelemben.
Úgy gondolom, ha mi aktív korunkban jókat
cselekszünk, bízhatunk abban, hogy nekünk is
viselik majd gondunkat, ha kell. Ha mégsem így
lesz, az is a mi hibáink következménye.
Mi Mecénások minden ilyen felkérésnek szívesen
teszünk eleget személyesen és felajánlásokkal is.
Soha nem azért tesszük, mert hálát várunk érte,
hanem szívből, önzetlenül. Nekünk öröm az, ha
örömet okozhatunk, és ez minden pénznél többet
ér. Én a jótékonysági tombolákon mindig azt a
pillanatot várom, amikor az én festményemet
sorsolják ki. Figyelem a nyertes arcát és örömét,
mikor átveszi a képet. A boldogság, ami sugárzik
az arcukról számomra is nagyon sokat jelent.
- Sárándi -

Kiállítások a Könyvtár Galériában
Jelenleg /lapzárta előtt/, még Hera László
fotókiállítása tart a Könyvtár Galériájában.
November 18-án indul Gólya - Nagy Zsófi
festménykiállítása.
Nyáregyházi
klubtagunk
műveivel már többször találkozhattunk itt Üllőn is.
A megnyitó 18-án 16 órakor lesz, és a kiállítás
november 29-ig megtekinthető, amire mindenkit
szeretettel váruk.
2009-ben is szeretnénk több érdekes kiállítást
rendezni. Terveink között szerepel többek között L.
Szabó Erzsébet /üvegműves/, Görög Béla
/festőművész/, Hájas Ferenc /festőművész/
bemutatása, de a Szomszédolás kiállítás-sorozat
üllői kiállításának is szeretnénk az év első felében
otthont adni.
- Mecénás -

Merczel Erzsébet Közhasznú
Alapítvány beszámolója
Az Alapítvány az Üllői Mecénás Művészeti
Klub háttérszervezete. Ennek segítségével
tudjuk programjainkat megvalósítani. Az
alábbiakban
részletezzük
tevékenységünk
kiadásait:
BEVÉTEL:
Adomány 20.000.-Ft
Kamat 1.270.-Ft
Önkormányzati támogatás 300.000.-Ft
Spar Log. támogatás 300.000.-Ft
2006-ról áthozott 100.000.-Ft
2007 évi pályázat /Szabadművelődési
Alapítvány/ 100.000.-Ft
Bevétel összesen: 821.270.-Ft
KIADÁS:
Pénz kivét 711.748.-Ft
Banki költség.: 28.680.-Ft
Pályázati költség.: 4.000.-Ft
Honlap költség: 33.000.-Ft
Felhasználás összesen: 777.428.-Ft
2008. évre áthozatal: 43.842.-Ft
2007-ben 25 főbb programunk volt, főként saját
szervezésű /pl. Augusztus 20-i kiállítás vagy
Galériás kiállítás a Könyvtárban/ de több
felkérésünk
is
volt
/Gombai
napok,
Csülökfesztivál/, legnagyobb költséggel a
Mecénás újság szerepelt a kiadásaink között.
Főkönyvi kiadások főbb címei: festőszakkörök,
kreatív alkotókörök, gyermekfoglalkoztatók,
kiállítások, szállítás, négy Mecénás újság,
üzemanyag, telefonköltség, Oratórium bemutató
költségei, Augusztus 20-i költségek.
- Mecénás -

Amator Artium "Művészetek
Szerelmese" Pest megyei kiállítása

Amator Artium "Művészetek Szerelmese"
XX. Országos Képző- és Iparművészeti
Tárlat Pest megyei kiállítása 2008. november
7-én 18 órakor nyílik meg Vácott a Madách
Művelődési Központban. A Pest megye
amatőr képző-és iparművészeinek széles
táborát bemutató nagyszabású kiállítás
december 2-ig naponta 10-18 óra között
látogatható.
Idén Üllőről négyen jelentkeztek, akikből
három alkotó munkája került be a kiállításra.
Hazánk legrangosabb amatőr kiállítására N.
Dudás Zsuzsanna (patchwork), Sárándi Tibor
(festmény) és Zöldi Valéria (festmény)
alkotásait válogatták be.
Legutóbbi tárlat 2005-ben volt amelyen
Városunkat négyen képviselték és egyikük
alkotása az Országos Esszencia kiállításra is
bejutott.
- Mecénás -

HA ÖNNEK IS VAN SAJÁT VERSE, VAGY ÉRDEKES, RÖVID PRÓZÁJA, ILLETVE
FELMENŐI KÖZÖTT VALAKI ÍRT ILYENEKET, KÜLDJE EL NEKÜNK ÉS MI A
LAPUNKBAN MEGJELENTETJÜK.
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PRÓZA OLDAL
Merczel Erzsébet

MANÓ MAMA VISSZANÉZ
Itt nálunk, a földút mentén a legcsodálatosabb
napszak a pirkadat.
Mondjuk, Lizával alszom, mert Macskaassszony,
ha olyan kedve van az éjszaka kellős közepén
odalépked a párnámra, hangosan dorombolni kezd,
mire megemelem a paplant, ő bebújik, hozzám
simul és még jobban dorombolni kezd. Ez a
dorombolás még a horkolásán is túltesz, ami
megfelel egy ember horkolásának. Tehát Liza
bebújik előre, a szívem tájékára – ez is egy titok! –
s akkor valahogy elalszom.
És nemsokára kezdődik a varázslat.
Odakint mintha egy láthatatlan kéz felemelné a
varázspálcát, csitt! Bő köpenye szárnyként libben a
fekete némaságban, süvegén megcsillan a Hold és
a csillagok. Csitt!
Dereng. Egy ici-pici fény-gyerek ereszkedik a
földre és bekémlel az ablakon. Kíváncsian beljebb
oson és ébresztgetni kezd. Simogatja arcomat,
hajamat s amikor egy - két forgolódás után sikerül
kinyitni a szemeimet, a fülembe súgja: - Ébresztő!
A fény vagyok! Hajnalodik! Lassan kinyitom
szemeimet, s a vekkerre nézek. Fél öt. Ó szent
Isten! Korán van még, mormogom, de szemeimből
már kiment az álom s valami sürget, hogy keljek
fel. Mire felállok Liza is tápászkodik, utánam
ugrik, felveszem az ölembe. Kattan a zár, kilépünk
az udvarra. Megállunk a lépcső tetején és olyan
csend, béke, nyugalom vesz körül, mintha az
ember a Mennyországban lenne. Manka kutya fejét
kidugva az óljából úgy tesz, mintha aludna. Egyik
szemét kinyitja, - tudomásul veszi a létezésünket -,
majd visszacsukja és alszik tovább. A levegő hűvös
és olyan friss, hogy szinte harapni lehet. Az égen
felhő sem mozdul, a madárkák is szenderegnek, és
mint egy festmény feldereng, hogyan alhatnak a
szomszédban az emberek. Danika Anyához bújik,
Tibi apunak még a szája is tátva, Timike oldalra
fordulva békésen szuszog. A kicsiny virágok is
mozdulatlanok. A tuják komoran, méltóságteljesen
szundítanak, a borókák sorban, egymáshoz bújva.
Ilyenkor vétek megtörni a csendet. Liza fülébe
súgom: - Gyere, megyünk sétálni. Macskaasszony
még jobban a nyakamba bújik, s elindulunk a
virágok között. Távol, a nagy erdő némán pihen,
szemben az akácos is mozdulatlan, a rétek
elnyújtózva és a földút mellett elszórtan álldogáló
szegény kis házak álmukban mosolyognak. Talán
palotának képzelik magukat?!
Amint lépkedünk halkan, lassan, egyszer csak
meghallom a föld lélegzését. Hosszan, elnyújtva
veszi a levegőt a homok, ez a soványka homok,
amelyet Tél Apó páncéljába börtönöz, a viháncoló
Nyár sugaraival gyilkol. Most pihenve álmodik.
Liza még mindig bújik, ám ekkor Kelet felől újabb
fényecskék
törnek
maguknak
utat,
s
hancúrozásukkal
megállítanak.
Futkároznak,
ébresztgetik a fákat, bokrokat, halkan viháncolnak,
bújócskát játszanak. Valahol madárka ébred,
álmosan csiccsent, egy apró szellőgyerek pedig
szemét dörzsölve csak úgy találomra útra indul.
Majd feltűnik a Nap sapkája a láthatáron. - Figyeld
csak Liza! – súgom a fülébe. - Már látni a
homlokát, a szemét, az arcát! Felkelt! Felkelt a
Nap! Az új Nap! Ezt is megéltük Liza! Micsoda
gyönyörűség! Élünk!
Macskaasszony leugrott az ölemből, Manka
mögöttem kullogott, ahogy lépkedtem a hosszú
hálóingben, aminek alját egy rózsabokor érintette
meg.

- Jóreggelt! – súgta, mire megsimogattam virágát.
- Nem láttad Cicót?
A virág megrázta fejét.
- Tegnap este nem jött enni… és nem szokott ilyet
csinálni…- panaszkodtam,
erre a virág azt súgta:
- Kérdezd meg a fákat!
- Nem láttad Cicót?!- léptem a cédrusomhoz.
- Akkor láttam utoljára amikor elmentél…Kint ült
a kapuban.
- Utána nem jött be?
- Nem… – felelte a fa.
- Ez nekem nem tetszik. – súgtam a
törpefenyőnek. – Mikor kitoltam a biciklit
Cicó itt ült a küszöbön, azután elindult a Zsuzsi
kocsija felé, mert az utóbbi időben az alatt
hűsölt… Még eszembe villant, hogy beviszem,
nehogy véletlenül elüsse, ha indul a faluba… Mért
is nem vittem be, a fene vigye el, be kellett volna
vinnem…
- Késő bánat… - szólt vészjóslóan egy kis virág.
- Igen, csakhogy késésben voltam, siettem…
- Kár, kár, kár…- bólintott a kövirózsa.
Valahonnét neszezés hallatszott. Füleltem. A
neszezés már kis zörgéssé vált és egyre hangosabb
lett. A földútról jött. Valaki közeledett. Gyorsan
bebújtam az egyik tuja mögé, mert ilyenkor, kora
reggel nem szeretem az embereket. Ilyenkor a
békét szeretem, a nyugalmat, beleolvadni a
természetbe, részévé válni az újabb varázsnak, az
élet ébredésének, amit hamarosan úgyis elűznek az
erőszakos zajok, csörgések, berregések, szóval az a
másik élet, az a nappali könyörtelen, rohanó,
idegtépő, amiben nincs helye békének, szeretetnek,
türelemnek, nincs helye az álomnak, csak a
loholásnak, a pénz csörgésének.
A tuja menedéket adott s nemsokára az utat rejtő
bozótosból kitüremkedett egy rozzant bicikli, amit
egy icike - picike, kövér asszony tolt, aki szélesebb
volt, mint hosszabb. Hát még az a sok gönc rajta…
A bicikli elején ócska vaskosár, tele műanyag
flakonokkal, amelyekben víz klotyogott, a
kormányon kopott szatyrokból száradt kenyér
kandikált… A csomagtartón is hangoskodtak a
flakonok. Manó Mama közeledett. Jött a telekre
gyomlálni, öntözni, csinosítgatni a vakolatlan
házat, etetni a kutyát. Fején még nyáron is kötött
sapka, testét vastag ruha, bokáig érő kabátféle
takarta.
Sok baja volt szegénynek. Mindene fájt, de
leginkább a lelke. A férje iszákos, a fia úgyszintén,
és ez a pici asszony csak tűrt, csak szenvedett és
abban látott vigaszt, ha már hajnalban kijöhetett a
telekre és ott egész nap serénykedett.
Néha megállt a kapu előtt, beszélgettünk és meleg
barna szemei úgy a zsigereimbe ivakodtak, hogy ha
eszembe jut, most is magam előtt látom. De akkor
nem akartam vele beszélgetni. Akkor csak érezni
akartam a természetet, szívni magamba a csendet,
az erőt, és szerettem volna megtalálni Cicót, a
kékszeműt, a kedveskémet, aki szívem legmélyébe
lopta magát.
Már azt hittem Manó Mama elég messzire
távolodott s kilépve a fa védelméből halkan
hívogatni kezdtem.
Cicó… Cicukám!… Itt a mama… Cicó…
Cicó…
- Te már felvagy?! Mit csinálsz? – tolatott hátra
biciklijével Manó mama.
Meglepődtem.
- Á… Ö… - nyüszögtem zavaromban, - Nem jött
haza a macskám…
- Melyik?! Az a kékszemű?!

FOLYAMATOSAN MŰKÖDŐ FESTŐ FOGLALKOZÁSAINKRA MINDEN
ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN HÓNAP UTOLSÓ
VASÁRNAPJÁN 14 ÓRÁTÓL A KLUBÉPÜLETÜNKBEN.

- Az…- léptem a kapuhoz közelebb, mert így illik.
De nem volt kedvem magyarázkodni. – Te meg
nem tudtál aludni?
- Hát képzeld el…
Aztán elmondta, hogy a férje, meg a fia, meg a
lánya… Elköszöntünk.
Délután Tímea hazajött az iskolából s mivel Cicó
még mindig nem jött elő, panaszkodni kezdtem s
elmondtam neki, hogy Manó mama, szóval, hogy
Manó Mamának is mondtam…
- És mit mondott?! – ráncolta homlokát. - Hogy „az
a kékszemű”?! – Némán, kérdőn nézett. - De
honnét tudta, hogy melyik veszett el?! – emelte fel
a hangját. - Hiszen itt sok macska van?!
A fiatalság igazsága a legnagyobb igazság.
Tényleg! Honnét tudta Manó Mama, hogy a
„kékszemű” veszett el?! Éppen az a macska, aki
annyira tetszett neki?! Akire annyira fájt a foga?!
Mert mondta, nem egyszer mondta!
Tímea kérdése szöget ütött a fejembe, ettől
függetlenül, nekiindultam a keresésnek. A
szemközti akácfa erdő, a mező, az üres telkek, a
szomszédok, mind - mind sorra kerültek. Minden
bokorba benéztem, minden fa tetejét végig
kémleltem, szólongattam, hívogattam, húsos
edényeket tettem ki… Cicó sehol. A bozótosban
találtam egy macska tetemet. Foltos és aszott volt.
Gyanús volt, de a szívem nem jelzett. Mentem
Timihez.
- Timi! A macska szőre megváltozik, ha meghal?!
- Nem… Nem hiszem… - vonogatta a vállát. – A
Cicó nem volt foltos..
Én sem hittem. Mert Cicó krémszínű és csokoládé
színei egymásba olvadtak.
Magam alatt voltam. Végre volt egy sziámi
macskám, egy tündér, egy bűbáj, és most nincs.
Ültem és fájtam. És gondolkozva kérdeztem
magamtól: miért fáj úgy az elvesztése, mintha a
gyerekemet, a rokonomat, egy kedves barátomat,
ismerősömet veszítettem volna el?! Miért hozom
egy szintre az állat elveszítését egy szeretett,
emberi lény elveszítésével?!
És megtaláltam a választ, ami a „szeretet”-ben
rejtőzik. Mert elveszítettem valakit, aki a szeretetet
jelentette számomra. Aki része volt annak a
titoknak, amit boldogságnak nevezünk. Csorbult a
boldogság, már nem volt egész. A harmónia,
amiért így vagy úgy harcolunk, amorffá változott.
Az egészből hiányzott valami.
És azért senki ne vessen rám követ, mert azt
szeretném, hogy az életem kerek legyen! Ez nem
tudatos, inkább ösztönös vágy. Mi lenne velünk, ha
ez sem lenne?!
Cicó sohasem került elő. Pedig a Timivel történt
beszélgetés után pár nappal, Manó Mama megint
csak előbukkant. A bozótosba ment fát vágni, mert
ott látott egy olyan görbe fát, ami kellett volna a
telkére dísznek. Vitte a fűrészt meg a baltát.
Amikor megláttam és megkérdeztem hová megy,
úgy döntöttem segítek neki. Hátha valamit
kicsikarok belőle. Fűrészeltünk, vágtuk a fát,
izzadtunk, húztunk, toltunk, végre sikerült. Közben
ismét Cicóra tereltem a szót. Manó Mama kerülte a
tekintetem. Pedig szenvedett. Feltolta a sapkáját a
feje búbjára, lihegett, törölte a homlokát és
levetette a kabátját, majd hóna alá csapta a
fadarabokat és megköszönve fáradozásaimat telke
felé indult. De mielőtt belépett volna a kapun,
hátranézett. Én is a kapum előtt álltam és néztem
utána. Néztük egymást. Hosszan és némám.
Mindketten tudtuk, amit tudni kellett. Azután
beléptem a kapun. - Nem baj… - sóhajtottam. –
Cicó jó helyen van…
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PESTI ÚTI PRAKTIKÁK
Ősz van. Ilyenkor a piaci pultokon gyönyörűen kirakott karfiolok
mosolyognak ránk. Szinte felkínálkoznak a zöld levelekből kikandikáló
hófehér rózsák. Nem lehet tovább menni megkell őket vásárolni, de vajon
tudjuk e, ha nem azonnal főzzük meg, károsodhatnak az ízek, a színek, és a
zamatok. Pár jó tanács ezek megtartására.
A megsárgult régebbi karfiolunk ismét üde szép fehér lesz, ha a főzővizébe
egy kevés tejet öntünk és torzsájával lefelé főzzük. Főzéskor a főzőlevébe
tegyünk egy kevés sót, és akkor jobb ízű lesz. Megőrzi a fehérségét, ha a
főzővizébe néhány csepp citromlevet teszünk, sőt eltűnik a jellegzetes szaga
is. Nem árt, ha tudjuk, hogy nem okoz puffadást, ha az első vizet leöntve
friss vízben főzzük tovább.

Néhány hasznos tippek a háztartásba.
- a bőrkárpitot ha nyers tejbe mártott puha ruhával takarítsa visszakapja eredeti
fényes színét.
- szemüvege tisztításához használjon egy csepp ecetet vagy vodkát.
- a sütésre szánt anyagot panírozás előtt sózza be, különben levet ereszt, és
sütéskor leválik a panír.
- ha portörléskor a ruhára néhány csepp ecetet ad leköti a port.
- bársonyból a port sós vízbe mártott kefével lehet eltávolítani.
- ha a felvágottakat alufóliába csomagolva teszi a hűtőbe, kétszer olyan hosszú
ideig áll el.
- a csemegekukoricát mindig forró vízbe tegye fel főni, így 20 perc alatt meg fő.
- a forralt tej föléből is tud tejszínt verni, ha jól le van hűtve.
- N. Kékedy Ibolya -

PRÓZA PERCEK
Vasárnap délután / készült vasárnap délután…/
Egy nap arra ébredtem, hogy elaludtam. Volt már
ilyen, de most olyan furcsán éreztem magam. Ahogy
körülnéztem a nappaliban, ismerősnek tűnt. Érdekes,
gondoltam, nem itt kéne lennem, hálóban szoktam
aludni. A falióra délután fél hármat mutatott, halk zene
szólt valahol, talán rádió, távoli hangja a nyitott
ablakon át jött be az erős fénnyel. Hogy aludhattam el,
amikor
le
se
feküdtem?
Megpróbáltam
visszaemlékezni, mit csinálhattam elalvás előtt. Lehet
hogy olvastam, azt szeretek. Egyre csak ezen járt az
eszem, megigazítottam a ruhámat, kék ingem
összegyűrődött, mialatt aludtam. Nem értettem az
egészet.
Hirtelen zajt hallottam hátam mögött, mire gyorsan
megfordultam. Egy nő nézett rám kedvesen, harmincas
éveiben járhatott. Ott állt az ajtóban, hosszú barna haja
kibontva, hegyes
póló, rövid szoknya kellemes
combokkal. Ez igen, egész csinos, és éppen itt az én
házamban. Ki lehet ez a nő ?
Megmondaná mit keres itt ? – kérdeztem kissé
hűvösen, és leültem az asztal mellé kedvenc diófa
fotelembe. A konyha felől húsleves illata szállt be a
nappaliba, valami olajban sült, sercegést hallottam.
Megéheztem.
- Itt lakom szívem, már vagy tíz éve. – mondta a hölgy
mosolyogva.
- Igen, és milyen minőségben ? – érdeklődtem tovább.
- Mint hites feleséged. – elnevette magát – fordulj csak
meg, ott vagyunk a falon bekeretezve.
Figyelmesen megnéztem a képet, a nő tényleg ő volt,
de a fickó egyáltalán nem volt ismerős. Jóval fiatalabb
volt, mint én, nem volt szakálla és nem őszült. Mi a
fene, morfondíroztam magamban, lehet hogy ez a nő a
feleségem? Nem hiszem, pedig tetszik, szép hosszú
combja van. A férfi viszont biztos nem én vagyok,
nem lehetek a képen, ha egyszer itt ülök a fotelemben.
A hölgy mégis itt lakhat, nagyon otthonosan mozog,
jön, megy, tesz, vesz, mint aki már többször járt ebben
a házban. És tegez, engem tegez, mintha…akkor sem
kérdezem meg, hogy hívják.
Gondolkodjunk logikusan, ez az egész nekem nagyon
különös, nem értem.
- Kérsz kávét? – kérdezte - vasárnap délután mindig
szoktál inni.
Aha, ezek szerint vasárnap van. Hirtelen csönd lett,
odakintről elhallgatott a zene. Kinéztem az ablakon,
gyönyörű idő volt. De mit keres itt ez a nő ? Egész
kedves hangja van, mintha már hallottam volna, olyan
puhán, szelíden simogat, jólesik a fülemnek.
- Kávé ? - ismételte meg türelmesen. Bólintottam,
nem szóltam semmit, hátha elmúlik az éhségérzetem,
ha iszom valamit. A fejem olyan furcsa volt, de nem
fájt.
1 - Gyerekek, kijöhettek a nappaliba, apa már
felébredt. – mondta félig hátra fordulva az üres
szobának. Apa felébredt? De hát az lehetetlen, apám öt
évvel ezelőtt meghalt, emlékszem, ott voltam a
temetésén. Kinek beszél ez össze-vissza? Mi a fene
van itt vasárnap délután, az én házamban ?
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A nappali végén ajtó nyílt, kijött rajta egy fiúcska meg
egy copfos kislány. Póló, short és tornacipő, ez volt
rajtuk, ha jól láttam, de nem voltak egyformák. A
leányka hasonlított erre a nőre, csak kisebb kiadásban.
Hálistennek, gondoltam, akkor biztosan az övé, és nem
az enyém.
Egyik sem volt ismerős, bár aranyosnak tűntek.
- Apa, nézd csak, összeraktam. – jött oda hozzám a
kislegény, s mire észbe kaptam, már fenn is volt az
ölemben. Mi a fene, ez meg itt mit bizalmaskodik ? És
tegez, ő is tegez. A kezében olvadt csokitojás meg
valami játék volt, vagy mi.
- Téged hogy hívnak? – kérdeztem meglepetten. Kicsit
zavarba jöttem ettől a nem várt közelségtől, pláne
vasárnap délután, az én házamban…
- Gergő vagyok, a fiad. – mondta nevetve a kölyök apa már megint hülyéskedik. – fordult a másik kettő
felé, mintha én itt sem lennék. Azok meg csak néztek
ránk nevetve, mintha minden a legnagyobb rendben
lett volna. De semmi sem volt rendben, legkevésbé az,
hogy három idegen van a házamban, akiket nem
ismerek. Mi folyik itt ? Mert ők szemmel láthatóan
otthon érzik magukat, ismerik a járást, meg úgy
tesznek, mintha engem is láttak volna már. A copfos
kislány odabújik a nőhöz, aki most vagy az anyja,
vagy az én feleségem, vagy valaki más, de most mégis
itt van. Végképp nem értem ezt az egészet, vasárnap
délután, az én házamban…el kell küldenem őket, én
lakom itt, nem ők.

2 - Hány cukorral issza a kávét, kedves uram ? –
kérdezi tőlem magázva a rövid szoknyás, mintha
pincérnő lenne. Hogy, hogy nem tudja? Ha a
feleségem, akkor tudnia kell, ha pincérnő vagy
bejárónő, akkor meg mit keres itt, vasárnap
délután…az én házamban ? És miért hozza el egy
pincérnő /bejárónő/ a gyerekeit, amikor munkába
megy? Nincs apjuk, aki ilyenkor vigyázna rájuk? És
mi köze van mindennek a kávéhoz? Két cukorral
iszom és kész. Már vagy harminc éve, de az is lehet,
hogy több.
Na ebből elég, teljesen összezavarodtam és a fejem is
megfájdult. Éhes vagyok meg fáradt, legjobb lesz, ha
lefekszem, alszom egy kicsit. Remélem, mire
felébredek, ezek már elmennek haza, vagy valahová,
nekem aztán mindegy, csak ne legyen itt senki.
Hogy elálmosodtam, pedig vasárnap délután van,
ilyenkor olvasni szoktam, de ez most nem fog menni,
megint olyan furcsán érzem magam. Mégis ledőlök itt
a kanapén, csak olyan erősek, bántóak ezek a fények,

ahogy bejönnek az ablakon, talán be kéne csukni, vagy
elhúzni a sötétítő függönyt…vagy…nagyon álmos
vagyok, nem tudok felállni…
Hangokra
ébredtem,
ismerős,
édes
kis
gyerekhangokra, de szemem még nem nyitottam ki,
csak nyújtóztam egy jóízűt. De jót aludtam, ez bizony
jólesett.
- Apa felébredt, apa felébredt ! – kiabálta az én két kis
manócskám, közben körbeszaladták a nappalit,
hallottam hangos trappolásukat. Ásítottam egy nagyot.
- Ki jön ide gyorsan apához ? – mondtam nekik
huncutul, de addigra már rám is ugrottak. Ahogy
felültem, hogy ölbe vegyem őket, valami lecsúszott a
földre.
- Tessék apa, a könyved, tudod amit olvasni szoktál. –
adta kezembe fiam a sárga színű, kemény fedelű
könyvet.
- És itt a finom kávé, két cukorral, ahogy szereted. –
lépett be a nappaliba feleségem, hegyes pólóban, rövid
szoknyában, jó volt látni, ahogy átjön a szobán. A nap
még mindig bevilágította a nappalit, de már nem olyan
erősen. Alkonyodott.
- Tényleg így szeretem – néztem rá sokatmondóan,
imádom
a
combjait.
Feltettem
az
öreg
olvasószemüvegem, ittam egy kicsit a kávéból, no
nézzük azt a könyvet, miféle. Ez volt a címe: Az
Alczheimer kór kialakulása, tünetei. Érdekesnek tűnt,
belelapoztam. Valami orvosi könyv lehet, kórtörténet,
táplálkozás, emlékezet kihagyás, amnézia…stb. De a
fiam tévedett, ez nem az én könyvem. Nem is tudtam,
hogy van ilyen könyv itthon. Ahogy elnézem, nem egy
könnyű olvasmány, az biztos. Minden elismerésem.
- A tiéd ? – kérdeztem kíváncsian.
- Nem szívem, hanem a tiéd. – nézett rám kissé
furcsán / legalábbis nekem úgy tűnt /.
- Az enyém ? – lepődtem meg – én olvasom ?
- Igen, te bizony. – hangzott a válasz, kávét töltött,
isteni illata volt, belengte a nappalit. Ez lehetetlen,
gondoltam, csak emlékeznék rá.
- És mióta olvasom ezt a könyvet ? – érdeklődtem
tovább, hátha megtudok valamit.
- Úgy két hete, ha jól emlékszem. – nézett rám
türelmesen gyönyörű barna szemeivel, kérdezek-e
még valamit.
De nem kérdeztem semmit, csak hátradőltem kedvenc
fotelemben és töprengve kortyolgattam kávémat. Még
forró volt, gőzölgött a csésze kezemben. Ezen a
felszálló, áttetsző kávéfelhőn át néztem elgondolkodva
az én kis családomat.
Mindennél jobban imádom őket, feleségemet és két
gyermekemet. Ők tudják, mi történik velem? Két hete
olvasok egy könyvet és nem emlékszem rá.
Elfelejtettem ? Vajon miről szólhat? És ki lehet ez az
Alczheimer? Valami távoli rokon, vagy ki ? A
főiskolán volt valami hasonló nevű csoporttársam, de
az nem írt könyveket.
Azt hiszem, mégis el kell olvasnom, ha már itt van a
kezemben. Meg úgy emlékszem, szoktam is olvasgatni
vasárnap délután, itt, az én házamban...tényleg, ez az
én házam ?
- Leslie Üllei -

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

MŰVÉSZETI STÍLUSISMERTETŐ
Monet a leghíresebb impresszionista
A művészet forradalma
Franciaországban
kezdődött első hullámát
Eugène Delacroix, a
másodikat
Gustave
Courbet, a harmadikat
pedig Edouard Manet
neve fémjelzi. Utóbbi
baráti köréhez tartozott
Monet is.
Őket nevezi a szakirodalom impresszionistáknak.
Alapvetően azt állították, hogy ha bízunk a
szemünkben, és nem azon erőlködünk, hogy azt
lássuk, amit az akadémikus szabályok szerint
látnunk kéne, izgalmas felfedezésre juthatunk. Az
ábrázolt emberek és tárgyakat, megvilágítás felől
sokkal fényesebbek, az árnyékok a visszaverődő
fény miatt nem szürkék vagy feketék, hanem
színesek. Akkoriban ezt hóbortos eretnekségnek
tartották - mégis új korszak kezdődött a festészet
történetében. Edouard Manet volt az új irányzat
vezéralakja, mégis az ő gondolatait továbbfejlesztő
Le Havre-i festő, Claude-Oscar Monet (1840-1926)
egyik festménye (Impresszió; a felkelő nap - 1872;
más fordításban: A napkelte impressziója) alapján
lett a stílus neve impresszionizmus.
A nevet valójában egy akkori kritikus adta, aki
annyira nevetségesnek találta a festmény címét,

hogy az egész csoportra ezt az elnevezést
ragasztotta. Persze a művészek először nem
lelkesedtek az elnevezésért, hiszen a kritikus ezzel
azt akarta tudatni a közvéleménnyel, hogy az ilyen
festők nem rendelkeznek jól megalapozott tudással,
ezért festik meg a futólagos benyomást, ám ahogy
telt az idő, a név gúnyos felhangja feledésbe
merült, és a csoport tagjai is elfogadták. Monet
nagy terveket dédelgetett, ám törekvései
meglehetősen
ellentmondásosak
voltak.
Nagyszabású, maradandó alkotásokat szeretett
volna létrehozni, témái és stílusa azonban
nélkülözték a komoly mondanivalót, és általuk
pillanatnyi, tünékeny jelenségeket örökített meg.
Legfőbb
vívmánya
az
impresszionizmus
alapelveinek kidolgozása volt. Rendkívül hatékonyan és látványosabban alkalmazta a tiszta,
keveretlen színeket (feketét nem!), örökítette meg a
természet pillanatnyi
benyomásait, és
ábrázolta
a
színek
egymásra gyakorolt módosító
hatását. Persze
mindez nem a
végcélja, csupán eszköze
volt művészeMonet: Vízililiomok
tének.

Beleteszem a felkockázott csirke húst, a finomra
vágott petrezselyem zöldet, felforralom, majd
tálalom.
RAKOTT KEL MÁSKÉNT
Hozzávalók 5 személyre: 50.dkg darált hús, 10 dkg
előfőzött rizs, 1 fej kelkáposzta, 2 dkg só, 0,5 dl
olaj, 5 dkg hagyma, ½ dl víz, 2 dkg fokhagyma,
pici bors, kevés majoránna, 4,5 dl tejföl, 2 db
pörköltszaft kocka, 1 egész tojás.
A kelkáposztát kitorzsázom leforrázom és
szétszedem levelekre. A darált húsból olyan
keveréket csinálok mintha töltött káposztát
készítenék. Ezután előveszek egy közepes
nagyságú tepsit, amit olvasztott zsírral kikenek. A
kelkáposztákat
a
darált
hús
keverékkel
becsavarom, min két végét aláhajtom és egymás
mellé rakom a zsírozott tepsibe. Kb. 16 db töltelék
lesz belőle. Ezután egy kis lábasba 1/2 dl vízben

A legdrá gább Monet-festmény
Rekordáron, 41,4 millió dollárért kelt el tavasszal a
Christie's aukciósház New York-i árverésén Claude
Monet egyik festménye.

Monet: Vasúti híd Argenteuil-nél

Az árverésen, telefonon keresztül licitált az új,
névtelenségbe burkolózó tulajdonos, aki 41,1
millió dollárt, azaz 6,7 milliárd forintot fizetett a
képért. Ez még a válság előtt volt. Vételára
elmarad ugyan az eddigi legdrágább festménytől,
azonban az impresszionisták közül ez az eddigi
rekorder. Ennek árából közel 2.000 darab
középkategóriás autót lehetne vásárolni.
- Sárándi -

KOKTÉLAJÁNLÓ

MECÉNÁS ÍZEK
GYÜMÖLCSÖS CSIRKELEVES
Hozzávalók 5 személyre: 1.5 kg csirkemell, 5 dkg
liszt, 1 kefir, 2 dl tejföl, 3 tojássárgája, csontlé, só,
cukor, 1 csokor petrezselyem.
A csirkemelleket csontlében vagy vegetás vízbe
felteszem főni. Ha megfőtt, a csontról a húst
leszedem, és egyenletes kockákra darabolom. A
levét a kefirrel elkeverem tejfölös habarással
besűrítem. Közben az almát cukros vízben nem túl
puhára főzöm, majd a kész leveshez öntöm.

Művészetének három alappillére volt: komponáló
tehetsége, rajzkészsége és a színárnyalatok mesteri
kezelése. Kortársai szerint nagy hatással voltak rá
az erősen leegyszerűsített szerkezetű japán
metszetek. Munkái során Monet igyekezett
elhatárolódni a témától, hogy tárgyilagosan, ám
korántsem szenvtelenül jeleníthesse meg azt.

feloldom a pörkölt szaft kockát egy kicsit
kiforralom, beleteszem a tejfölt és szépen ráöntöm
a sorba rakott töltelékekre.
Lefóliázom a tepsit és előmelegített sütőben kb. 50
percig sütőm, gáz-sütőnél 3-as fokozaton, villanysütőnél 190 fokon. Mielőtt kivenném a sütőből, a
fóliát leveszem róla, hogy egy kicsit piruljon.
KATALIN-TORTA
Hozzávalók: 5 tojássárgája, 5 fehérje, 10 dkg
cukor, 10 dkg liszt.
Az anyagokból piskótát készítek, s tortaformában
kisütöm. Kihűlés után 3 lapra vágom és az alábbi
krémmel töltöm meg /természetesen kész piskótalapot is használhatok/.
20 dkg cukorból, 5 dkg kakaóból, 2
tojássárgájából, 1 dl tejből, 1 csomag vaníliás
cukorral krémet főzök, majd kihűtöm. Kihűlés után
25 dkg margarinnal ezt a krémet habosra keverem.

www.sarandi.hu/partymix
A koktéloknak nem csak nyáron, hanem télen is
kellemes a fogyasztása. Persze nem a szabadban a
napernyő alatt, de egy kellemes, meleg szobában vagy
egy szilveszteri partin már szinte elengedhetetlen.
A PARTY MIX AJÁNLATA
Az egyik legnépszerűbb longdrink készítését
szeretném bemutatni a Pina Colada-t. Ez a kókuszos
hosszúitalok népes családjába tartozik, amelynek
számos változata ismert. Ezeknek az íze nagyjából
megegyezik, csupán a felszereltségben és a hozzávaló
alapanyagokban tér el.
A legízletesebb természetesen a blendelt (jéggel
turmixolt) változat. Lehet készíteni shaker-rel, darált
vagy törtjéggel és ha egyik sem áll rendelkezésre
akkor még a pohárban is egy kanál segítségével
összekeverhetők a hozzávalók.
Alapvetően ananászlé, kókusz szirup és fehérrum a
főbb összetevői, de a legfinomabb ízek eléréséhez friss
ananász és kókusztej is szükséges. Utóbbiak
használatánál figyeljünk a többi összetevő arányaira.
A blendelt változathoz a jeget és az összetevőket
össze-turmixszoljuk. A shakerben készült változatot
pár szem jéggel összerázzuk és jéggel teli pohárba
önjük. Ha semmi nem áll rendelkezésre (pl. egy
hétvégi kiránduláson), akkor a pohárba kiöntjük a
hozzávalókat és alaposan felkeverjük. Tejszínes szirup
helyett használhatunk kókusz likőrt ís, de akkor kevés
tejszínt is kell tenni az italba. Szívószállal kínáljuk.
Díszítése: kókuszszelet és koktélcseresznye.
Pina Colada összetevői

Az első piskótalapot vékonyan megkenem
meggydzsemmel, majd rákenem a krém 1/3-át,
majd a második és a harmadik lapot is ugyanígy
készítem el. Legvégén a tetejét kókuszreszelékkel
vagy
csokoládéreszelékkel
meghintem.
Hűtőszekrényben jól lehűtöm, szeletekre vágom.
Ki kell próbálni nagyon ízletes sütemény.
- N. Kékedy Ibolya -

4 cl fehérrum
2 cl kókuszszirup
10 cl ananászlé
sok jég
+ friss ananász
+ kókusztej
+ koktélcseresznye
- Party Mix -

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
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Üllői 7
Mecénás

KULTURÁLIS AJÁNLAT

KÖZLEMÉNY

GABI KÖNYV- ÉS NYOMTATVÁNY-BOLT AJÁNLATA
Szepes Mária : Füveskönyv
A régi füveskönyvek a kertben termesztett vagy vadon termő növények,
gyógyfüvek hasznáról és káráról tájékoztattak, századokon át szerzett
tapasztalatok alapján. Aztán a hasznos tanácsok lassan kiterjedtek a lélek,
sőt általában a lét kisebb-nagyobb gondjaira is. A "mi a teendő" kérdésére
adott hétköznapi példák, egyszerű válaszok, amelyek a testi és a lelki
egészség megőrzését és visszanyerését segítették, lassan egyre egyénibbé,
szubjektívabbá váltak, s egyre több gondolkodnivalót, valamint lelki
táplálékot adtak az olvasónak. Reméljük, hogy az új olvasók mellett
Szepes Mária régi hívei is örömmel fedezik majd fel a Füveskönyvben
kedvenc gondolataikat, idézeteiket, netán éppen azt az egy-két ráébresztő
megfogalmazást, amely annak idején sokat jelentett nekik. Emellett új
összefüggésekre bukkanhatnak, új fénytörésben láthatnak ismertnek vélt
tényeket, új értelmet találhatnak sokszor olvasott bölcsességekben, új
nézőpontokat fedezhetnek fel, s talán még olyasmire is rálelhetnek, amit
soha nem vettek észre korábban.

KÖSZÖNJÜK A TÁMOGATÁST!
Balázsné Varga Gizella
Bánszky Éva
Bodáné Rusznyák Gabriella /Vöröskereszt/
Gara György /Gara Nyomda/
Kriszta virágbolt
Vass Isván /fuvaros/
Vígh Józsefné /Vöröskereszt/
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.

HIRDETÉSEK
PartyMix koktélszerviz
Lakodalomba, és minden házi rendezvényre
vállalunk koktélszolgáltatást, teljes felszereléssel,
mobil bárpulttal.
Korrekt árakkal, színvonalas szolgáltatásokkal állunk rendelkezésére.

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

Hívásra házhoz megyek!

Hívjon vagy kérjen ajánlatot E-mailben!
www.sarandi.hu/partymix

• Tel: 30-987-4747 •

VIRÁG KOZMETIKA

tibor@sarandi.hu

Üllő, Ócsai út 1.

Néhány ízelítő szolgáltatásainkból:
Ilcsi termékek széles választéka • O2-es, AHA-s kezelések •
Face lifting • Ultrahang • Iontoforézis • Bioptron lámpa •
Fülbelövés • Orrpiercing • Kézápolás • Műkörömépítés •
Menyasszonyi és alkalmi sminkek készítése • Műszempilla •
Henna tetoválás • Szeptembertől villanófényes tartós
szőrtelenítés • A kozmetika hűséges vendégeinek
törzsvendég kártyát adunk ajándékba • Az új vendégek pedig
első alkalommal ajándék krémet kapnak
Minden kedves vendégünket szeretettel várjuk!
Virág Timea 29/321-542, 30/2822124
Birta Babett 20/3829794

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

Herédy Alexandra

Mecénás

Hitel- és ingatlaniroda Üllőn
- jelzálog
- szocpol.
- szabad felhasználású hitelek
- személyi hitelek
- földhivatali ügyintézés
- BAZÁR hirdetésfelvétel
- ingyenes tanácsadás
- ügyvédi háttér

Személyesen: Üllő, Ócsai út 1.
(a Penny Market-tel szemben a lovasbolt mellett)

2225 Üllő, Pesti út 222. • Tel: 320-660 • Mobil: 06-30-569-6189
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Ügyfeleink részére Üllőn és környékén ingatlanokat
keresünk

Bodzákné Tiszai Hajnal
Telefon/FAX: 06-29-321-048
06-30-280-4677
06-20-220-1300

NAPHÁZ GYÓGYCENTRUM

8 Üllői

Eladná ingatlanát?
Vagy lakást, házat keres?
Esetleg hitelt szeretne?
Mi segítünk Önnek!

Honlap: www.ketjobarat.eoldal.hu
E-mail: ketjobarat@gmail.com

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 06-70-771-8782 y klub@ulloimecenas.hu
NYOMTATÁS: GARA NYOMDA y NYOMDAVEZETŐ: GARA GYÖRGY
TEL: 06-20-364-9298

