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Ne feledd a tért, hol ık elestek,
Az utósó s a legjobb vitézek:
Mind elmentek és kedves reményink,
Velök mentek, egy sírban enyésznek.
Oh, ha visszanyernık a haláltól
A sziveket, mik elıbb dobogtak:
Ujra víni a szabadság harcát,
Színe elıtt a magas mennyboltnak!
Pillanatra, ha lehullna láncunk,
Melyet ott ránk a zsarnok szoríta:
Nincsen ember, nincsen isten, aki
Minket ujra megkötözni bírna!
Vége van… de bár a történetben,
Ott áll a gyızı-név ragyogva,
Átkozott az a dicsısség, amely
A szabadok szíveit tapodja.
Sokkal drágább a sir és a börtön,
Melyet honfi-névnek fénye tölt meg,
Mint a gyızedelmi oszlop, amit
A szabadság romjain emeltek.
Petıfi Sándor Pest, 1848. január
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Az idén is ünnepeljük a magyar polgári forradalom évfordulóját.
Mindenki gondolatában más és más kép jelenik, meg amikor meghallja
ezt az ünnepi dátumot, kisgyermek kortól látjuk az óvodai, iskolai
megemlékezésen, szüleink kezét fogva a Múzeumkertben, hogy, mások
mit gondolnak az 1848-as forradalomról és szabadságharcról. A bécsi
Forradalom híre ösztönzı hatással volt a magyar radikális ifjakra is.
Március 15-én a Pilvax kör tagjai, élükön Petıfi Sándorral, Jókai
Mórral és Vasvári Pállal elhatározták, hogy maguk szereznek érvényt a
sajtószabadságnak. Alig néhányan indultak el Landler Lajos és
Heckenast Gusztáv nyomdájához, ahol cenzúra nélkül kinyomtatták az
Irinyi József által megfogalmazott 12 pontot, valamint Petıfi lelkesítı
költeményét a Nemzeti Dal-t. Délután nagygyőlést hirdettek Nemzeti
Múzeum elé, ahol már több tízezren jelentek meg. Itt felolvasták a 12
pontot és Petıfi is elszavalta a Nemzeti Dal-t. Ez után a várba vonultak,
hogy a Helytartótanáccsal elfogadtassák követelésüket. Ez teljes
mértékben sikerült, így vér nélkül gyızött a forradalom. Az összegyőlt
tömeg követelésére Táncsics Mihályt is szabadon bocsátották.
1848. március 15-én megszületett a Magyar Szabadság.
Emlékezzünk rájuk és ünnepeljük ıket.
Szép ünnepet, és sikeres munkát kívánok Üllı minden polgárának.
- Kékedy 2005
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Mecénás

VISSZATEKINTİ
Szabadfoglalkozás
óvodában.

Visszatekintés 2008 ıszére
2008. december 3-án, délután 4 órakor a
Vargha Gyula Könyvtár udvarán, méltó
megemlékezés keretében került felállításra a
több, mint két éve elhunyt Merczel Erzsébet
emlékére faragott kopjafa. A kopjafát Bognár
István, a Mecénás Mővészeti Klub tagja faragta
a tisztelet jeléül. Az eseményt N. Kékedy Ibolya
és Balázsné Varga Gizella nyitotta meg. Kissné
Szabó Katalin polgármester méltató mondatait
követıen Bognár István unokái szavaltak pár
kedves verset, majd a Nyugdíjas Klub kórusa
adott elı részleteket Merczel Erzsébet mővébıl,
a
Rákóczi
oratóriumból.
Bent,
a
kiállítóteremben két paravánon láthattunk
Erzsébet életével kapcsolatos, írásos és képes
emlékeket. A kopjafaavatásra meghívtuk
Merczel Erzsébet menyét, Molnárné Tóth
Andreát és unokáját, Tóth Mártont, akik
illusztris vendégei voltak az eseménynek. A
megemlékezés állófogadással és kötetlen
beszélgetéssel ért véget a könyvtárteremben.

Annak, aki ott volt, mindenképpen
jókedvően telt a napja, még akkor is, ha
településünk lélekszáma alapján sokkal több
látogató emelhette volna ezt a hangulatot.
2008. szeptember 21-én meghívást kaptunk a
Reményt és jövıt hozok nektek kulturális
programra Újpesten, amelynek keretén belül a
Nyugdíjas Klub kórusa és a Mecénás
Mővészeti Klub tagjai elıadták Merczel
Erzsébet
Rákóczi
1906-2006
címő
oratóriumát.
Bár az elıadás szabadtéren zajlott és
meglehetısen hővös volt az idı, illetve kevés a
látogató, a körülményekhez képest az elıadás
sikeres volt. A rendezvény után az egész
társulatot meghívta a szervezı egy finom
ebédre, egy elegáns vendéglıbe.
A klubélet nem csak a mővészetrıl szól,
hanem olyan „prózai” tennivalókról, mint a
klubépülethez tartozó garázs tetıcserepeinek
rögzítése, vagy a garázsajtó javítása. A tetı
javítását, a garázs beázásának megszüntetését
még az elmúlt nyáron végeztük el, majd
novemberben, még szép idıben sort kerítettünk a garázsajtó javítására is, amelynek alsó része meglehetısen el volt korhadva. Ennek
a munkának oroszlánrészét Nagy István végezte, Gál József hathatós közremőködésével.

2008. december 6-án ismét megrendezésre
került Üllın az immár hagyományos Civil nap,
amelyen kiállítással a Mecénás Klub is részt
vett. A rendezvénynek a Városi Sportcsarnok
adott helyet, mint mindig. Itt lehetısége van az
üllıi civil szervezeteknek arra, hogy bemutassák
tevékenységüket és közvetlenül, a hivatalos
kereteket maguk mögött hagyva találkozzanak
egymással. Ezen kívül a szervezetek különféle
programok keretében megismertessék magukat
a lakossággal. A Mecénás Mővészeti Klub sok
apró kiállított tárggyal, zsákbamacskával, kézzel
varrott textiljátékokkal, foltvarrott munkákkal,
festett üvegekkel, egyedi technikával készült
dobozokkal, képekkel, illetve festményekkel és
mindezek vásárával jelent meg a rendezvényen.
Ezen a napon lehetıség volt többek között
véradásra, vagy aerobic torna keretében egy kis
testmozgásra. De találkozhatott a közönség
hastánc-bemutatóval, vagy a Dudinszky Balázs
vezette musical színházzal. Sıt, a Mikulás is
tiszteletét tette a Sportcsarnokban!
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Csodálatos dolog volt számomra, annyi év
kihagyása után ismét beülni egy óvodába
kicsikkel foglalkozni. Foglalkoztatómban
középsı és nagycsoportosok vettek részt. A
nagy tornateremben két asztal mellett folyt a
munka. Hajnalka óvó nénivel azon voltunk,
hogy ott a gyermekeink olyan munkát
végezzenek, ami számukra is fontos.
Karácsonyi készülıdés jegyében terveztem a
foglakozást. Gyertyás és mikulásvirágos
képeslapot készítettünk. Öröm volt látni az
apró kezek igyekezetét. Voltak gyerekek, akik
kreatívabbak voltak a többieknél, és önállóan
találták ki saját munkájukat. Azok a munkák is
nagyon szépre sikeredtek. Nem sok idıvel
késıbb már saját segítım is akadt Pákozdi
Sára személyében. İ már régi „Mecénás”.
Végig segített csoporttársainak, még nekünk
felnıtteknek is. Gyermekeinken látni azt a
felhıtlen örömet nem mindennapi. Ilyenkor
tudjuk, hogy a fáradság mindent megért. Jó
érzés volt felállni az asztaltól azzal a tudattal,
hogy rövidesen újra találkozunk. Minden
családtagnak készült egy szép képeslap, ami az
ünnepet még ünnepibbé tette.
Gálné Judit

Kézmőves foglalkozás az Árpád Fejedelem
Általános Iskolában.
A hagyományoknak megfelelıen 2008. december
18-án kézmőves napot szervezett az iskola tanári
kara. Mi, a Mecénások nagy örömmel tettünk
eleget e felhívásnak. A gyermekek nagyon várták
már ezt a napot. Jól elıkészített program szerint
indultak a foglalkozások. Az ünnepvárás
szellemében karácsonyi képeslapok készítését
terveztük, amit a gyermekek saját ízlésük szerint
kiegészítettek. Tele voltak egyéni ötletekkel, és
nagy
boldogsággal
szánták
szülıknek,
testvéreknek, rokonoknak ajándékként mőveiket.
Elképesztı, hogy ezekben az „apró emberkékben”
mennyi kreativitás, ötlet él. Alig várták, hogy
leülhessenek dolgozni, szinte sorban állás volt a
székekért.
Nem szívesen hagyták abba a félig elkészített
munkájukat az iskolacsengı hallatára. Úgy
gondoljuk
gazdagabbak
lettünk
naptól,
feltöltıdtünk kicsik és nagyok, azzal a tudattal,
hogy várjuk a következı kézmőves foglalkoztatót.
Gálné Judit és Jakab Sándorné
Kézmővesek

Tömöry-Oltványi

HA-HO-TA
Megy az orosz vonat Szibériában.
Egyszer csak megáll. Az utasok
kérdezısködnek:
-Mi történt?
-Mozdonyt cserélnek!
-Mire?
-Vodkára.
-És akkor, hogy fogunk továbbmenni?
-Részegen
-Kékedy-

Ha van Önnek saját verse, vagy érdekes rövid prózája, illetve
felmenıi között valaki írt ilyeneket, küldje el nekünk és mi
lapunkban megjelentetjük.
Cím: Üllı, Pesti út 146.
Telefonszám: 06-70-77-18-782
e-mail: n.kekedi@monornet.hu

VISSZATEKINTİ
„Ha a hegy nem megy Mohamedhez, a
Mohamed megy a hegyhez”
Ezt történt velünk is mikor a Templomtéri
Óvodában látogattunk el azzal a szándékkal,
hogy a szülıket megkíméljük attól, hogy
munkaidı után fáradtan gyermekének mégis
eleget téve mi megkönnyítsük a munkájukat.
Elızetes
megbeszélés
alapján
Mecénás
társammal, Gál Judittal közösen indultunk az
óvodába. Erre a délelıttre termésnapot
terveztünk. Judit a nagycsoportosokhoz én
pedig a középsıcsoportosokhoz kopogtattam be.
Az asztalokra színes magvak kerültek: napraforgó, kukorica, köles, fénymag stb.
Az apró befıttesüvegeket, színes textíliát, a
kötözı zsinórt sem felejtettük el. Az üvegekbe
rétegezve színes magvakat raktunk, és hogy
még mutatósabb legyen, tarka mintás textíliával
lekötöttük, mint a nagyik a befıttet. A gyerekek
ezeket a munkálatokat nagyon élvezték,
folyamatosan telepedtek le az asztalokhoz
kíváncsian figyelték, hogy mi készül. Munkájuk
eredményét büszkén mutogatták egymásnak, és
az óvó néniknek. Remekmőveiket haza vihették
így a szülık is meggyızıdhettek arról, hogy ez
a termésnap igen termékeny volt. Miután
elköszöntem,
hallottam
a
kedves
gyermekhangot, máskor is gyere el Jutka néni.
Szívesen, szóltam nekik vissza, hogy
természetesen jövök.
Jakabné Jutka óvó néni

PESTI ÚTI
PRAKTIKÁK
Almás tippek, amit eddig nem tudtál!
Tudta-e hogy az almából nem csak finom
süteményeket,
de
akár
házi
gyógyító
készítményeket is elıállíthatunk?
Csak kevesen tudjuk, hogy az almával csökkenthetjük a reuma kellemetlen tüneteit, persze ez nem azt
jelenti, hogy csak almával kell kezelni ezt a
betegséget. Az almakúra a szív és a vesebetegség
tüneteit is mérsékli. Ehhez napi 10-12 db almát el
kell fogyasztanunk.
Tudjuk-e, hogy a megszárított almahéjból kitőnı
teát készíthetünk, és még kellemesebbé tehetjük, ha
szárított almavirágot adunk hozzá? Mindkettıbıl
egy evıkanálnyit, leforrázunk egy csésze vízzel,
negyed óra múlva leszőrjük. Ezt háromszor
naponta megismételni. Kiváló idegerısítı és elhízás elleni szernek is jó.
Ha kipréseljük az almát levébıl, mint kiegészítı
gyógyszert is fel lehet használni a megfázás
tüneteinek csökkentésére, emésztési zavarokra és a
köszvényre.
Az almát a népi gyógyászat vérszegénység
kezelésére már régóta használja. Ehhez szurkáljunk
az almába vastag vasszögeket, és egy éjszakán át
hagyjuk benne, majd a következı napon
fogyasszuk el az almát. „Természetesen szögek
nélkül”.
Az almaecet hatékony kezelést biztosít,
felsılégutak,
emésztırendszer,
a
vér
megbetegedésénél, fertızı betegségeknél. Ehhez
hígítsuk fel vízzel és édesítsük mézzel.
-N. Kékedy-

ÜNNEPI
A Húsvét történetéhez
A régi korok emberei sok szállal kapcsolódtak a
természethez. Munkájukat, mindennapi életük
rendjét, örömeiket, bánataikat is befolyásolta a
természet örök változása. A tél és a nyár
kettısében, az élet és a halál párhuzamát látták.
Mindezek szabályozták életüket, melyet az
ünnepek
felosztottak
kisebb
nagyobb
szakaszokra.
A
tavaszi
napéjegyenlıséggel
egyre
hosszabbodott a Nap útja, s ez jelentette számukra
a fényt, a Nap feltámadását. Nagyon sok népnél
gazdag hiedelem és szokáskincs kapcsolódott a
tavasz beköszöntéséhez. Sok nép teremtett olyan
istent magának, kinek élete, halála, feltámadása a
tél, nyár természeti ritmusát követi. İk jelképezik
az emberek örök reményét a megújulásban, a
feltámadásban és sorsuk jobbra fordulásában.
A feltámadás gondolata, mély emberi vágy - az
élet gyızedelmeskedjen a halálon, az elmúláson! A
keresztény vallás egyik legnagyobb ünnepe a
húsvét, a feltámadás, a megváltás alapgondolatát
foglalja magában. A húsvét ünnepe napjainkban is
megırizte tavaszünnep jellegét, felelevenítve az ısi
tavaszköszöntı népszokásokat, a termékenységgel
kapcsolatos ünnepségeket, melyek mellett tovább
él a keresztény ünnep gazdag szokásvilága.

A húsvéti ünnep neve különbözô nyelveken
más és más. Közös eredete azonban, a húsvét
héber neve, a pészah. A szó kikerülést,
elkerülést jelent. Eredetileg a keresztény és a
zsidó ünnep egybe is esett. A níceai zsinat i.
sz. 325-ben szabályozta a keresztény ünnepek
rendjét, ekkor vált el a két ünnep ideje. A
húsvét angol neve: passover, átrepülést jelent.
Gyakorta használják az Easter elnevezést, mely
a német Oster szóval együtt keresendı. İse
egy germán istennı, Ostara az alvilág úrnıje,
ünnepe a tavaszi napéjegyenlıség idején volt.
Lehet, hogy neve az East, a kelet szóból
származik, s a napfelkeltére utal. A szó a
magyarban
nem
található
meg,
de
Csíkményságon a húsvéti körmenet neve:
kikerülés, más vidékeken a feltámadáshoz
kapcsolódik. A magyar szó: húsvét, az azt
megelôzô idôszak, a negyvennapos böjt
lezárulását jelzi.
A húsvét egybeesik a tavaszi napéjegyenlôség
idején tartott termékenységi ünnepekkel,
melynek elemei a feltámadás, az újjászületés.
Húsvét napja az 1582-bôl származó egyházi
szabályzat szerint a tavaszi holdtölte utáni elsô
vasárnapra esik: március 22 és április 25-e
közé.
Darab Anikó

Babona?... Hagyomány?... Szép emlék?...
Nem tudom melyik címet is, adjam neki! Talán
mindet. Amikor visszagondolok a régi
idıkre, igazság van mindegyikben. Népünk
életébıl lassan a hagyomány múlóban van.
Egyes helyeken ismét ápolják, és visszaidézik a
kedves szokásokat. Emlékeim között ott van, és
nagyon kedves. Öröm visszagondolni a húsvéti
készülıdésre. Nem hiányozhatott a húsvéti
sonka, tojás egy sem az asztalról. Az anyukák
egymásnak adták a süteményes recepteket. A
lányoknak pedig új ruha készült.
Úgy emlékszem rá…- anyukámmal festettük a
tojásokat a szivárvány minden színére, és
fényesen
ragyogtak.
Anyuval
sütöttünk
pogácsákat, linzerkarikákat, majd elıvettük az
eltett mustot a locsolóknak. Kis csokrokat
készítettünk ibolyából, - de a kedves kiválasztottnak szegfőt vettünk a kertésznél. Milyen
öröm volt mindez! Húsvét vasárnap ünneplıbe
öltözve mentünk a templomba.
Hétfı reggel izgatottan vártuk a locsolókat.
Jöttek is a fiúk egyesével, kettesével, sıt a cserkészek csoportosan „szagos vízzel” meglocsoltak, hogy el ne hervadjunk. Volt, aki verset
mondott, de volt olyan is, aki kihasználta az
alkalmat, hogy elıször ment el a barátnıjéhez.
Mi kínáltuk ıket, a gomblyukukba virágot
tőztünk, és festett tojást kaptak tılünk.
Aki élelmes volt egy kis pénzt is kapott szagos
vízre.
Mi lányok az ünnep után dicsekedve meséltük
egymásnak micsoda élménybe volt részünk az
ünnepek alatt.
Milyen a mostani húsvéti locsolkodás? Miként
készülnek az ünnepre? Hogyan várják a fiúk a
lányok locsolását? Sajnos ez a szokás már
mulandó, Kár érte, nagyon kár.

N. Kékedy Ibolya: Tavaszi nagy ünnep
A Nap aranyszín koronáját tette a fejére:
Így sugározta fényét a tavaszi nagy ünnepre!
Minden növény, virág legszebb díszében
öltözött
S a tél szégyenében más vidékre költözött.
Irigységgel nézte nagyon fájt a szíve,
Mikor látta, hogy olvad el a hó és a jég:
Hiszen eddig ez volt a legfontosabb dísze!
Rádöbbent: idejében elérkezett a vég!
A tavasz nem kezdte el a telet siratni,
Hisz most jött el az ideje igazán vigadni!
Parancsban adta minden főnek, fának,
Csak úgy ünnepelhetnek, ha rögtön zölddé
válnak!
A fák és bokrok ágaira levelek simultak:
Virágok szárain a bimbók kivirultak!
Hamvas illatot lengettek a mezıre, rétre:
Így készültek az elsı tavaszi nagy ünnepre!
2002. március

Feljegyezte: Lovass Jánosné

A Vargha Gyula Könyvtár nyitva tartása:
Hétfın és Kedden:10.30-18-ig; Szerda: zárva; Csüt.: 10.30-18-ig;
Pénteken: 8-16-ig; Szombat: 8-12-ig; Vasárnap: zárva
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TKM 2009 ELSİ FÉLÉVI
PROGRAMJA

ÜLLİ KINCSEI
Vass Gyöngyi: Ébresszetek fel!

Darab Anikó: Reinkarnáció

Ébresszetek fel már végre,
Túlságosan hosszú ez az álom.
Takarómon vastag por remeg,
S én az ifjú herceget várrom.

Sötét volt. Kemény és hideg.
Körülvett. Szorongtál, nehéz volt a
levegı.
Elég. --gondoltad. Valami más lett.
Eddig szeretted ezt a helyet.
Már akkor is körülzárt, de valahogy
másképp. Biztonságosan.
Meleg volt. Ettél, ittál, aludtál.
Kinyújtod a karod. Még hezitálsz, de
akarod, vagy nem akarod, menni kell.
Tapogatsz, kopogsz, ütsz-versz. Erısen
elıre lököd magad.
Semmi. Talán mégse kéne menni?
De most meghallod. Roppant.
Határozottan.
Új erıre kapsz.
Kaparsz, haladsz és mintha friss levegıt
éreznél.
Már lábbal is rúgod, a fejed egyre
feljebb dugod és már-már kinn is vagy.
Levegı! - súgod halkan, mert tüdıd fáj,
szíved még kapál,
ordítanál, de valahogy jobb. Lassan
leszárad rólad a nyálka.
Gratulálunk!
Az elsı akadályt átvészelted. Már csak
egy nehéz gyerekkor, egy korai
házasság, két gyerek felnevelése
minimálbéren, egy válás és hosszú,
magányos nyugdíjas évek várnak rád,
hogy visszakerülhess oda, ahonnan olyan
nagyon nehezen jutottál ki az elıbb.

Vagy jöjjön egy rút manó,
Egy púpos, ráncos arcú árny,
Fújjon valaki egy trombitába végre,
Hogy, repüljön tova az álomszárny.
Járjatok víg táncot felettem,
Kedvetek ne szegje semmi,
S ha végre új napra ébredek,
Segítsetek álmomat feledni.
Álomtündér fátyla ragacsos, hideg,
Örömmel mosnám ki csillámló patakban,
Az őr hővös szele megszárítaná,
S e rémes álom a múlté maradna.
Ébresszetek fel már végre!
Élni akarok, vigadni, szállni.
Fogjon véres husángot kezetek,
Nem akarok tovább várni!
Pofozzatok, vágjatok ostorral,
Vonjatok körém álomőzı álmot.
Te, sötétben rejtızködı élet,
Mutasd meg az igazi világot.
Mondjátok Istennek elég volt, elég,
Hadd fonjam a Nap fürtjeit kontyba,
S a lila felhık bodros üstökét,
Hadd vonjam éledı karomba.
Ébredni kéne végre már,
A gúnyos álmot taposni, tépni,
S az új élet áldott reggelén
Sorsasszony gyöngyútjára lépni.

V. Medgyessy Hajnalka: Ábrándozás

N. Kékedy Ibolya: Nincs visszaút
Ágyam szélén sápadtan ülık
Ablakomnál, látom, hogy reszketnek a fák:
Mennék, maradnék is, mint egy nyugtalan
vándor.
Miért nem csókolsz, ha úgy esik jól?
Miért hagytál el, hogyha kívánsz?
Közös múltunk immár szétszóródott,
Mint haldokló gyöngyszemek talán?
Óh nézz a szememben, mély áhítattal, mint a
csillagokba,
Hogy sorsomat olvassam, és megértsem,
Amit otthagytam nálad, rég nem létezik
Csak egy villanás, egy kép maradt mégis.
Nincs visszaút, hát állni kell szilárdan, álmok
nélkül
A tépett felhık alatt,
Már messze úszott mind az, ami volt, és nem
Viszünk el magunkkal mást csak a régi
szavakat.

Gyémántporral szórta fel
kertemet a tél.
Szél susog, s az alvó kertnek
tavaszról mesél.
Tavaszról, mely elmúlt régen,
de emléke felragyog,
s megmártózva emlékimben,
újra húszéves vagyok.
Az elsı tánc, egy régi pad,
szemérmes ölelés.
Az elsı csók! Gyöngéd, édes.
Illatát most is érzem és
egy barna fiú, egy szıke lány,
ibolyacsokor illata.
Hány évtized múlt el azóta!
De emléke nem fakul soha.
Virágos ablakomnál állva
a téli napkeltét nézem.
Gyémántport szór az Idı rám is,
nem vagyok szomorú mégsem.
Tavaszok, ölelések, csókok
már másra várnak, nem reám.
Ifjú szívét kitárva várja
tavaszát – az unokám.
2009. január
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Április 04. Észak-Horvátország, Varasd
Ismét olyan várost fogunk megismerni,
amely korábban hazánk területéhez tartozott.
Az utóbbi idıben igényesen felújított, szép
belvárosában tehetünk, kellemesnek ígérkezı
tavaszi sétát, amely során megismerhetjük a
vár épületét és a székesegyházat belülrıl is.
Látnivalók, nevezetességek:
A központban áll a 14. századi eredető vár
teljesen felújítva, ma a Városi Múzeumnak
ad otthont.
A fıtéren található az 1523-ban épített
barokk városháza.
A város székesegyházát Mária Mennybemenetele tiszteletére szentelték fel. 1647-ben
épült, eredetileg jezsuita templom volt.
Észak-Horvátország egyik legjelentısebb
kora barokk egyházi épülete.
Ferences, kapucinus és orsolyita kolostorai is
vannak a településnek. A városközpontban
több templom is látható.
A Nemzeti Színház épületét 1873-ban a bécsi
Hermann Helmer tervei szerint építették.
Az 1750-ben épített Sermage palotában a
kortárs mővészek galériája található.
Május 09. Ausztria, Laxenburg-várkastély
A kastélyok szerelmeseinek ajánlott út. De
bárki jól érezheti magát, aki szereti a
természetet. A kastély körül angolpark terül
el, ahol ki-ki kedvére szabadon sétálgathat,
melynek során felfedezheti a mesterséges
romokat, a vízesést és a csónakázó tavat.
Laxenburg-várkastélya évszázadokon át a
Habsburgok nyári rezidenciája volt. A
romantikus Frazensburg kastély egy hatalmas
park közepén épült fel, egy tóban emelt
mesterséges szigeten. Soha nem laktak
benne, termeiben a birodalom minden
részérıl, máshonnan elhurcolt mőkincseket
halmoztak fel, így méltán nevezik Ausztria
kincseskamrájának. A tárlat megtekintése
lenyőgözı.
Június 06. Morvaország, Lednice
Az UNESCO 1996-ban nyilvánította a
Világörökség részévé a Lednice-Valticei
Kultúrtájat.
A lednicei kastély mindenki számára
felejthetetlen élményt nyújt. Az épület
megnyerı külseje mellett érdekes belsı
építészeti megoldásokkal találkozhatunk. A
kastélykörüli franciakert és az azt körülvevı
angolpark
felfedezése
teszi
még
élvezetesebbé.
A
Lednicében
található
romantikus
Lichtenstein kastély eredetileg XIII. századi
gótikus vár volt, amelyet az 1500-as években
romantikus kastéllyá építettek át. Száz évvel
késıbb barokkizálták és francia parkkal
vették körül. A XIX. században a régi
kastélyt
részben
lebontották
és
neoromantikus szellemben, az angol gótika
stílusában emelték a ma is látható lenyőgözı
kastélyt.
Belsı
kialakítása
minden
tekintetben pazar, például a Könyvtár
csigalépcsıjét egyetlen óriás tölgybıl
faragták ki. A kastély körül francia park és
angol stílusú ıspark található, melynek
halastavának partján egy 60m magas minaret
is látható. A tornyot nem a törökök építették.
Gyönyörő kilátás nyílik belıle a környékre.
A kastélyban gazdag fegyvergyőjtemény,
porcelán múzeum és vadász-trófea kiállítás
látható.
Elérhetıség: Dr. Lıréné Rónaszéki Beáta
Tel.: 06 20 38 38 194,
17 óra után 06 29 320 033
E-mail: sztilona@monornet.hu

ELİZETES
L. Szabó Erzsébet Munkácsy díjas, érdemes
mővész kiállítása
2009. március 26. - április 10-ig
Amikor Pálmai Lászlóné, Mártikával arról
beszélgettünk, hogy az Árpád-napi kiállításunk
alkalmával milyen szépséget adjunk Üllı
Város polgárainak, nem gondoltam, hogy olyan
szakma szépségét ismerem, meg ami mindig is
érdekelt és vonzott. L. Szabó Erzsébet
mőtermében látogattam el, hogy megbeszéljük
a kiállítás részleteit. Kinyílt a mőterem ajtaja és
egy csoda tárult elém. Soha nem gondoltam
volna, hogy az üvegnek mondanivalója is van,
és tényleg van. Mindegyik másról „beszélt”
ahogy néztem ıket. Gyönyörő formák, színek
gazdagították élményem. Most tudtam meg,
hogy mi is az üvegmőves szakma lényege: az
üveg
szépségének,
anyagszerőségének,
fényáteresztı és fényvisszaverı képességének,
megmunkálhatóságának megismertetése az
egyszerő emberrel. Az üveg sokszínősége,
alakíthatósága teszi lehetıvé a mővész számára
saját
elképzelésének
tervezését
és
megvalósítását. L. Szabó Erzsébet munkái
számos hazai és külföldi kiállításokon ismert.
Többek között, ha valaki jár pl. Bükkszéken,
látogasson el a római katolikus templomba és
megtekintheti Erzsébet két ólomüveg ablakát
Szőz Mária és Szent Erzsébet képével, amit
1999. év restaurálása során készített. Amit a
mőteremben láttam mind azt bizonyítja, hogy
L. Szabó Erzsébet mekkora tehetség.
Nagy érdeklıdéssel várjuk kiállítását.
-N.Kékedy-

Gyermekrajz pályázat!
Mire újságunk megjelenik, már jó benne leszünk a
pályázat kiírásában
„A VILÁG EGY KERT A SZÍVEMBEN „ címmel
Képzeld el, milyen lenne a világunk, ha
BARÁTSÁG és HARMÓNIA övezné. Ha a
Földünk egy nagycsalád lenne, ahol minden ember
boldogan él egymás mellett. Most itt az alkalom,
hogy fantáziádat megragadva alkoss, és oszd meg
velünk hogyan él a TE szívedben ez az álom,
melybıl bizonyosan valóság lesz, hiszen szerte a
világon nagyon sok gyermek álmodja Veled
ugyanezt.
Határidı: 2009. április 15.
Pályázhat: 5-15 éves diákok egyéni alkotásai
Méret-technika: csak A/4 lapon, bármilyen eszközzel
/kivéve komputer grafika/
Zsőrizés: három kategóriában /óvoda, alsó tagozat,
felsı tagozat.
Díjazás: értékes ajándékok
Eredményhirdetés: 2009. gyermeknap
A begyőjtött alkotásaitokból 2009. május 12-26-ig
kiállítást tervezünk az Vargha Gyula Könyvtárban.

Mecénás Mővészeti Klub elsı negyedéves
programja:
2009. február 12-28-ig
Kiállítás a Vargha Gyula Könyvtárban
Bedı Júlia fotó. Megnyitja: Tóth S. Tibor.
2009. február 20-28-ig
Kiállítás: Szomszédolás, Felsıpakony
Megnyitja: Felsıpakony polgármestere.
2009. március 3-17-ig
Kiállítás: Szomszédolás, Gyál
Megnyitja: Gyál polgármestere.
2009. március 26-ápr.10-ig
Kiállítás a Vargha Gyula Könyvtárban
L.Szabó Erzsébet Ybl-díjas üvegiparmővész
Megnyitja:. Hamikus Ferencné iskolaigazgató
2009. április 10-19-ig
Kiállítás: Szomszédolás, Vecsés
Megnyitja Vecsés polgármestere

2009. április 15.
Őllıi Mecénás Mővészeti Klub Gyermekrajzpályázat kiírása 5-15 éves diákok egyéni alkotásai
három kategóriában / óvoda, alsó tagozat, felsı
tagozat/
2009. április 23-máj. 3-ig
Kiállítás: Szomszédolás, Üllı
Megnyitja: Kissné Szabó Katalin polgármester
2009. május 7-17-ig
Kiállítás: Szomszédolás, Alsónémedi
Megnyitja: Alsónémedi polgármestere.
2009. május 12-26.ig
Kiállítás a Vargha Gyula Könyvtárba a begyütött
rajzpályázatokból. Megnyitja: Barna Tibor ig.h.
2009. május 29.
Zsőrizés, eredményhirdetés a gyermekrajzpályázatokból.
2009. május 23. Csülökfesztivál. 1 napos vásárral
és gyermekfoglalkoztatóval egybekötve.

UTÓLAGOS
2008. október 14-tıl november 29- ig.
Bedı Júlia fotókiállítása

Két kiállítás másfél hónap alatt, nem
semmi!!
2009. február 12-én nyílt meg az üllıi Vargha
Gyula Könyvtárban Bedı Júlia kiállítása. A
megnyitó mősort a Napsugár Óvoda és a
Harmónia Zeneiskola diákjai adták. Bedı Júlia
témaválasztása
igen
széleskörő:
a
természetfotóktól a tájképeken át az épületek
fényképezéséig, végül a portrékig terjed. Sıt, a
kiállított képek között pár olyan fénykép is volt,
amely egy kisebb közösség életébıl örökített meg
egy-egy jelenetet, amelyet, - bár mindennapi- a
fényképésznek mégis sikerült lencséjén keresztül
érdekesen ábrázolnia.
A kiállítás megnyitó után finom harapnivalóval és
üdítıvel fogadták a vendégeket a könyvtár
fogadótermében.
Tömöry-Oltványi

2009. évben bıvítettük az óvodai
gyermekfoglalkoztatót.
Már nem csak a Templom téri és a Faiskola úti
óvodákban látogatunk el foglalkoztatót tartani,
hanem az Állomás úti és a Gyöngyvirág téri ovit
is bevettük programunkba. Így sokkal több
gyermekkel tudunk kapcsolatot tartani, ha mi
megyünk hozzájuk. Célunk, hogy városunkban
minél több gyermeket tudjunk a közösségi
munkába bevonni. Kapjanak ízelítıt a kreatívitásból, ahhoz, hogy amit elképzelnek azt meg is
valósítsák. Hiszen minden tehetségre, szépre és
jóra szükség van. Szeretnénk ennek a két
óvodának is adni játékos munkáinkból, és megértetni gyermekeinkkel, hogy tehetségesnek lenni
nem is olyan nehéz. Mi bízunk abban, hogy
célunkat elérjük.

-Kékedy-

E-MAIL: williams@williams.hu TEL .:06-20-9546-319

Hera László több kiállítását is láthattuk már.
Az utóbbit 2008. év elején indiai utazása
során készítette. Ezekkel, a fotókkal egy
olyan színes érdekes világot mutatott be,
amely sokszínősége ellenére nehéz sorsokat
takar, és ezt a fotóin kiválóan érzékeltette.
Gyönyörő színek, ellesett fáradt emberi
arcokban a szemek tisztaságát úgy adták
vissza fotói, mintha mi magunk is, ott
láthattuk volna. László kiállításán leánya
fotói is láthatóak voltak. Ellenkezıleg
édesapjával İt India építészeti és természeti
gazdagsága fogta meg, és mutatta meg ezt a
látogatóinak.
N.Kékedy Ibolya

N. Kékedy.

PLUS 29 MAGAZIN MŐSOR, A TÉRSÉG TELEVÍZIÓS MAGAZIN MŐSORA, ÜLLİI HÍREKKEL,
ESEMÉNYEKKEL A UPC ÉS A T-KÁBEL CSATORNÁJÁN!
ADÁS: CSÜTÖRTÖK 19h ISMÉTLÉS: VASÁRNAP 15h, KEDD 19h.

Köszönet a sorsnak, hogy a Mecénások
között nagyon sok tehetséges és kreatív
ember él. Akarnak, törekednek arra, hogy
minden lehetıséget megragadva olyan
szépséget adjanak a nagyközönségnek, ami
nem mulandó. Nagy Zsófia festmény
kiállítása és Hera László fotókiállítása
meggyıztek bennünket errıl. Zsófi keze alatt
a színek megszelídülnek, harmonizálnak, ez
azt tükrözi, hogy szereti azt, amit tesz,
minden festménye, munkája, a lelke egy
darabját foglalja magában. Kilencévesen már
apja mellett állványokon állva templomok
restaurálása során szívta magába ezt a
„levegıt”, tudást, aminek kamatoztatása
eljuttatta ıt idáig.
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PRÓZA PERCEK
Gabriel Wraith: Egy legenda nyomában
A délutáni napsugarak vakítóan verıdtek vissza a kutatógömb ezüstös fémfelületérıl. Irene néhány pillanatig azt hitte, csupán a szeme káprázik, ám el kellett
fogadnia, hogy a megmásíthatatlan valóságot látja, ami jelen esetben annyit tesz, hogy fehér szalagcsík díszeleg a kutatógömb behúzható mélységmérıantennájára csavarva.
A megbeszélt jel... sikeres merülés esetére!
Irene pulzusa felgyorsult, miközben szaporán nyomkodta a vezérlıkonzol billentyőit, hogy minél hamarabb a fedélzeten üdvözölhesse Mike-ot és a
technikusokat.
A lánynak önkéntelenül is az ısi mondabeli alak, Thézeusz athéni király története jutott az eszébe. Az ifjú Thézeusz még trónörökös korában útrakelt Krétára,
hogy leszámoljon a knósszoszi bikafejő szörnyeteggel. Veszélyes küldetésére való tekintettel koromfekete vitorlák alatt hajózott, amelyeket abban az esetben
szándékozott volna lecserélni a visszaúton, ha sikerrel jár, tehát épségben hazatér. Nos, gondolta Irene jókedvően, az ı esetükben szó sem volt gyászszalagról az
antennán, ellenben Mike szentül megfogadta, hogy kiteszi a jelet, amennyiben kézzelfogható eredményre jutnak. A kutatógömb masszív titánium-ötvözete
lehetetlenné tette a hajófedélzettel való kommunikációt; ebbıl a modern búvárharangból semmiféle jel nem jutott ki, amíg a víz alatt tartózkodott. Irene egy
percig sem feltételezte, hogy munkatársa – és egyben a vılegénye – csupán a bolondját járatja vele... Mike és a kutatócsoport igenis talált valamit odalent,
hiszen ilyesmivel nem szokás viccelıdni.
A csörlı hidraulikája nesztelenül végezte a feladatát; az óceán mélységeinek feltérképezésére szolgáló titánumgömböc kisvártatva a hátulsó fedélzeten feltárult
trezorba ereszkedett. Irene innentıl kezdve már nem tartozott felelısséggel az expedíció tagjainak biztonságos felszínre hozataláért. A többi már a
keszonszindrómát elhárító automata légkiegyenlítı rendszer feladata.
Néhány perces kényszerő várakozást követıen rés nyílott a tükörsima felülető gömbön, és egymás után kisorjáztak rajta az óceán fenekérıl visszatérı kutatók,
mind az öten. A lány ekkorra már úgyszintén a hajófenékben tartózkodott. Már alig várta, hogy Mike elújságolja neki, miféle felfedezést tettek a hosszú
évszázadok óta feltáratlan mélységben.
– Hoztak az istenek, Thézeusz! – mosolygott a jól ismert, borostás ábrázatra, ami számára már jó ideje a nyugalmat és a biztonságot jelentette.
Mike értetlenül összeráncolta a homlokát. Az üdvözlés mikéntje teljesen váratlanul érte.
– Vagy úgy! – derült fel a képe néhány másodperc múlva. – A szalagjelzés... ne vedd kötözködésnek, kedvesem, de Thézeusz mítoszában teljesen más volt a
helyzet. İ végül elfelejtette lecserélni a fekete vitorlákat, és ugye ennek köszönhette a királyságát, mert az öreg, nekikeseredett apja bánatában a tengerbe
ugrott, mi viszont éppen ellenke...
– Mellébeszélsz, Mike! Csigázod a kíváncsiságomat! Mesélj! Mire jutottatok? Nem véletlenül járt az agyam Thézeuszon és efféléken, hiszen az ógörög
mondakör szervesen kapcsolódik az elsüllyedt, atlantiszi birodalomhoz..., de én sem beszélek mellé: megtaláltátok?
A férfi pajkosan oldalba bökte Irene-t, és csókra csücsörített ajakkal közelített a lány ajka felé. Irene most az egyszer elhúzódott.
– Ne bohóckodj, felelj! Megtaláltátok?!
– Nos... úgy néz ki, találtunk... valamit... – Mike óvatosan fogalmazott, és ezzel egy cseppet sikerült elbizonytalanítania Irenet.
– Valamit? Szóval nem biztos, hogy a...
– Jaj, kedvesem... mi mást találhattunk volna? A kardszárnyú delfinek titkos fıhadiszállását? Harry... betöltötted a felvételeket a rendszerbe?
– Az utolsó képkockáig – bólintott a kérdezett technikus. Az alámerült kutatók idıközben a központi vezérlıterminál köré sereglettek. Egyikük hosszasan
matatott a projectorral, míg végül diszkrét zümmögéssel felizzott a kivetítıfalon az egyelıre hófehér háttér.
Irene úgy érezte, élete legjelentısebb pillanatait éli át. Az elsüllyedt ország legendája egész életében izgatta, és immáron közel egy esztendeje jelentıs
erıfeszítéseket is tett annak érdekében, hogy rátaláljon és bebizonyítsa a szkeptikus világnak: a legendák minden esetben a valóságon alapulnak. Kétségkívül
létezett... virágzott, és érzı emberek népesítették be. De történt valami, amitıl alásüllyedt a tengerbe. Ugyan mi történhetett? Irene szentül meg volt gyızıdve
róla, hogy erre az évezredes rejtélyre ı fogja meglelni a választ.
Az elismerésben természetesen osztozik majd Mike-kal, Harry-vel, Sue-val és mindenkivel ebben a nagyszerő kompániában, akik hozzá hasonlóan lelkesen
vetették be magukat a kutatásba.
– Képet, Harry... – utasította a fiatal, szakállas férfit Mike enyhén megilletıdött, rekedtes hangon. Irene szívverése súlyos pörölycsapásokként visszhangzott a
dobhártyájában.
A kivetítın elsıként egy homályos, kavargó ködmassza tőnt fel, aztán Harry élesített a képen. Noha Irene-on kívül egyiküknek sem jelentett újdonságot a
látvány, a lélegzetüket valamennyien visszafojtották az izgalomtól.
– Oszlopok... – suttogta a lány, miközben mutatóujjával önkéntelenül is a kamera mozgását követte. – Hajdani épületek maradványai...
Sue, a kutatócsoport architechtológusa felszisszent a gyönyörőségtıl. A férfiak sem tudták leplezni elragadtatottságukat, ám nem is igen akarták.
– Káprázatos... látjátok, némelyik csarnokot ilyen mérhetetlenül sok idı után sem kezdte ki a tengervíz!
– Csarnokok... romba dılt építészeti csodák elıterei... masszív falak... beroskadt tetık, hozzáértıen kiépített úthálózatok... és mindez hosszú évezredek óta a
tenger fenekén!
– Vajon mi okozhatta ennek a gyönyörőségnek a pusztulását? Miféle természeti katasztrófa? – vetette fel a szintén évezredek óta megválaszolatlan kérdést
Patrick, a csoport biztonsági szakembere.
– Ismeritek a legendát... bár a vélemények erısen megoszlanak. Némelyek szerint ez a csodálatos birodalom önmagának köszönhette a pusztulását, de vannak,
akik gigantikus földrengésre, szökıárra gyanakszanak.
– Egy biztos – szögezte le Irene, és ünnepélyes arccal a többiek felé fordult –: bátran kijelenthetjük, hogy ismét tettünk egy nagy lépést a régmúlt titokzatos
eseményeinek feltárása érdekében! Egy hajdani civilizáció elpusztult, ám a romjaiból új élet sarjadt... a mai napon kicsiny kutatócsoportunk megtámadhatatlan
bizonyságot nyert róla, hogy a tizenkét éve meglelt Atlantiszhoz hasonlóan a mindössze homályos, egymásnak ellentmondó legendákból ismert Amerika
egykor valóban létezett!
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Vargha Gyula Városi Könyvtár
2225. Üllı, Vasadi u. 1.
ullokonyvtar@monornet.hu

MŐVÉSZETI STÍLUSISMERTETİ
Piaci képgyártás, avagy giccsfestészet
Hogy mi számít giccsnek? Általános ítélet szerint
azok az alkotások, amelyeknek témája banális,
könnyen emészthetı és szájbarágós (csendélet,
életkép, ártéri erdı, alföldi táj stb.). Ezekre
viszonylag nagy a kereslet, mert a közízlés számára
az effajta képválaszték harmonizál az amúgy
konzervatív ízlésükkel és meg is fizethetı.
Ilyeneket többnyire autodidakta mővészek
készítenek, de akadnak prostituálódott, tanult
festık, akik a tehetségüket arra használják, hogy a
kevéssé hozzáértı közönség kiszolgálásából
profitáljanak.
A
közönségszerő,
giccses
alkotásának vágyát az egyetemi szintő oktatás
kineveli a hallgatókból. Így van értéket képviselı
kortársalkotás Magyarországon is de ez a nagy
többség számára megfizethetetlen, sajnos már-már
az olcsó festmény is. Hogyan is lehet
megkülönböztetni az értékes és a gyakorlatilag
értéktelen mőveket? Az alkotó szándékát kell
megvizsgálni. A piaci-ipari festészet legfıbb
ismertetıjegyei: gyorsan készülı, könnyen
emészthetı mővek – mutatós képkeretben. Az
értékesebb alkotás iránti vásárlási kedvet a romló
gazdasági helyzet is befolyásolja.
Azért az elmondható, hogy aki tehetséges, az
elıbb-utóbb úgyis érvényesül. Az igaz, hogy a
kortárs képzımővészetet nehezebb befogadni, és
érdekes, hogy a maga korában Csontváry
jelentıségét sem ismerték fel.

Az olcsó kínai olajfestmény a magyar
giccsfestészetnél is nagyobb veszélyeket hordoz a
közízlés formálásában. Az elmúlt tíz évben
konténerszámra jött el hozzánk is ez az értéktelen
bóvli áru és sokan úgy gondolják, hogy ez
tönkreteszi a magyar festıket. Ilyen "alkotásokat" a
kispénző, hiszékeny emberek vásárolnak, akik
kicsit sem járatosak a mővészetben. İk úgy
vásárolnak ilyen jellegő iparterméket, mint ahogy a
kolbászt veszik meg egy hipermarketben. A
legfıbb szempont, hogy legyen olcsó, és gyızzön
meg.
Sokszor
hallottam
potenciális
festményvásárlóktól, hogy vásárolnának értékesebb
alkotást is, ha a mővészek kevesebbet kérnének
érte. Ez a vélekedés bizony a minıség rovására
megy. Az olcsó, kínai festmények rontják a hazai
piacot azzal is, hogy a belelkesült mőgyőjtık a
hipergiccsek
megvásárlásával
átélhetik
a
festményvásárlás mámorát. Két hamburgermenü
áráért bárki vizsgálgathatja a festı ecsetjének
nyomait, végigsimíthat a kép textúráján, és
kiválaszthatja azt a festményt, amivel lelki
rokonságot érez. Viszont ezek többnyire
szignálatlan, vagy fiktív, utólag aláírt alkotások. A
festmények
eredetét
egyébként
nehéz
megállapítani, mert a távol-keleti festık képein
gyakran használnak fiktív szignókat. Mindenesetre
több megkérdezett eladó is azt állítja kínaigyanús
vásznáról, hogy azt maga festette, sıt hogy
ismeretlen osztrák festı munkája. Ezeknek a
közízlésre alapozó gyors, értéktelen mőveknek

A világ minden részére szállító cég 450 festıje
csoportokban alkot. Vannak állatra, emberi alakra,
portréra, tájra, csendéletre, impresszionizmusra és
kortárs stílusra szakosodott mővészek. A "magas
színvonalat" a kézi munka és a minıségi ellenırök
biztosítják. Az árak megdöbbentıen alacsonyak,
csak 2800 forint kell ahhoz, hogy bárki kínai büfés
hangulatot adjon lakásának, és a legnagyobb, 120
centi hosszú tájkép is csak 3800 forint. Ha rögtön
tízet veszünk egy méretbıl, akkor 1000-1500
forinttal csökken az ár.
- Sárándi -

KOKTÉLAJÁNLÓ

MECÉNÁS ÍZEK
TÖLTÖTT SZŐZSŐLT:

Táplálkozásunkban a saláták még
mindig nem szerepelnek olyan helyen,
mint azt az élettani hatásuk megkívánná.
Bizonyított, hogy több zöldséget kellene
fogyasztanunk. Elsısorban a saláták
teszik lehetıvé, hogy minél kívánatosabb
és ízletesebb készítmények kerüljenek
nyersen az asztalunkra.
Lassan itt a tél vége megpróbálok egy
olyan könnyő saláta receptet adni, ami
vacsoraként is megállja a helyét. 60 dkg
céklát megfızünk, és kis kockára vágjuk,
összevegyítjük 1 db hámozott, kockára
vágott almával, 1 fej felkarikázott
hagymával és 30 dkg darabokra vágott
párizsival. 1 csomag kaprot finomra
vágva hozzáadunk. Ízlés szerint sózzuk,
borsozzuk. Ecetes levet öntünk rá. 1-2
órai pihentetés után fogyasztható.

semmi közük a több száz éves hagyományokra
épülı igazi kínai alkotásokhoz.
Kínában iparszerően gyártják az olajképeket. Van,
hogy a festık már csak egy nyomatot színeznek ki,
és az is elıfordul, hogy egy képen többen
dolgoznak, mindenki csak egy részletet fest, mert
úgy gyorsabb. Ez esetben a gyár kifejezés tény.

Hozzávalók:
Egy
egész
sertés
szőzpecsenyehús/ ez a rövid karajon található/,
30dkg darálthús, 1 db zsemle, 10 dkg kukorica
/konzerv/, 5 dkg csirkemáj, 5 dkg kockára
vágott paradicsompaprika, füstölt szalonna
kockák /ízlés szerint/, 1 db nyers tojás, só,
bors, kevés vöröshagyma, szerecsendió, 1
kávéskanál búzadara.
A húst hosszában kinyújtjuk, szétterítjük és
vékonyra kiklopfoljuk, vigyázva, hogy a hús
szét ne szakadjon. Ezután jön a töltelék elkészítése. A felsorolt összes többi hozzávalót jól
összegyúrjuk és beletekerjük a húsba. Ezután a
megtöltött húst alufóliába csomagoljuk, és a
betüzesített sütıben alufóliástul kb. 45 percig
sütjük. Bármilyen köretet adhatunk hozzá.
Nem csak finom az étel, hanem a töltelék sokféle
színe következtében gyönyörő is.

TEJFÖLÖS BABAPISKÓTÁS
Fél liter tejföl
8 evıkanál cukor
1 citrom reszelt héja: összedolgozni
2 csomag tejszínhab pótló
3 dl tej: habbá dolgozni
Akármilyen gyümölcs és babapiskóta.
A habot és a tejfölös masszát
összedolgozzuk, majd egy jó nagy tálba
elkezdjük rétegezni:
piskóta, krém, gyümölcs. Hőtıbe teszem és
egy óra múlva fogyaszthatom.
Jó étvágyat kívánok!

Továbbra is az a célunk ezzel a rovattal,
hogy a koktélozás növekvı népszerősítéséhez adjunk olyan tippeket, amelyekkel
otthon is könnyen keverhetünk magunknak
finom italokat.
Mostani italajánlatunkban egy világhírő,
nálunk is nagyon népszerő ital elkészítését
ismertetjük.

A PARTY MIX
AJÁNLATA

Cuba Libre
4 cl fehér rum
12 cl kóla
fél lime
jég
A hosszúitalos poharat háromnegyedig töltjük
jéggel, rátöltjük a fehér rumot. Erre a célra a
legjobb valamilyen karibi rum, de az olcsóbb
árfekvéső párlatok is megfelelnek. Utána
rácsavarjuk a fél lime-ot, amit két negyed
cikkelyre vágunk, majd a kifacsart gyümölcsöt
is bedobjuk a pohárba. Ezt feltöltjük kólával,
ami egy normál 3,5 dl-es pohár esetén 10-15 ml.
Kanállal felkeverjük és már fogyasztható is.
A koktél, ahogy a neve is utal rá, Kubához
kötıdik. A Cuba Libre a kubai felszabadító
hadsereg csatakiáltása volt. A kólát pedig az
akkor szövetséges amerikai csapatok vitték be.
Az amerikai tengerészgyalogosok koccintottak
Kuba „felszabadítására” ezzel a finom itallal. A
kóla alig néhány híres koktél alapanyaga és
karakteres ízét általában csak párlatokkal,
esetleg kevés citrommal módosítják.
- Party Mix -
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KÖZLEMÉNY

KULTURÁLIS AJÁNLAT
GABI PAPÍR- ÉS KÖNYVESBOLT
AJÁNLATA

KÖSZÖNJÜK A
TÁMOGATÁST!

endhagyó könyvajánló!
Sokszor hivatkozunk mostanában arra, hogy rohanó
világunkba ritkán fér bele a mindennapi olvasás. A
hangoskönyvek azonban melyeket útközben, napi
házimunka és fızés közben, és este az ágyban is
hallgathatunk, az olvasással közel egyenértékő
élményt nyújtanak hallgatóinak. Több száz
szépirodalmi
mő,
vers,
vidám
olvasmány,
gyermekirodalmi mő jelent már meg hangoskönyv
formájában. Ezekbıl most egy Márai mővet
szeretenék figyelmüke ajánlani, meghallgatás
céljából.
Márai Sándor:
Ég és Föld - 3 CD
A nagy elbeszélı annak adja bizonyságát ebben a
kötetben, hogy a rövid írásoknak is mestere. Márai
mindig, figyelt, megfigyelt, szemlélıdött. Elmondja
nekünk véleményét a szerelemrıl és barátságról,
életrıl, öregségrıl és elmúlásról. Vallomások ezek
mővészetrıl és irodalomról, az írásról, életérıl, egy
életrıl könyvek között.

Gara György /Gara
Nyomda/
Vargha Gyula Városi
Könyvtár /Üllı/
Vas István /Üllı/
Virág Géza /Üllı/
Továbbra is hálásan
fogadunk minden
segítséget, felajánlást!

„Ég és föld között élek, van bennem valami
halhatatlan és isteni, de szoktam az orrom is
piszkálni, ha egyedül vagyok a szobában,
lelkemben elfér India minden bölcsessége, de
egyszer pofozkodtam a kávéházban egy részeg
iparlovaggal, hiszek az értelem felsıbbrendő
erejében, s egészen ostoba társaságokban
fecsegéssel töltöttem el életem legtöbb estéjét,
hiszek az égben és a földben, mert ember
vagyok, ég és föld között, ámen."
A mő Bozó Andrea és Lukács Sándor
elıadásában hallgatható meg, a kiadvány teljes
játékideje 210 perc.
Ezen kívül még szeretném figyelmükbe ajánlani
a Világzenei kategóriában Fonogram-díjas Csík
Zenekar megjelent Cd-it. Kaphatók a Gabi
Könyvesboltban. A Zenekar szólóénekese
Majorosi Mariann ülllıi lakos, a Magyar Kultúra
Napja alkalmából énekelt a Közösségi Házban is,
és a világ számos országában képviselték a
Zenekarral hazánkat a világzene terén.

FELHÍVÁS
Az Üllıi Mecénás Mővészeti Klub háttérszervezete a
Merczel Erzsébet Alapítvány
Kérjük, hogy 2009-es tevékenységünket támogassa azzal, hogy
jövedelemadója 1%-át a Merczel Erzsébet Alapítvány részére
ajánlja fel. Adószám: 18711262-1-13

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

HIRDETÉSEK
A GARA NYOMDA vállalja bármilyen típusú
nyomtatvány elkészítését a grafikai tervezéstıl a
kivitelezésig, rövid határidıre, korrekt árakkal.

PartyMIX koktélszerviz

BÍZZA RÁNK MAGÁT, ILLETVE CÉGÉT!
Boríték, levélpapír, szórólap, névjegykártya, könyv,
prospektus, üzleti és más nyomdatermékek.
Gara György nyomdavezetı

• 06-20-364-9298

e-mail: garagy@monornet.hu

Sárándi Tibor:
06 30 987-4747

Dobja fel rendezvénye hangulatát kultúrált,
ízléses italszolgáltatással!
Kerti partyra, lakodalomba, leány/legénybúcsúra, bálra, bankettre, fogadásra, céges
rendezvényre,
születés-,
névnapra,
szabadtérre és sátorba is.

Színvonalas szolgáltatásokkal állunk rendelkezésére, úgy,
hogy még spórolhat is az italok árán.
Önnek is keverünk italt. Hívjon, vagy

NAPHÁZ GYÓGYCENTRUM
Újdonság!
Schüssler - féle aktív ásványi sók és terápiás tanácsok!!!
Turbó szolárium - Kozmetikai és napozószerek
Gyógymasszázs - Személyre szabott kezelések

Manikőr • pedikőr • mőkörömépítés • talp-, • reflex-, • svéd-, és
frissítımasszázs
Birta Marika

Natúr-, gyógykészítmények
Fülkezelések – Meszesedés, fülzúgás, megfázás esetén
Herédy Alexandra

Mobil: 06-20-217-8156

Hívásra házhoz megyek!

2225 Üllı, Pesti út 222. Tel: 29/320-660 Mobil: 06-30-569-6189
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ÜLLİI MECÉNÁS  AZ ÜLLİI MECÉNÁS MŐVÉSZETI KLUB NEGYEDÉVENKÉNT
MEGJELENİ KULTURÁLIS TÁJÉKOZTATÓ LAPJA
Szerkesztıség: 2225 Üllı, Kistemetı u. 1.
N. Kékedy Ibolya 06-29-320-672 mobil: 06-70-77-18-782  klub@ulloimecenas.hu
NYOMTATÁS: GARA NYOMDA  NYOMDAVEZETİ: GARA GYÖRGY
TEL.: 06-20-364-9298

