KULTURÁLIS MELLÉKLET

2005.
AZ ÜLLŐI HÍRMONDÓ KULTURÁLIS MELLÉKLETE
AZ ÜLLŐI MECÉNÁS MŰVÉSZETI KLUB
NEGYEDÉVENKÉNT MEGJELENŐ KULTURÁLIS TÁJÉKOZTATÓJA
16. szám / 2009. II. negyedév
Szerkeszti: Darab Anikó, N. Kékedy Ibolya, Sárándi Tibor, Oltványi János,
Tömöryné Varga Judit

In Memoriam Trianon
Ez történt…
1920. június 4. én tíz óra után pár perccel jött a hír, „a végzetes
hír”. A trianoni döntés értelmében, Magyarország területének
71.4%-át, lakosságának pedig 64%-át veszítette el anélkül,
hogy megkérdezték volna a lakosságot. Az egész ország
területén megkondultak a harangok.
Magyarország területe /Horvátországgal együtt/ 325 ezer
négyzetkilométerről 93 ezerre és lakossága 18. 2 millióról 7. 6
millióra csökkent. Ugyanakkor, több mint 3 millió magyar
került az új határokon túlra, holott ezek jobbára összefüggő
tömbben az új utódállamok határai mentén éltek. Ily módon
került számokban kifejezve 1. 6 millió magyar Romániához,
kb. 1 millió Csehszlovákiához, félmillió Jugoszláviához, és
kb.26 ezer Ausztriához. Így szinte minden harmadik magyar
idegen állampolgárrá vált. Területileg nézve Magyarország
kétharmadát 71%-át elvesztette, miközben a csehek és románok
területe megduplázódott. Románia pl. nagyobb területet kapott
103 ezer négyzetkilométerrel, mint a meghagyott, csonka
Magyarország. A szerbek területe ötszörösére gyarapodott, és
lakossága 4 millióról 13 millióra emelkedett. A háború többi
„bűnöse” esetében viszont Németország területének csak 13% át, és lakosságának pedig 10%-át vették el. Bulgáriától 8%-nyi
az ennek megfelelő lakossággal, Törökország pedig csak azon
területét veszítette el, amely lakossága nem volt török.
- N. Kékedy -

Trianoni emlékmű
Állunk a templom előtt a város közepén. Mindenütt piros-fehérzöld és különböző történelmi zászlók vesznek körül. Nagyon
együtt vagyunk! A szép talapzaton Bognár István fafaragóművész,
Mecénás társunk elkészített emlékművéről 11 óra 15 perckor a
lepel lehull.
Történelmi pillanat. Felcsendül a Himnusz Farkas Vajk gyönyörű
orgánumával, Bácskai István alpolgármester megnyitója
következik, majd az ide illő Merczel Erzsébet Imája. A város
egyház személyiségei méltatják az ünnepet és felszentelik az
emlékművet. A kávai iskolások tartalmas történelmi műsorával
záródik az ünnepség.
Ki gondolná, mennyi mindent lehet meglátni egy fában. Szinte
valamennyi alkotásnál lehet érezni, hogy a fa ősidők óta a társunk.
Évgyűrűi erezetét olvasva, visszarepít bennünket a természetbe.
Miként gondolkodik a fáról egy fafaragó művész, Bognár István,
aki hihetetlen energiával és kézügyességgel megáldott ember?
Szép képekkel, tökéletes hangsúlyokkal, kiváló vágással,
elgondolkodtatva, gyönyörködtetve vezeti végig a néző szemét
alkotásán.
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A helyes gondolkodás adta meg azt az alapot ahhoz, hogy István
valódi belső értékében sikeres ember lehessen. Létezik e
egyáltalán, belülről jövő szívet formáló siker? Igen! Alapfeltétele
az egészséges önismeret, ami Bognár Istvánnál megvan. Ahhoz,
hogy ezt elérte élete során olyan háttérnek kellett mögötte lenni,
mint a családja. A nyugodt családi háttér adta ezeket a pluszokat a
sikeres élete során.
Számtalan munkájával, de a mostani trianoni emlékművével
bebizonyította, hogy imádja a szakmáját, munkáját, és igyekezett
maradandót adni városának, Üllőnek. Köszönjük.
„A fa örök és szépség
vallja Lev Tolsztoj, s e
kijelentésében
aligha
2005
tévedett”
- N. Kékedy -

Üllői 1
Mecénás

Visszatekintő
VI. Ferihegy Expo-Falunap Úriban
Pest megye idén ünnepli 1000 éves fennállását.
Az évfordulót a megye településén a
millenniumi zászló átadásával megkoronázva
falunapi programmal köszöntötték. Úriban a
zászlót Dr. Szűcs Lajos, Pest megye
közgyűlésének elnöke adta át a település
polgármesterének, Haraszti Imrének, aki e jeles
nap alkalmára „SZÜLŐFALUNK ÚRI”című, a
település történetét feldolgozó könyvvel
ajándékozta meg az elnök urat. Erre az
ünnepségre mi is meghívást kaptunk, aminek
szívesen tettünk eleget képzőművészeti és
kézműves kiállítással.
A Ferihegy Expo kiállítást a Vállalkozók
Közép-magyarországi Regionális Szövetsége
szervezte a VOSZ KRMSZ-szel közösen.
Minden meghívott számára kerti pavilonok
voltak felállítva. E rendezvényen jelen voltak:
Dr. Szűcs Lajos Pest megye közgyűlés elnöke
Vékony Ferenc a Vállalkozók Középmagyarországi Regionális Szövetség elnöke és
Radács Ferenc VOSZ-KMRSZ elnöke.
Haraszti Imre polgármester ünnepi megnyitóját
követte az egész napos gazdag program. Mi
Mecénások készültünk erre a felkérésre,
meghívásra és klubtársunk Gál Judit elkészítette
„mag-mozaikból” Úri címerét, amit a kiállítás
alatt pavilonunkban meghívott polgármester
úrnak személyesen adtunk át. Mi is megkaptuk
erre az alkalomra megjelent SZÜLŐ- FALUNK
ÚRI című könyvet dedikálva klubunknak.
Kiegészítette még a kiállítást a Magyarok
Szövetsége, amely jurtával és ősi magyar
tárgyakkal vonult fel. Volt íjazás, lovaglás, de
megkóstolhatták a résztvevők eredeti módon
készített magyar sört is. Változatos programok
voltak, délelőtt utánpótlás focitorna zajlott, 13
órától pedig a falu és a környék apraja-nagyja
szórakoztatta a közönséget táncos-zenés
produkciókkal.
- N.Kékedy -

Gyermeknap Káván
A Mecénás Klub meghívást kapott Kávára, a 2009.
május 30-ai gyermeknapra. Itt Gál Judit, Jakab
Judit, Robitsek Ibolya és Tóthné Kostyalik Tímea
tartottak kézműves foglalkozást, gyöngyfűzéssel és
gipszfigurák dekorálásával. A programok 9 óra
után kezdődtek. A folyamatosan borult idő és
esetenként az esős időszakok ellenére elég sokan
megjelentek a kávai általános iskola épületében. A
rendezők meghívására egy bohóc is érkezett, aki
mókás
öltözékével
és
lufi
hajtogatással
szórakoztatta a gyerekeket. Nagy sikere volt.
A Művelődési Ház és könyvtár épületét az idősebb
korosztály számára rendezték be, ahol csocsózni és
ping-pongozni lehetett és ugyanitt a kisebb
gyerekek arcára fantáziadús mintákat festett a már
említett bohóc.
Az esős idő miatt sajnos a tervezettnél korábban
fejeztük be a programokat. Ennek ellenére a nap
kellemesen telt el.
Remélhetőleg a jövőben is minél több hasonló
program lesz, mert ezzel az egyébként közeli
települések valóságos kapcsolatokat is tudnak
ápolni a hivatalos, de formális információcsere
mellett.
-Tömöryné Varga Judit-
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Rendezvények a Vigadóban
Érdekes rendezvény-sorozatot hallgattunk
végig Tömöry Judittal Monoron. Ez a sorozat
Monor több száz éves múltját mutatta be az
érdeklődőknek. Az előadást három pedagógus
és ugyanannyi lelkész tartotta.
Témájuk a település fejlődése, oktatás,
egyházi élet és az utolsó 20 évben kialakított
emlékhelyek.
Monor
első
iskoláit
egyházközösségek szervezték és működtették.
Monor templomainak építéséről is beszéltek az
előadók, az öt templomból kettő, a református
és a katolikus nagytemplom műemlék. Az
evangélikus templomuk már 70 éves. Sok régi
fénykép és tárgyi emlék őrzi Monor múltját
Kossuth Lajos Általános Iskola helytörténeti
múzeumában. Érdemes megnézni.
- Gál Judit -

Szeles napok Üllőn
Szeretem a jóillatot, a jóebédet, a jó társaságot,
a jókiállítást, egyszóval szeretem a Csülök
Fesztivált. Egyedül a szelet nem szeretem, pedig
abból akadt bőven az idén. De vegyük sorra az
elejétől.

Gyermeknap Érden!
A Buborék Kft.–től kaptunk felkérést, hogy
2009. május 30-án tartsuk kézműves,
foglalkoztatót Érden gyermeknap alkalmával.
Szívesen tettünk eleget e felkérésnek. Rossz idő
sem vette kedvünket hol kisütött a nap, hol esett
az eső. A gyermek „apróságokat” követtük mi
is, őket sem zavarta a rapszodikus időjárás.
Egész napos műsor, ugráló vár, bohócok,
tombola, aszfaltrajz, arcfestés, és nem utolsó
sorban a felkérő társaság megelégedése, na és a
vidám gyermekcsapat, akik jól érezték magukat
tette széppé számunkra is ezt a napot. A
gyermekekre való odafigyelésünk, a szervező
elismerése egy újabb felkérést eredményezett.

●
Virágosítottunk Városunkban
Az idén is igyekeztünk felvirágosítani Üllő
központját a többi civil szervezettel. Egyre
szervezettebben kezdjük tenni e ”kertészeti”
munkálatokat. A Polgármesteri Hivatal több
mint 1000 db különböző palántát biztosított erre
az alkalomra. Mi civilek is hozzá járultunk ki
megvette, ki a sajátját hozta el. Tombola jegyek
voltak a munkák érdemei, amit augusztus 20-án
sorsolnak ki. Örömmel vállaljuk ezeket, a
felkéréseket,
mert
környezetünknek,
embertársainknak adunk egy olyan pluszt,
amitől esetleg ők is kedvet kapnak saját portájuk
előtti virágosításra.

●

Majális a sportpályán

A jóillatot a sok főzőcskéző csapatnak
köszönhettük, akik sokat dolgoztak azon, hogy
főzzenek nekünk jóebédet. A csapatok tagjai
alkották a jótársaságot, a Mecénások pedig
megcsinálták a jókiállítást meg a jóvásárt. Ilyen
minőségű összetevők mellett a végeredmény
nem is lehetett más, mint ínyencfalat. Egyedül a
szél húzta keresztbe számításainkat, amikor úgy
döntött harcba száll a rajzolókkal és lefújja a
papírt, a ceruzát, meg mindenmást az asztalról.
Sajnos hamar össze is kellett pakolni a
gyermek-foglalkoztatós összepakolnivalót, de
így legalább több időm maradt a nézelődésre.
Kostalik Tímea asztalán megannyi gravírozott
üveg verte vissza a napfényt, Gál Judit magos
ceruzatartóiban tollak csilingeltek, Robitsek
Ibolya festett üvegei pedig biztosították a
megfelelő színhatást, Gattyán Ica varrott
párnáin pedig szívesen megpihentem volna egy
ilyen mozgalmas nap után.
Persze az ételek, italok, műsorok után késő estig
tartott az ünneplés. Újra együtt voltunk egy
kicsit, mi, mások, mindenki. És ez a
legfontosabb.
-- Darab Anikó --

Május 1-én mi is részt vettünk a civil
felkérésnek kiállítással és árusítással Az idő itt
is rapszodikus volt. A bátrabbak kitartottak, a
félősebbek haza mentek. Érdemes volt kitartani,
mert a jól megszervezett előkészület meg hozta
a gyümölcsét. Változatos műsor, kirakodóvásár,
kürtöskalácsos, több büfé gondoskodott a
szórakoztatásról és a vendégek ellátásról.
Megemlékeztünk az anyák napról is, ahol mi
Mecénások, egy verscsokorral köszöntöttük az
édesanyákat.
-Mecénás-

GYÁSZHÍR
A Monor és Vidéke Alapítvány
elnöke drága Darázsi Erzsikénk
örökre elment közülünk. 2009.
május 17-én a monori református
temetőben
helyezték
örök
nyugalomra.
Egy nagyon jó barátot, kollégát
vesztettünk el személyében.
Emlékét sohasem felejtjük el.

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

Visszatekintő

József Attila-est Üllőn
Április 6-án Földes László – Hobo, József Attila
műveiből összeállított zenés-verses előadását adta
elő. Talán, mert Hobo egy név, vagy, mert
sokaknak volt már élménye vele kapcsolatban,
viszonylag sok üllőit érdekelt a produkció.
Író, zenész, előadóművész. Budapesten született
1945-ben. A középiskola után kosárlabdázott, a
Dózsa, a BEAC, majd a Petőfi SC tagja volt.
Tizennégy magyar filmben szerepelt, ezek közül
legismertebbek a Kopasz kutya, az Eszkimó
asszony fázik, és a Könnyű testi sértés. Földes
László és zenekara, a Hobo Blues Band a hazai
rockzene történetének egyik mérföldkövét jelenti.
1978. október 19-én a Hobo Blues Band
megtartotta első önálló koncertjét az Ikarus
Művelődési Házában Mátyásföldön. A zenekar
később olyan sikereket tudhatott magáénak, mint
az 1984-es Vadászat. Hobo számos dalszöveget írt
Deák Bill Gyulának, s olyan világsztárokkal lépett
fel eddig, mint Sting, Peter Gabriel, Tracy
Chapman, Bruce Springsteen és még sokan mások.
Ahogy színpadra lépett, magával ragadta a
közönséget: a költő életművének gyöngyszemeit
mondta, énekelte, s néha ordította el.
„Magamról beszélek a verseik által. Néha jobban
ki tudom fejezni magam az ő gondolataikkal, mint a
sajátjaimmal. Nem vagyok színész. Nem játszom a
színpadon, magamból tépem ki a sorokat, amiket
ők írtak. Egyszer azt mondta valaki, csoda, hogy
még élek, hogy nem lettem beteg ennyi
szenvedéllyel, szenvedéssel, gyötrődéssel a
lelkemben. Nem iszom, nem kábítószerezek, nem is
dohányzom. Szerek nélkül is pörgök folyamatosan.
Érzékeny vagyok. Sebezhető. Védtelen. Bízom az
emberekben, jóhiszemű vagyok a végtelenségig.
Sokszor visszaéltek már ezzel. De ma már nem
rágódom a múlton… Megpróbálok leszámolni
mindazzal, ami elől korábban menekültem.
Mindent a zenének adtam, és mindent a zenének
köszönhetek.”
Nem adható vissza az a hangulat, mely Földes
László előadóestje nyomán ébred az emberben. A
tőle megszokott mély hangon adja elő József Attila
verseit. Egyiket elmondja, a másikat énekli,
érzékeny lényén keresztül, fájdalmak között idézi
meg a költő szellemét. Elhangzott többek között az
Istenem, az Elégia, az Eszmélet, a Hét napja, A
bűn, az Óda, a Nagyon fáj, A hetedik, a Kései
sirató, a Kész a leltár. Láttam rajta, hogy a műsor
alatt vizsgálja a közönséget, hogy ki miként éli
meg ezt a sajátos találkozást József Attila
szellemével.
Mi pedig hol borzongva, hol megkönnyebbülve
hallgattuk Hobót. József Attiláról elmondható,
hogy gyermekkorától kezdve szüntelenül harcolt a
zsenialitás démonaival, kilátástalanul küzdött a
legkülönfélébb kísértések és vétkek ellen. Versei
örök szembenézésre ösztökélnek minden érzékeny
lelket, harcra a bűn ellen, mutassa az a szebbik, a
csábítóbb vagy a lehető legszörnyűbb arcát.
Ezért lenne szükségszerű, hogy József Attila
életművével mindenki alaposan megismerkedjen.
Akik hallhatták Hobó tolmácsolásában verseit,
valószínűleg egészen sajátos kép él a költőről.
Bizonyára közvetlenebb és mélyebb benyomásaik
lehetnek róla. Földes Lászlónak köszönhetően azt
reméljük, hogy minél többen kérnek majd egy-egy
József Attila kötetet, s szabad perceikben önállóan
is eltöprengenek majd a költő üzenetein. Minden
művész sajátja az érzékenység. Egy művészről
csak egy másik művész képes hiteles képet

rajzolni. Az előadás után nekem is más képem alakult
ki József Attiláról, pedig sokat olvastam, hallottam, és
láttam előadva verseit az előtt. Egyik versét én is
illusztráltam egy olajfestménnyel.

Szeretem versei hangulatát, már gyerekként
megértettem a mondanivalóját és suhancként sokat
hallgattam a Hobo Blues Band által megzenésített
verseit is. Hobó a saját lelki világán, a megélt
kudarcain és örömein keresztül keltette életre József
Attilát. Elénk varázsolta titkos mélységeiből a költőt,
aki köztünk járt, s velünk együtt lélegzett.
Nagyjából másfél órás előadás végén Hobó lejött a
nézőtérre. Olyat tett, amire kevesen hajlandóak.
Beszélgetni kezdett velünk.

Elmesélte az előadás ihletését, történetét és
beszélt jövőbeli terveiről.
Elmondta, hogy a kultúra katonájaként a
feladata, hogy ápolja a magyarság tudatát, a
magyar kultúra hagyatékát, átadja az irodalmunk
szeretetét a következő generációnak, és felhívja
a figyelmet a mai magyar média veszélyeire.
Nem fogalmazott durván, de aki hallotta,
megértette a lényeget.
Nem az a baj, hogy az megy a tévében és a
rádióban ami, hanem az, hogy az igazi értékek
háttérbe szorulnak. Sajnos a mai korosztály
nagy részét azok a dolgok kötik le, amik nem
fontosak és szellemileg csak leépítenek. Nekünk
szülőknek kell tennünk az ellen, hogy
gyermekeink ne ezeken az értéktelen, média
által sugárzott borzalmakon nőjenek fel, mert ez
a társadalmunk leépüléséhez, ezáltal szellemi
elsorvadásához fog vezetni.
De van remény, Hobó túl van a 600. József
Attila-estjén, és ez alatt elképesztő nézőszámot
ért el. Ha nem lenne rá érdeklődés, akkor nem
lehetne ezt csinálni. És több mint száz előadást
ért meg a Villon-, meg Viszockij-est is… A
Morrison estek meg még többet, hisz 1986 óta
játssza. Idén közel száz József Attila-estet
játszott hazánkban, Szerbiában, Romániában,
Ukrajnában, Kárpátalján, Norvégiában, és
többször megy még Erdélybe és Szerbiába is.
Érdekes, Szlovákiába még nem hívták…?
- Sárándi -

Mecénás ízek - N. Kékedy Ibolya rovata
Most az egyszerű ételek receptjeit kínálom
Önöknek, nyár van ki az ördög, kíván sokáig
a konyhába főzőcskézni? Egy biztos, Én nem.
Szeretem az egyszerű, gyors, laktató ételeket,
essünk túl gyorsan a főzésen, és aztán
élvezzük a gyors munkák finom eredményét.
Jó étvágyat az alábbi ételeimhez!

Sertéskorona
Hozzávalók: 1 kg kéttenyérnyi széles oldalas,
só, bors, vegeta, párolt zöldségek/ sárgarépa,
zöldborsó, krumpli, zöldség, brokolli, és ami
még a kertben van. Ezeket, a zöldségeket
előpárolom pici sóval. Az oldalast
befűszerezem koszorú alakban, felállítom, és
átkötöm.
Egy lábasba vizet öntök alá és nagyon puhára
párolom/legjobb a kukta, mert gyors/ Ha kész
egy tűzálló tálra vagy tepsibe állítom és a
megpárolt zöldségeket a közepére, helyezem.
Visszateszem a sütőbe, és nagyon ropogósra
sütöm. Tálalás előtt a zsineget eltávolítom
róla.
Krumplipüré illik hozzá, de a benne lévő
zöldségekkel is elegendő.

Kellemes, tartalmas, pihentető nyarat kívánunk
minden kedves olvasónknak!

Zellerkrémleves
Hozzávalók: 50 dkg zeller, 5 dkg vaj, 1.5 liter
csontlé, 2 dl tejföl, 1 púpos evőkanál liszt, 1
kiskanál cukor, só, pirított zsemlekocka.
Megtisztítom a zellert, karikára vágom és a
csontlében puhára, párolom, majd bele
teszem a vajat és a sót, turmixolom, tejfölben
elhabart liszttel besűrítem, a végén cukorral
ízesítve tálalom. A csontlé helyett vegetás
vizet is használhatok.

Hamis túrógombóc
Hozzávalók: 1.2 l tejből, 12 dkg búzadarából,
pici sóval és kevés cukorral/édesítő is lehet/
kemény tejbegrízt főzök, ha már összeállt a
gríz vizes kézzel gombócokat formálok,
belőle majd megpirítok 3-4 evőkanál
zsemlemorzsát 2 evőkanál olajon. És a
gombócokat bele hempergetem. fahéjas vagy
vaníliás porcukorral tálalom, de ezt még
fokozhatom, ha tejfölt is teszek a tetejére.
Nagyon finom, egy barátnőm receptje.
Jó étvágyat!
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Üllő kincsei

Óvodai foglalkozások 2009 első félévben

N. Kékedy Ibolya

Kézműves foglalkozóink az első félévben
befejeződtek. Befejező programként a Templom téri,
Állomás utcai, és a Faiskola úti óvodákban a Nemzeti
ünnepünkre készültünk nagy szorgalommal. A
szorgalmas munkálataink között gyermekeink
versekkel leptek meg bennünket, kedveskedtek. Az
ügyes apró kezek huszárcsákót hajtogattak, melyre
nemzeti
színű
virágokat
ragasztottunk.
A
Gyöngyvirág téren tavaszi virágok sokszínű
tarkasága fogta meg a gyermekeket. Séta közben
felkészültek a nagy „produkcióra” óvó nénijük
segítségével gyakorolták, hogy abban a hónapban
milyen virágok nyílnak. Tehát teljesen felkészülve
várták Jutka nénit és az Ica nénit. Nem sokára jött a
Húsvét, ami újabb kihívás volt számunkra a
gyermekek felé. Különböző technikákkal tojásokat
festettünk, és ragasztottunk. Ezt követte az anyák
napi készülődés, amin nagy odaadással, figyelemmel,
szorgalommal telt el. A gyerekek szebbnél-szebb
ajándékokkal
lepték
meg
anyukájukat
nagymamájukat. Öröm volt őket látni, ahogy az apró
kezek átváltoztak „művészi kezekké”. Boldogság és
nagy harmónia alakult ki közöttünk a foglalkozás
ideje alatt. Első félév a gyermeknapi foglalkozással
záródott. Erre a napra öltöztető babával és
babaruhával készültünk, amivel megajándékoztuk a
gyermekeket, amit nekik kellett kifesteni, filctollal,
festékkel. Volt pillangóvágás, annak festése díszítése.
Ezzel ért végett az első féléves foglalkoztató,
elköszöntünk óvódásainktól, óvó néniktől.
A gyermekeknek vidám boldog nyarat, az óvó
néniknek jó pihenést kívántunk.
- Mecénás -

Éji varázs
Elfutsz tőlem mindig nappal
De újra jössz az álmaimmal,
S elsuhanó szelek szárnyán
Lelked vakítja éjszivárvány

Kisebb unokámat elég ritkán látjuk.
(Így hozta az élet, bizony elég baj ez.)
De, amikor látjuk valamennyiönknek
emlékezetes és víg órákat szerez.

Elszökkensz a tűnő fénnyel
Újra villansz a reménnyel,
S ha feléd nyúlok vágyaimmal
Tovalibbensz kacér dallal.

Szürke szemek, tejbe’-rózsa arcbőr.
Csupa kíváncsiság és erő a lelkem,
ismerkedik ezzel az érdekes világgal
és most kezd beszélni ékes babanyelven.

Álmot, enyhet nem találok
Gondolatban veled szállok,
Ott elérlek, s a felhők ormán
Táncra perdít hűvös márvány.

Ha nagyon figyelünk, meg is értünk mindent.
csak győzzünk utána ezerfelé futni!
De érdemes figyelni csengő csacsogását,
muszáj a családnak „balázsul” tanulni.

Elborít az éj kék fénye
Illó szikrák mély csengése,
Enyhet hoz a bíbor hajnal
Minket ékít diadallal.

A kertben „hapi” nyílik, „biga” mászik rajta,
a kalitkában „ketó kapagáj” lakik,
vijjával eszünk és „ámpa „világít,
„tébé” előtt ülünk, a madarak „pipik”.

Halványul a Hold sörénye
Felhígul az égbolt kékje,
Elégedett szép mosollyal
Ébreszt, meleg fényszavakkal.

A „hajó” kétéltű szó, jármű és telefon,
„tik-tak” az óra, a béka „kekeke”.
Ha meglátja bátyját, örömmel köszönti,
parolázik vala és úgy hívja „Bende”.

Álomittas, bódult szemmel
Remegő, sóvár kezeimmel,
Búcsút intek könnyeimmel
Elkísérlek szerelemmel.

Nézem a két fiút, halkan fohászkodom,
„Add Istenem, (amit meg nem érek)
húsz év múlva is így szeressék egymást!
Legyenek barátok, ne csak testvérek!”

●
Versünnep Nemesgörzsönyben
Káva-Üllő-Nemesgörzsöny összefogásában rendezték meg a Vargha Gyula szavalóversenyt 2009.
április 25-én általános iskolások, gimnazisták, és
felnőttek számára. Az a megtiszteltetés ért, hogy a
Mecénás Művészeti Klub képviseletében én is részt
vehettem ezen a rendezvényen. A részt vevő diákok:
Pánd, Káva, Bénye, Gomba, Monor és üllői tanulók
voltak 800 lelket sem számoló gyönyörű kicsi falu
polgármestere, pedagógusai, és diákjai szeretettel
fogadták a vendégeket. Szendvicsek, sütemények és
üdítők vártak bennünket. Eme kis felfrissítés után,
elkezdődött a nemes vetélkedő.
Öröm volt hallani és látni a jól felkészült
gyermekeket. Míg mi Nemesgörzsöny tiszta,
rendezett utcáin tettünk egy rövid sétát, addig a zsűri
szorgoskodott. Megnéztük a református templomot,
minek falába látható Vargha Gyula író beépített
domborműve. A verseny és a zsűrizés is két részből
állt, majd megtörtént az eredményhirdetés. A sok
szép lírai hangvételű verssel mindenki „nyert" igazi
ünnep volt.
Újabb rövid sétát tettünk a faluban, a polgármestertől
a falu sok száz éves történelméről kaptunk egy kis
ízelítőt.
Elköszöntük vendéglátóinktól, buszunk Várpalota
felé vette az utat, gyermekeinknek meglepetésként
szántuk a várpalotai múzeumi látogatást, ahol egy
Vargha Gyula emlék szoba van berendezve.
Igazán szép nap volt köszönet a szervezőknek.
-Gál Judit-
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V. Medgyessy Hajnalka

„Balázsul tanulunk”

Darab Anikó

Haza

Vass Gyöngyvér

Vakáció
Ó, gyönyörű napsugár, szabadságom fénye,
Szárnyadon repültem haza,mámorban élve.
Az utolsó csengő hangja az egekig ért,
S rezes,hideg dallama csodát ígért.
A fák sűrű lombja fennhangon hirdette,
Itt a nyár a béke s lelkem dédelgette.
A rossz arcú embert most szívembe zártam,
Kit mindennap a sarkon rettegve vártam.
Nyár volt,tündöklő,tiszta és meleg,
Képzeletem túlszárnyalt földet és eget.
Ezerszer bejárt utam rózsákat termett,
És szabadságot ígért az illatos permet.
Varázsvesszővé vált a szomszéd néni botja,
S kutyája nem engem,a holdat ugatta.
A boldogság fonalát házunkig bontottam,
S az "Ígéret Földjére"kapustól rontottam!

Haza? Szeretem.
Gondolatban
sokszor megölelem.
Ha nem is mondom
mindennap,
fontos nekem.
Vigyázok rá,
hisz itt élem az életem.

Amennyiben gyermekének
van az asztalfiókban verse,
története, küldje el nekünk,
és megjelentetjük
újságunkban!
Bővebb információ:
Darab Anikónál,
zwelf@citromail.hu e-mail
címen, vagy a 0620/5645126 telefonszámon!

Ha önnek is van saját verse, vagy érdekes, rövid prózája, illetve felmenői között
valaki írt ilyeneket, küldje el nekünk és mi a lapunkban megjelentetjük.
N. Kékedy Ibolya ● Üllő, Pesti út 146. ● 06-70-771-8782 ● n.kekedi@monornet.hu

Próza percek
A JUHÁSZ ÉS KUTYÁJA
Igaz történet vagy mese talán mindegy is, de a
fáradt lelket balzsamozó szomorú históriát a
tovatűnő idő több emberöltőn át megőrzi, én is
tovább adom, mielőtt az idő rostáján végképp
kihullik. Több mint egy évszázad telt el az óta
világégésekkel,
természeti
csapásokkal
tűzdelve, talán ez az utolsó hullámrezgése a
történetnek, mielőtt a feledés fátyla végleg
elborítja. A létai közbirtokossági kocsma nagy
népszerűségnek örvendett a XX. század elején.
Könnyen köddé lehetett válni pandúr
megjelenése esetén, a bokros templomkerten és
sűrű nyárfás kiserdőn keresztül. A csárda két
bejárata is az észrevétlen menekülést
szolgálhatta. Nem is panaszkodhatott a
kocsmáros forgalom hiányára, főleg ősztől,
amikor már kiforrott a híres bora. A boron kívül
még jóféle méregerős törkölypálinka bővítette a
kínálatot. Na és persze nem is igazi becsali
csárda az, ahol nem kapható jóféle ennivaló is a
csirkepaprikástól a kövesztett szalonnáig.
Minden vendég a szegényebbje és a
tehetősebbje egyaránt megtalálta a bugyellárisa
tartalmának a megfelelőt. Így természetesen a
környék
uradalmai
és
közbírtokossági
társulásainak juhászai, kanászai és gulyásai
gyakori vendégek voltak. Aki az élet napjait
állatokkal erdőn, mezőn tölti, bizony szüksége
van emberi szóra, no meg néha muzsikára, hol
vidám, de gyakrabban kesergő dallamokra, és
ami meghozza a jókedvet borra. Hát mindez
adva volt a létai kocsmába. A kocsmárosné
kicsit „vénecske”, de ott vendégeskedett a
rokonlány, aki megdobogtatta a betérők szívét.
A lány fiatal szemrevaló volt és minden
vendéghez volt egy kedves szava. Csengő
nevetése gyakran betöltötte a füstös termet. A
falusiak meg is állapították, hogy jó kocsmáros
lesz belőle. Később aztán nehéz lett volna
eldönteni talán felesleges is, hogy az előbbiekért
vagy a jókedvért jött minden héten a juhász, aki
a létai kocsma ritka vendége volt. Róla nem
sokat tudtak csak hogy, a kutyája mindig vele
van, de hisz ez természetes is egy juhásznál.
Gyönyörű almásderes lovát, ami ritka szép állat
hírében állt mindig a nyárosba kötötte ki. A
kutyája meg aki tücsök névre hallgatott az asztal
alatt feküdt. A kis vakarcs, aki puli és korcs
keverék mindig bátran védte a gazdáját, ha a
falusi legényekkel összetűzésbe keveredett a
juhász. Verekedés gyakorta megesett a két tábor
között, a helyiek és a „gyüttmenteknek” ez nem
számított rendkívüli esetnek. Azon a Szent
Mihály nap utáni szombaton a behajtást
megelőzők egyikén telt ház volt a kocsmában,
és senki sem sejtette a tragédiát. A pásztoroknak
már tele volt a pénzes zacskójuk, jó évet
tudhattak maguk mögött. Esős volt a nyár a jó
legelőn kövérre hízott az állat, és dögvész sem
tizedelte meg az állományt. Minden okuk meg
volt a vidámságra, önfeledt mulatozásra. A
paraszt legények sápadoztak az irigységtől,
dühtől látva azt, hogy a „gyüttmentek” viszik a
prímet. A kocsmáros családjával együtt
készségesen teljesítette minden óhajukat, mert
az a jó vendég, aki bankóval fizet. A falusi
legények legtöbbször csak az apjuk padlásáról
titokban elhozott, magyarán szólva lopott
terménnyel, búzával, kukoricával tudtak fizetni.

Mulatás közben csúszik a jó létai bor és a
törkölypálinka.
Hatása
mindkettőnek
mutatkozik, mindenki igencsak erősnek érzi
magát az italtól, nem is maradnak el egymást
becsmérlő szavaik.
Aztán ahogy lenni szokott hajdan, de történik
napjainkban is a szóváltást előbb utóbb
tettlegesség követi., aminek következménye
előre kiszámítható. Summa summarum a két
tábor, vagyis a „gyüttmentek” gulyás, kanász,
juhász és a falubeliek a bíró katonaviselt fiával
az élen összeverekedtek. Hamar előkerült a
bicska és a fokos is, ütötték-vágták egymást.
A
csete-paté
végén
véresen
jajgatva
kitántorogtak, az udvaron néhány józan atyafi és
a vendéglős közbelépett. Csak a juhász maradt
fekve az egyre terjedő vértócsában. Amikor a
kocsmárosné előmerészkedett a kármentő
védelméből
a
rokonlány
segítségével
összetoltak két padot és arra fektették le szegény
juhászt. A szép napbarnított arc viaszsárgára
változott. Meg is jegyezték ennek már Szent
Péter az orvosa. Ahogy ilyen esetben történni
szokott a „duhajok” úgy eltűntek, mintha
szélvihar sodorta volna el őket, csak az ablak
mögött villant egy-egy kíváncsi tekintet. A
kocsmáros életében nem ez volt az első ilyen
halálos kimenetelű verekedés, tudta mi ilyenkor
a teendő.
A kocsmáros reggel aztán elküldte kocsisát a
pandúrokhoz lóháton, hogy jelentse be a
történteket. Úgy 10 óra felé meg is érkeztek
kivizsgálni
az
eseményt.
Kihallgattak
mindenkit, aki szóba jöhetett. Természetesen
megbeszélték a dolgot a falu bírójával, és
ugyancsak az ő lakásán megírták a
jegyzőkönyvet, vagyis rögzítették a tényt, hogy
baleset történt és a halott eltemethető. A
koporsó elkészültéig a halottat elvitték a temető
hullaházába. A kutyája nyomukba szegődve
nyüszített keservesen, és nem is tudták elhívni a
halott mellől, így ott maradt a gazdájával. A
juhász barátai is kialudták mámorukat a környék
szalmakazal tövében. Többen visszajöttek, és
szomorúan vették tudomásul, hogy „nincs
tettes”.
Lelkük mélyén bizonyára bosszút esküdtek, és
már előrevetítette árnyékát egy újabb
leszámolás, de egyelőre a halott körüli teendők
voltak soron. Menesztettek valakit a szülök
értesítésére, a bíró pedig a helyi asztalosnál
rendelte meg az egyszerű festetlen koporsót.
Másnap megérkeztek az elhunyt hozzátartozói
és ők intézték a további eseményt. Kijelölték a
sírhelyet, lovát a kocsi után kötötték, a vonító
tiltakozó kutyát megkötve a kocsira téve
szomorúan hazaindultak.

egypár falusi legényt is idehozott valószínűleg a
rossz lelkiismeret. A koporsót a legény pásztor
társai vitték. A szép juhászlegény édesanyja
zokogva borult az idegen falu hantjára. Abban a
pillanatban keservesen vonító, csörgő lánccal a
nyakában „toronyiránt” a mezőkön át
megérkezett a juhász kutyája, és elkezdte
kaparni a frissen behantolt földet. A
jelenlévőkben megfagyott a vér. Még sok
emberi szomorúságot látott öreg pap szeme is
könnybe lábadt, ilyen hűség láttán. Remegő
kézzel vetett keresztet a sírra, és lehajtott fejjel
távozott kántora kíséretében. A hozzátartozók
láncánál fogva elvonszolták a mozdulni nem
akaró állatot.
A kocsmáros húga is letette a kis sokszínű
őszirózsa csokrát a fejfa elé, és elindult haza.
Lassan elcsendesedett az öreg akácokkal körbe
kerített kis temető, és láthatatlan kezek az egész
tájra szemfedőt borítottak a leszálló köd
képében.
A kocsmában világos volt minden ablak, de
zene, énekszó nem hallatszott, csendesen
beszélgetve tartották a „halotti tort” a
pásztortársak. Lehet, hogy a bosszú mikéntje is
szóba került. Ki tudja? A család elszekerezett a
kocsiderékban vonító kutyával.
A falu népe lassan napirendre tért a történtek
felett, s a temetőt se nagyon értek rá látogatni,
de amikor hétvégén egy, két öregasszony
kiballagott megszemlélni, kigyomlálni majdani
nyughelyét,hírül vitték a faluba, hogy a juhász
kutyája ott fekszik a síron. Suttyó legénykék,
akik „vevők” minden szokatlan eseményre,
kisiettek, és tényleg csontig lesoványodva,
elszakított lánccal a nyakában ott feküdt a síron
a kutya. A gyerek tábor két részre szakadt: az
egyik kővel kezdte dobálni, de a jobb lelkűek
vizet vittek neki sapkájukban és uzsonnájuk egy
részét is oda tették. A kutyát úgy a jóság, mint a
kődobálás közömbösen hagyta, és szomorú
szemeivel mozdulatlan maradt. Egy jóérzésű
falubeli ember megpróbálta láncánál fogva
elvonszolni a temetőből, de a végletekig
elkeseredett állat a kezébe mart. Káromkodva,
ami pedig tudvalevő nem illő a holtak
birodalmában otthagyta és visszatért a faluba.
Következő nap reggelére leesett az első hó, a
gyerekeknek lett új szenzáció, ami figyelmük
középpontjába került. A felnőttek meg a
közelítő tél miatt siettek a betakarítással, nem
nagyon jártak a temetőbe. November másodika
a halottak napja, még az is , aki máskor sosem ,
de ezen a napon kizarándokol a temetőbe. Az ott
járók, akkor látták meg az olvadozó hó alól
előtűnő hűséges kutya tetemét. Az oktalannak
mondott állat példát mutatott az igazi
múlhatatlan örök hűségről és ott lehelte
ki”lelkét” szeretett gazdája fölött. A szomszédos
sírt megigazítani érkező falubeli félre kotort
néhány kapavágásnyi földet a juhász sírján, és
oda temette a kutyát. Talán azóta is együtt
legelnek az égi mezőkön. A keresztje már
elkorhadt nagyon-nagyon régen, a sírdombot is
elsimították a viharok, de az emlékezet
emberöltőkön keresztül őrizte a legendát a szép
juhászlegényről, és a hűséges kutyájáról.

A korán leszálló ködös októberi alkonyatban
sokáig hallani lehetett a kutya keserves sírását.
Másnap délután megtörtént a temetés, a
családján kívül néhány falusi öregasszony és

Szemünk Fénye Nagycsaládosok Üllői Egyesülete
2225 Üllő, Pesti út 106. Telefon/Fax: 06-70-701-1177

-N-Kékedy-
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Gyógyír

Postaládánk

Homeopátiás ásványi sók a gyógyításban

Egy kedves levél Béky Gellért bácsitól:

Az új homeopátiás egyszerűsített terápia egy német orvos Dr. Med.
Wilhelm Heinrich Schüsslerhez kötődik. Kiváló megfigyelései, és
kutatása juttatta őt arra a véleményre, hogy „az általánosan alkalmazott
gyógyszerek” mellett a „szervezet élettani, funkcionális szereivel” kell
gyógyítani.
Így született a homeopátiás Schüssler--terápia. Ez egy rizikómentes
megoldás, kiváló az egész emberre irányuló természetes terápia. Dr.
Schüssler felismerte az ásványi anyagok fontosságát az élő szervezetben,
mint a vérben vagy a szövetekben is. Ezek a funkcionális építőanyagok a
szervek és a szövetek működését befolyásolják. Számos írás jelent meg
arról, hogy az ásványok szerepet játszanak az anyagcsere folyamatokban
is. A Schüssler sók bevétele (pótlása) segíti a szervezetet, abban hogy a
megfelelő helyre a megfelelő időben és szükség szerint kerüljenek az
ásványok.

Béky Gelllért bácsinak negyedévente elküldjük az Üllői Hírmondót
azzal a céllal, hogy tájékozódjon mi történik városunkban. (Gellért bácsi
üllői születésű, de idős napjait Tahiban éli.)
Kedves Mecénások!
Hálás köszönet a szép küldeményekért! Nem hízelgés ez: a kulturális,
irodalmi-művészeti rovat igazán jó.
Budapesten sem lehetne jobb, inkább rosszabb, mert itt blazírt és ledér.
Gratulálok.
Szívből üdvözlöm a kulturális művészi lelkes csapatot, további jó
kedvet, alkotóerőt kívánok!
Béky Gellért

Herédy Alexandra Homeop. Schüssler tanácsadó

Ez jön, avagy a Mecénás második féléves programja

Bővebb információ: 0629-320-660 vagy 0630-569-61-89
--Folytatjuk--

Amiért megéri

2009. augusztus 20.
Udvargaléria: gyűjteményes kiállítás monori, pesti, vecsési kiállítókkal a
Polgármesteri Hivatal udvarán valamint 75 év feletti idős emberek
megvendégelése, interjúkészítés, beszélgetés.

A gyermekrajz pályázat Üllőn!

2009. szeptember 11. Hájas Ferenc festőművész kiállítása a Vargha Gyula
Könyvtár Galériájában

2009 tavaszán egy klubülés alkalmával beszélgetésünk közben
felvetődött az a gondolat, kíváncsiság, bennünk, Mecénásokban, hogy
egy gyermekrajz pályázat kiírásával tudunk-e olyan mozgást szervezni,
amivel felkeltjük gyermekeink figyelmét.
Mi is bizonytalanok voltunk abban, hogy ez a gondolat vajon milyen
érdeklődést kap.
Megtettük az első lépést és kiírtuk a pályázatot. A pályázati kiírás három
kategóriában történt: óvodások, alsó tagozat és felső tagozat.
Pár gondolattal hozzásegítettük őket a témához. A pályázat címe: A világ
egy kert a szívemben. Kíváncsiak voltunk, hogy fantáziájuk, illetve
alkotó kedvük fog-e találkozni a kiírt címmel. Találkozott. Szebbnélszebb alkotások érkeztek be. Volt zsűrizés Gábor Éva Munkácsy-díjas
szobrászművész, Ernestó De Villa szakrajz tanár festőművész és Sárándi
Tibor festőművész személyében.
126 alkotás érkezett be, amiből kiállítást rendeztünk a Vargha Gyula
Városi Könyvtár Galériában. Barna Tibor az Árpád Fejedelem Általános
Iskola igazgatója nyitotta meg a kiállítást és méltatta, hogy egy olyan
folyamat indult el ezzel a pályázati kiírással, amit folytatni kell.
Elhatároztuk, folytatjuk, mert célunk hogy megismerjük gyermekeink
kreativitását, magasabb színvonalra emeljük alkotókészségüket már most
gyermekkorban. Minden gyermek, aki nem nyert helyezést ezen a
pályázaton, az is kapott emléklapot.
Helyezettjeink:
Felső tagozat:
I.
Nagy Aranka-Kiss Virág
II.
Pásztor Orsolya-Bagó Barbara
III.
Sándor Gergő
Különdíjas Ádám Barbara-Fehér Zsuzsanna
Alsó tagozat
I.
Zahuczky Csenge
II.
Bognár Imola
Óvoda
I.
Babos Dorka
II.
Pákozdi Sára
III.
Filipsz Bettina-Magyarossy Alexandra
Különdíjasok: Szabó Fanni és Nagy Csenge
Hasznos értékes ajándékokat Barna Tibor igazgató úr osztotta ki
Megköszönjük minden felkészítő pedagógusnak, akik hozzásegítették
gyermekeiket, hogy ezen a pályázaton részt vegyenek.
Úgy érezzük e ki hívást komolyan vették, és szépen dolgoztak alkotóink.
-N. Kékedy-
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2009. szeptember 24. Görög Béla és Jóna János festőművészek kiállítása a Varga
Gyula Könyvtár Galériájában
2009. október 15. Bognár Anna, Makai Sándor, Robicsek Ibolya, Várnai Andrea
közös kiállítása a Vargha Gyula Könyvtár Galériájában
2009. november 10. Textiles Mecénások kiállítása: N, Dudás Zsuzsanna, Birtáné
Marika, Gattyánné Icus,, Antalné Margitka, a Vargha Gyula Könyvtár Galériában.
2009. december 6. Civilnap a Sportcsarnokban kiállítással.
2009. december Mindenki Karácsonya Üllő főterén kiállítással, vásárral,
műsorral.

Üllői úti praktikák - N. Kékedy Ibolya rovata
Milyen ételhez, milyen bor illik.
Magyaros pörkölthöz, pecsenyéhez
/Soproni Cabernet/
Szalonnás bélszínhez
/Villányi Merlot/
Őzcombhoz burgonyafánkkal /Villányi Burgundi/
Szívpaprikáshoz
/Villányi Merlot/
Pirított libamájhoz
/Soproni Kékfrankos/
Borban párolt húsokhoz
/Pinot Noir/
Őzpástétomhoz
/Villányi Burgundi/
Bakonyi sertésbordához
/Villányi Tramini/
Malacpecsenyéhez
/Hungária Cuvée Rouge pezsgő/
Szárnyas ételekhez
Rántott csirkéhez
/Badacsonyi Kéknyelű/
Gomba becsinálthoz
/Badacsonyi Szürkebarát/
Tűzdelt pulykasülthez
/Francois Monopol pezsgő/
Gombás fürj
/Villányi Burgundi/
Töltött pulykamellhez
/Etyeki Charonnay/
Amit a nemes nedűről tudni kell
Megfelelő pohár. Az ínyenceknek, borivóknak nincs szükségük sokféle
pohárhoz, az viszont nagyon fontos, hogy talpas, vékonyfalu és mintázatlan
legyen. A fehérbort karcsúbb és a szája felé keskenyedő pohárban kínáljuk.
A vörösboros pohár hasasabb, nagyobb térfogatú, szája felé szintén keskenyedő
legyen, hogy az aroma jobban érvényesüljön, ne illanjon el.
Ideális hőmérséklet:
Jófajta fehérbor 10 fok. Ez érvényes a nemes borokra is.
Rozé fajtákat 12 fok
Az olcsóbb vörösborokat 14 fok
A finomabb vörösborokat 15-16 fok
„Vigyázat a szobahőmérséklet legtöbbször túl magas”

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

Művészeti stílusismertető
SZÁSZ Endre
festő, grafikus
(1926. január 7. - 2003. augusztus 18.)
1965: Munkácsy-díj; 1992: Magyar Köztársasági
Érdemérem tiszti keresztje; Lipcsei Aranyérem.
Már gyermekkorától kezdve természet után rajzolt.
Marosvásárhelyen
érettségizett.
Itt
került
kapcsolatba Erdély akkori szellemi vezetőivel, Kós
Károllyal, aki felismerte tehetségét és segítette
fejlődését. Sikeres festő volt, Erdélyből származott,
elismerték itthon és külföldön is, megérdemelt
díjakkal tüntették ki, képei borsos áron kelnek el.
Gyermekkora óta rajzolt, festett, a Képzőművészeti
Főiskolán Szőnyi és Barcsay tanítványa volt,
tömérdek festményt, könyvillusztrációt készített,
alkotott porcelánokat Hollóházán, s gyakran cserélt
feleséget.
Érettségi után két évvel, 46-ban, húszévesen került
fel Pestre, a főiskolára. Útlevél nélkül szökött át a
határon. Sokáig nem látogathatott haza, s amikor
sok évre rá visszament, egészen mást tapasztalt,
mint amit otthagyott. Addig mindig arra gondolt,
hogy van a világnak egy olyan szeglete, ahol
emberként tudnak élni, ez az Erdély megszűnt.
Gyökeresen megváltozott Erdély szellemisége is.
Rákosiék 1950-ben koholt vádak alapján
bekasznizták. Akkor a Dekorációs Nemzeti
Vállalatnál
egy
tehetségtelen
társaságban,
normában dolgozott dekoratőrként. Az egész napi
munkát rendszerint már az első két órában
túlteljesítette.

Körötte spiclik, agymosó népművelők lesték
minden mozdulatát. Mivel nem volt hajlandó
szabadnép félórákra járni, s beszámolni a
Népszabadság vezércikkéről, nevetséges vádak
alapján zárták be. Koholt vádak alapján eredetileg
tíz év börtönre ítélték fegyverrejtegetésért, ebből
egyet töltött le. Szabadulása után, 1951-ben
megalakította a József körúti Alkotóközösséget,
ahová volt kollegái tartoztak. Propaganda- és
reklámanyagokat készítettek. 1952-ben megvált a
közösségtől. 1951 és 1960 között mintegy 600
könyvet illusztrált.

Szomszédolás
Idén ismét megrendezésre került a Szomszédolás
elnevezésű amatőr képzőművészeti kiállítás
sorozat, ami rendhagyóvá vált a művészetek
kedvelői és a kiállító művészek nagy örömére. Az
idei kiállítássorozatot Felsőpakony nyitotta 2009.
február 20-án majd Gyál, Vecsés után Üllő, majd
május 7-én Alsónémedi zárta a sorozatot. Mind az
5 település kitett magáért, igen színvonalas
megnyitóval
kedveskedtek
az
érdeklődő
közönségnek. Mégis a legizgalmasabb a záró
kiállítás Alsónémediben volt, mivel az idén már
díjazták is az alkotásokat. Nehéz feladatuk volt a

Koktélajánló
Első
munkája
Csehov
novelláskötetének
illusztrációja volt, ekkor alakította ki stílusteremtő
vonalrajzait, melyekkel számos díjat nyert
külföldön. A hazai könyvillusztrálásban azóta is
főként ez a stílus a meghatározó. 1960 és 1970
között főleg festészettel foglalkozott, legismertebb
művei
ekkor
készültek.
Próbálkozott
filmművészettel is. Mintegy három évig dolgozott
a filmgyárban, és ő volt az Egri csillagok
látványtervezője. 1970-től Torontóban és Los
Angelesben élt. Hazatérése után részt vett a
Hollóházi
Porcelángyár
Stúdiójának
megalapításában.
Már életében hamisították alkotásait.
Művei három fő kategóriába sorolhatók, a feketefehér, vonalas rajzok, melyek legtöbbször
illusztrációk; a szintén vonalas, de már egyszerűbb,
geometrikushoz közelítő formavilágú alkotások,
melyek fekete-fehérek, néha arannyal kiegészítve,
és a festmények, és hidegtűs eljárással készített
rézkarcok.
"Értelmetlen dolognak tartom, hogy a művész
hozzá nem férhető, meg nem érthető alkotásokra
törekedjen a modernség, újszerűség ürügye alatt. A
műalkotások lényege az állandóság. A természet
olyan alaptörvényei a témái minden képnek, amik
már akkor is voltak, amikor az ember még nem
volt, és lesznek akkor is, amikor már rég nem lesz
ember..."
Kevesen tudják, hogy a budapesti Metró Dózsa
György út állomás fekete-fehér-piros színekben
játszó műalkotását is ő készítette. A tűzzománc
alkotás mindkét oldalon Dózsát ábrázolja. a művek
alkotója nem más, mint Szász Endre!
Nemrégiben hallottam egy sztorit Szász Endréről.
Egy kiállítása alkalmával megkérdezték, hogy
mennyi idő alatt készíti el a tipikusan rá jellemző
portréit. Megmondta az igazat, hogy negyed óra,
fél óra alatt elkészülnek. Mire kérdezték, hogy
miért kerül ennyibe (a 90-es évek elején 200-300
ezer Ft). „Ja, kérem, számolja hozzá azt az 50 év
gyakorlatot és tapasztalatot is!”.
Ha nem igaz a történet, akkor is tanulságos. Egy
biztos, ő mondta egy interjúban: „Ezernyi témám
van, amik nem hagynak nyugodni, évekig
vázlatozok, s ha beérnek, kész formát öltenek a
fejemben, akkor párhuzamosan dolgozom fel
azokat. Valóban gyorsan dolgozom, irigyeim
emiatt vádaskodnak is, de ne feledd, jelenleg a
technikai tudás mérhető, a többit az idő dönti el.”
- Sárándi Tibor –

tisztelt zsűritagoknak mert igen színvonalas alkotások
közül kellett kiválasztani a legjobbakat részrehajlás
nélkül, ami kiderült abból is, hogy mind az 5
résztvevő Szomszéd kapott díjat. Kalasné Boros
Eszter felsőpakonyi alkotó Télutó című műve
bizonyult a legjobbnak. Nagy Zsófia Hűség című
kutyaportréja lett a második. A harmadik díj a Vecsési
Gál Sándor: Egyedül című alkotása lett. Különdíjat
kapott az Alsónémedi Szlovicsák Imre a Fa című
tusrajzért, és a gyáli Jurászik Mónika Hugi Kosárral
akvarell alkotásért. Reméljük még sokszor lesz
alkalmunk a jövőben is részesei lenni ennek a szép
szokássá vált Szomszédolásnak.
Robitsek Ibolya

GYERMEKFOGLALKOZTATÓINKRA A KREATÍV
ESZKÖZÖKET A
GABI KÖNYVESBOLTBAN SZEREZTÜK BE!
ÜLLŐ, PESTI ÚT 71.

Milyen a jó MOJITO?
Hazánkban is az egyik legkedveltebb koktél a
Mojito, ami Fidel Castro földjéről származik.
Arrafelé nem vetik meg a helyi cukornádból
nyert rumot, úgyhogy nem véletlen, hogy ennek
a koktélnak is ez a nedű az alapja. A
kánikulában otthon is igen jól esik egy ilyen
hűsítő koktél, amit nem is olyan nehéz
összehozni "házilag" sem. Lényeg, hogy legyen
otthon egy kis fehér rum, friss mentalevél,
cukorszirup (vagy esetleg cukor), lime
(zöldcitrom), szóda, na és persze egy rakat jég!
Ha mindezek megvannak, akkor nincs más
dolgunk, mint egy longdrinkes pohárban
elkészíteni. Arányok: vegyünk egy 3 dl-es
poharat.

Tegyünk bele egy cikkekre vágott lime-ot, egy
kb. 10 cm-es mentaágat levéllel, 2 cl
cukorszirupot vagy 2 bárkanál (teáskanál) barna
nádcukrot, és 4 cl fehérrumot. Ezt mudlerrel
vagy fakanál tompa végével összenyomkodjuk.
Ügyeljünk arra, hogy amíg a lime-ból jól
nyomkodjuk ki a levet, addig a mentalevelet ne
morzsoljuk szét. Töltsük fel a poharat tört jéggel
és öntsük fel szódával. Kicsit megkeverjük, és
vastag szívószállal kínáljuk. Díszítése lehet
koktélcseresznye egy kis mentarüggyel. Igazán
akkor lesz finom, ha teszünk bele néhány csepp
angosturát,
amely
a
fanyarságával
kihangsúlyozza a koktél karakteres ízeit.
A melegben csak mértékkel fogyasszuk, mert
könnyű szomjoltó, amely hamar megárthat!
- Sárándi -

Mecénás irodalmi est
Mindenki figyelmébe!
Az Üllői Mecénás Művészeti Klub,
irodalmi kávézót hirdet!
Ha műveit csak az asztalfiók ismeri, ha
eddig csak saját magának, ismerőseinek
merte megmutatni munkáit, vagy
egyszerűen csak szívesen beszélgetne
életről és irodalomról egy csésze kávé
mellett, VÁRJUK JELENTKEZÉSÉT!
Irodalmi estünkön bárki részt vehet, aki
amatőr költő és/vagy irodalomkedvelő.
Jelentkezés és bővebb információ:
Darab Anikó
zwelf@citromail.hu
vagy 0620-564-51-26
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Kulturális ajánlat GABI PAPÍR- ÉS KÖNYVESBOLT AJÁNLATA
A nyár a szórakozás, a pihenés ideje a gyerekek és
a felnőttek számára is. Mindenki igyekszik sok
időt tölteni a szabadban, nyaralással, strandolással,
kirándulással. A pihenés óráira ajánlok a
gyerekeknek és az ifjabb korosztálynak egy-egy jó
olvasmányt a kikapcsolódáshoz.

Az ifjabbak az egyébként a kötelező és ajánlott
irodalom köréből, és számos remek ifjúsági
könyvből válogathatnak kedvükre. Nógrádi Gábor:
Gyerekrablás a Palánk utcában, Csukás István:
Nyár a szigeten, Fekete István művei, hogy csak
néhányat emeljek ki a kínálatból.
Ajánlott és kötelező olvasmányok széles kínálata
általános és középiskolás tanulóknak is. Pl. Két
Lotti, Kinizsi Pál, Kincskereső kisködmön, Bambi,
Egri csillagok stb.
Középiskolásoknak: Shakespeare művei, Moliére,
Mikszáth,
Móricz
és
még
sok
egyéb
iskolakezdésre, a nyári szabadidőben elolvasható
klasszikus irodalmi mű.
Ezenkívül sok-sok értékes és mégis szórakoztató
regény, novella, hogy jól teljen a szünidő és a
nyaralás. Kalandregények, bestsellerek, mozi és
filmsikerek könyv alakban.
Az Alkonyat, az Újhold, az Angyalok és Démonok,
a Vadász végzete, Fejős Éva: Csajok c. most
megjelent könyvét ajánlom figyelmükbe, és
szórakoztatásukra.



Ez a kupon Önnek

200 Ft-ot
ér a Gabi Könyvesboltban
2.000-Ft-ot meghaladó könyvvásárlás esetén,
2009. augusztus 31-ig, ha kivágja és elhozza
magával!



Közlemény
KÖSZÖNJÜK A
TÁMOGATÁST!
Gara György /Gara Nyomda/
Vas István

/Üllő/

Bodáné Gabi

/Üllő/

Köszönet továbbá
Kissné Szabó Katalin
polgármester asszonynak,
Üllő Város
Önkormányzatának és
Polgármesteri Hivatalának.

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

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

Olcsó
árral,
színvonalas
szolgáltatásokkal
állunk
rendelkezésére, a "wellcome drink"-től akár a teljes
italkiszolgálásig.
Önnek is keverünk italt.
Hívjon, vagy kérjen ajánlatot e-mailben!
Sárándi Tibor • Tel: 30-987-4747 tibor@sarandi.hu

Gara György nyomdavezető
06-20-364-9298

Újdonság!
Schüssler - féle aktív ásványi sók és terápiás
tanácsok!!!
Turbó szolárium - Kozmetikai és napozószerek
Gyógymasszázs - Személyre szabott kezelések
Natúr-, gyógykészítmények
Fülkezelések – Meszesedés, fülzúgás, megfázás
esetén
Herédy Alexandra
2225 Üllő, Pesti út 222. Tel: 29/320-660 Mobil:
06-30-569-6189

8 Üllői

Mecénás

2005

ÜLLŐI MECÉNÁS y AZ ÜLLŐI MECÉNÁS MŰVÉSZETI KLUB NEGYEDÉVENKÉNT
MEGJELENŐ KULTURÁLIS TÁJÉKOZTATÓ LAPJA
Szerkesztőség: 2225 Üllő, Kistemető u. 1. y Darab Anikó Tel: 0620/564-51-26 vagy
N. Kékedy Ibolya 06-70-771-8782 y n.kekedi@monornet.hu
NYOMTATÁS: GARA NYOMDA y NYOMDAVEZETŐ: GARA GYÖRGY
TEL: 06-20-364-9298

