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Szent István, vagy Új Kenyér, esetleg
Alkotmány, vagy Szent Korona ünnep?

Vívódik az ember, hogy ezekrıl, a nevekrıl mi is jut az
eszében. Bár a Szent Istvánra való emlékezésnek ezeréves
hagyománya van, valójából, a körmenetbıl nıtte ki magát a
múlt században.
A középkorban az egész Kárpátmedencében élt a Szent István kultusz. Amely aztán a török
hódítása alatt eltőnt.
Az államalapítás, az új kenyér, az alkotmány és a Szent
Korona ünnepe koránt sem hosszú múltra tekint vissza.
Ennek oka, hogy a 20. században minden politikai rendszer
a saját elképzelései szerint alkotta.
A második világháború elıtt szinte egységesen Szent István
használata dominált. A Horthy rendszerben annyi változás
történt, hogy kibıvítették az ünnepnapok számát, és Szent
István-hétnek nevezték a programdús megemlékezést.
1945 után már nem volt ennyire egyértelmő a helyzet.
Elıször a Szent jelzı fogyott el István király neve elıl,
majd 1948-ban az Új Kenyér kifejezés, ezt pedig az
alkotmány ünnepe követte.
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1949-ben lépett életben a legfıbb törvény, s mivel az elnevezés
saját fejlesztés volt az akkori hatalom elınyben részesítette az
új kenyérrel szemben. Többféle verzió alakult ki: az alkotmány
évfordulója, az alkotmány napja.
1970-es években új divat ütötte fel e fejét, augusztus 20-át
hármas ünnepként jellemezték, a fenti két elnevezés mellett
újból megjelent István király neve. Elsı királyunk és
munkássága több formában köszönt vissza. A leggyakoribb az
államalapítás kiemelése volt.
A rendszerváltás után megmaradt a sokszínőség, az alkotmány
ünnepe talán a legmegkopottabb a sorban, helyette Szent István
személye kapott újból jelentıséget.
Azért az ezredforduló vége is tartogatott egy - ez idáig utolsó –
újítást, megszületett a Szent Korona ünnepe, bár használata
nem tudott valódi gyökeret ereszteni.
Szórakozató mősorok repertoárjai a hatvanas évek közepén
bıvült látványosan: többek között újjáéledt a tőzijáték, egyre
jelentısebb lett a vízi- és légi parádé. Debrecenben
megszületett a virágkarnevál, a zászló felvonás, tisztavatás a
Kossuth téren, néphagyományok bemutatása stb.
Az 1991. március 5-i Országgyőlési döntés augusztus 20-át
Szent István-napját emelte a Magyar Köztársaság hivatalos
állami ünnepi rangra.
Városunkban is egyre nagyobb szerepet kap ez az ünnep.
Mi mecénások is hozzá járulunk az ünnep színvonalához..
-N.Kékedy-

„Dicsı István, nagy királyunk,
Téged ég s föld magasztal,
Téged tisztel kis országunk,
Elsı szent urának vall.”
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Kedves üllıi lakosok!

Gyermeknap az óvodáinkban

Szeretettel köszöntöm Önöket a
Mecénás Mővészeti Klub elnökeként, Üllı várossá alakulásának
ötödik évfordulója alkalmából.
Készülünk mi is az ünnepre városunk alkotóinak kiállításaival.
Ez alkalomból meghívjuk környékünkön élı mővésztársainkat is, hogy mutatkozzanak
be alkotásaikkal Önöknek. A tavalyi évhez hasonlóan az idén
is vendégül látjuk a 70 év feletti lakótársainkat egy kis megvendégelésre, beszélgetésre augusztus 20-án 10:30-kor a
Polgármesteri Hivatal udvarán a megszokott helyen. Várjuk
Önöket mősorral és tombolával, melynek sorsolása 15 órakor
kezdıdik a kiállítási udvar területén. Gondoskodunk orvosi
ellátásról és a nehezen járni tudó vendégeink oda-vissza
szállításáról.
-N.Kékedy Ibolya-

Második gyermekrajz pályázat Üllın
2009. tavaszán egy klub ülésünk alkalmával felvetıdött az a
gondolat bennünk, Mecénásokban, hogy az Üllın élı
gyermekek figyelmét fel tudjuk-e kelteni, tudunk-e olyan
érdeklıdést kelteni egy pályázati kiírással, amely
megmozgatja ıket?!
Legnagyobb meglepetésünkre, örömünkre 126 db pályázat
érkezett be. Ennek eredményeképpen írtuk ki az idei
pályázatunkat, amire már 220 db ötletesebbnél-ötletesebb
munka érkezett be.
A 2010. évi pályázat Üllı Várossá alakulásának ötödik
évfordulója adta a témát a pályázati kiírásnak. „Milyennek
képzeled városod öt év múlva” címmel. Az alkotások: téma,
pozitív jövıkép, kézügyesség szempontok lettek figyelembe
véve zsőrizésnél.
Hogy miért tesszük, mi Mecénások ezeket a pályázati
kiírásokat sokan kérdezhetik tılünk. Szeretnénk, ha
gyermekeinket a mővészeti világ felé tudnánk „terelgetni”,
egy kevés ízelítıt adunk számukra foglalkoztatóink
alkalmával, meggyızzük ıket a széprıl, jóról és a mővészet
fontosságáról.
Köszönet az összes felkészítı óvodai, iskolai pedagógusnak,
akik hozzájárultak gyermekeik sikeréhez.
Külön köszönet Üllı Város Oktatási és Kulturális Bizottsága
támogatásának.
Minden gyermek, aki nem nyert helyezést ezen a pályázati
kiíráson az is kapott emléklapot. Gratulálunk minden
pályázónak!

A gyermeknap közeledtével a foglalkoztató csoport minden
tagja azon törte a fejét, hogy mivel is kedveskedjünk a
mecénások nevében az óvodásoknak. Felmerült, hogy babát
készítünk, de aztán elvetettük, mert a fiúk nem biztos, hogy
örültek volna neki, és végül Gattyánné Icától jött az ötlet: Varrjunk tündérpárnát! Nagy összefogással elkészült a 400
darab kis ajándék. A legtöbbet a kitalálója készítette, de
besegített még Oláhné Jucika, Csillagné Mária, Dudás Zsuzsi,
Szabó Julika, Szolnoki Kati és Jakabné Jutka is. Tóthné
Kostyalik Tímea autójába bepakoltunk, és miután így
összeszedelızködtünk elindultunk körutunkra. Óvodáról
óvodára, csoportról csoportra járva, minden kisgyereknek
átadtuk a párnákat, és közben azt is elmeséltük nekik, hogy ez
azért tündérpárna, mert az egyik sarkában van egy kis
zsebecske, amibe a kisgyerekek elrakhatják a kipotyogó
tejfogukat emlékbe, és a fogtündér majd küld nekik igazi
csontfogat. Ezután az óvó nénik kezdeményezésére, a gyerekek
énekeltek nekünk, ezzel köszönve meg az ajándékot.
Jólesı érzéssel zártuk le ezeket a napokat, mert tehettünk
valamit a gyerekekért mi mecénások.
- Gattyánné Ica, Jakabné Jutka és Tóthné Kostyalik Tímea -

Helyezettjei:
Pitypang óvoda:

Gál Levente
I. helyezés
Farkas Dorina
II „
Antal Alexandra
III „
Gulácsi Liza
különdíj
Napraforgó óvoda Pintér Zseraldin
I. helyezés
Starewski Mercédesz II „
Babos Dorka
III. „
Bambach Lajos
különdíj
Bóbita óvoda
Kremser Alexandra
I. helyezés
Barta Laura
II. „
Szomora Tünde
III. „
Árva Krisztián
különdíj
Gyöngyvirág óvoda Rozman Dezidéria
I. helyezés
Kaneff Tamara
II. „
Horváth Zsófia
III. „”
Béky Donatelle
különdíj
Iskola:
Almási Petra
I. helyezés
Berkovics Viktor
II. „
Tóth Zsófia
II. „
Czapp Anita
III. „
Hera Gergely
III. „
Balla Mihály
különdíj
Árpási Rebeka
különdíj
Mészáros Csenge
különdíj
Filipsz Bettina
különdíj
Zahuczky Csenge
különdíj

-Kékedy-
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A plusz 29 Magazin már a t-kábel programcsomagjában is!
Adás: csütörtök 19 óra.
Ismétlés: vasárnap 15 óra, kedd 19 órakor
WWW.vecses.lap.hu
Tel: 06-29-352-362, E-mail: williams@williams.hu. Mobil:06-20-258-7167

VISSZATEKINTİ
Különleges technikával készült mővek
kiállítása a városi könyvtárban
2010. június 3-án olyan kiállítás nyílt a Vargha Gyula
Könyvtárban, amelyet Üllın idáig még biztosan nem
láthatott a közönség. Ezen a kiállításon bemutatkozott
Tóthné Kostyalik Tímea üvegre gravírozott, mővészi
módon elkészített képekkel, Kostyalik Károlyné
hímzéssel, csipkével és gobelinnel, továbbá Dr. Halasi
Katalin és fia gobelinnel.

Tóthné Kostyalik Tímea többek között híres festık ismert
alkotásainak, Üllı jellegzetes épületeinek üvegbe
gravírozott mását és ezeken túlmenıen poharakat, vázákat
és használati tárgyakat is hozott a kiállításra, ötletes
elrendezésben. Munkássága annyira sokrétő, hogy külön
kiemelni belıle részeket igen nehéz, bár például híres
tudósainkról készült ötportrés képe, vagy a tizenkét
zodiákust bemutató munkája kifejezetten ötletes. Egy
nagyon szép faragott keretben a kiállított tárgyak között
volt Mátyás király portréja, amely azonban nem a
mővésznı, hanem férje, Tóth Péter munkája.
A kiállítás további tematikáját adta, hogy egyes gravírozott
munkák a Mecénás Klub egy-egy tagja által megálmodott
és elkészített, színes keretbe kerültek.
A megnyitóra és a kiállításra nagyon sok érdeklıdı
érkezett és a munkák igen nagy tetszést arattak.
-Oltványi János-

V. Csülökfesztivál
Üllı Város Önkormányzata és az Üllıi Általános
Ipartestület a civilszervezetekkel együttmőködve ez évben
is megrendezte már hagyománnyá vált csülökfesztivált.
Mi is jelen voltunk vásárral és gyermekfoglalkoztatóval,
és természetesen fızéssel is.
Egész napos program szórakoztatta a jelenlévıket.
Újdonságként az idei zsőrizésben történt változás.
Számmal ellátott egységes tálakban kellett mindenkinek a
saját elkészített ételét a kijelölt zsőri helyre kivinni. Úgy
gondoljuk, hogy ez a fajta /anonim/ zsőrizés mindenkinek
megnyugtató volt.
Köszönet a szervezıknek, a Jobb-1 Kávézónak, akik
biztosították a területet és helytálltak egész napos nyitva
tartásukkal
a
vendégek
szórakoztatására,
megvendégelésére.

Szomszédolás Üllın
Május 6-án, délután 4 órakor Balázsné Varga Gizella tanárnı
nyitotta meg az Üllıre érkezett öt település „Szomszédolás
2010” nevő vándorkiállítást. A kiállításnak a Vargha Gyula
Városi Könyvtár adott helyet, mint minden évben.
A megnyitón mősort adtak a Harmónia Zeneiskola növendékei
és üllıi óvodások. A mősorszámokat N. Kékedy Ibolya
konferálta. A megnyitót megtisztelte jelenlétével Görög Béla, a
vecsési József Attila Mővelıdési Ház mővészeti vezetıje, aki
bemutatta a kiállító mővészeket és mőveiket. Az anyag már egy
zsőrizett válogatás, amely minden, a „Szomszédolás 2010” ben részt vevı településen kiállításra került.
Anélkül, hogy bármelyik alkotást kiemelnénk, az egész anyag
rendkívül változatos.
A kiállítás sorozat utolsó állomása ez évben Üllı volt, így a
díjnyertes alkotók itt kapták meg elismeréseiket. Üllırıl
Sárándi Tibor festımővész volt a díjazott.
-Oltványi János-

2010. évi Mecénás kiállítási programok:
2010. február 19-28-ig
Szomszédolás Képzımővészeti Kiállítás Felsıpakony
2010. március 5-17-ig
Szomszédolás Képzımővészeti Kiállítás Gyál
2010. március 4-18-ig
Nagy Kisztina selyemfestı kiállítás
2010. március 25-április 6.
Fa játékok kiállítása /Árpád-nap/
2010. április 9-19-ig
Szomszédolás Képzımővészeti Kiállítás Vecsésen
2010. április 22-május 3.
Szomszédolás Képzımővészeti Kiállítás Alsónémedi
2010. május 6-17-ig
Szomszédolás Képzımővészeti Kiállítás Üllın
2010. május 20-27-ig
Gyermekrajz pályázat eredményhirdetés és kiállítás
2010. május 30.
Csülök Fesztivál 1 napos vegyes kiállítás
2010. június 3-17-ig
Kostyalik Károlyné, Tóthné K. Tímea, Halasi Katalin kézmőves
2010. augusztus 20.
Udvargaléria Győjteményes kiállítás a Polgármesteri Hivatal
udvarán, 7o év feletti idısemberek megvendégelése
2010. szeptember 16-30-ig
Fotó kiállítás /fotó pályázat/ 16 órai megnyitás
2010. október
Czibor Éva szobrász-festı kiállítása 16 órai megnyitás
2010. november 25- december 9.
Baba fotó kiállítás 16 órai megnyitás
2010. november…………….
Civilnap az Üllıi Sportcsarnokban 1 napos kiállítás
2010. december……………
Mindenki Karácsonya 1 napos kiállítás + vásár Üllı fıterén

- mecénás -

Vargha G yula Városi Könyvtár
2225 Üllı, Vasadi utca 1.
ullokon yvtar@monornet.hu
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HAGYATÉKUNK
Egyedül a nagy vízen

Kételyek

Ismeretlen /Részlet/

(Hogyan kell igazul élni?)
Most öböl vízében ring a csónak,
Egyedül vágok a hosszú útnak.
A távolságot méri szemem,
Elıttem nincs más csak a végtelen.
Tudom, valahol még partok vannak,
Nyugvásai hullámnak, habnak.
Ahol rák testem majd megpihen,
Nem háborgatja szél s a szem.
Az Idı partján kóborolok én,
Nem vagyok gazdag, se szegény.
Lepke kis létem villan a fényben,
S majd eltőnik a nagy sötétségben.
Merczel Erzsébet

Átváltozás
Kicsiny, törékeny s védtelen,
elfér a tenyeremben,
mint egy kis csibe, mely éppen hogy
kikelt a tojásból.
Gomb szemeit oly tágra nyitja,
hogy beleférjen,
gyorsan a világ,
hisz az idı úgy repül !
Majd átváltozik
kék szitakötıvé,
zizzenve száll,
s aztán megül némán,
mozdulatlanul
egy vízre nyúló nádlevélen.
Szivárványszínbe
burkolja a Nap,
én bénán ülök,
és csak egyre nézem.
Tudom, hogy elszáll hirtelen,
és talán nem látom soha,
ezért nézem lélegzet visszafojtva.
Ne szállj el! Várj még egy kicsit.
a tó körül sok gyors „vadász,”
csak téged bőbıl éhesen,
Pihenj csak ott a nádlevélen
biztonságba vagy,
amíg ott leszel.
Magashegyi Tamás
Balatonfüred, 1994
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Ki vagy te? Tavasz, nyár, ısz, tél..
Meleg nyári nap, enyhe ıszi szellı?
Vihar? Mely végig süvít, fóliát dönt..
Simogató, szelídség, mely ontja melegét.
Kereslek, kutatlak, tépelıdök, ki vagy te?
Te a hatalmas.
A hegyek ormát, még nyaranta is hó fedi,
Nem olvad el, lehet meleg is.
De lent a lankák mélyén a völgyben,
Enyhe az idı, folydogál a folyó,
A föld megadja az éltetı kenyeret Ó!
Te a hatalmas.
Mily szép csodálatos az erdık csendje,
A sziklákról csörgedezı erecske,
Folyik, folydogál, adja a hőst, a frisset,
Aztán befolyik a folyó medrében…
Hogy elnyelje ıket a tenger végtelenje. Ó!
Te a hatalmas.
Megkondul! Szól egy lélekharang.
Valaki – valakik itt hagyják a földet,
Kincset, vagyont, amit összekapart mindent,
Miért küzdöttél ember? Törekedtél,
Elsöpörtél, győjtöttél, irgalmat nem ismertél,
És jött İ a hatalmas.
Sok mindet, láttam éltem folyamán,
A boldog születést, a könyörtelen halált,
Hófedtetájakat, gyümölcsöt, érlelı fákat,
Szelíd esıt, melegen sütı Napot, az éltetıt.
Mely felettünk ragyog. Ez mind te vagy.
Megtaláltalak. Te-te hatalmas.
Dobos József Üllı, 1981. szeptember 30.

ÜLLİ KINCSEI
A pók
Pókfonálon fut a pók,
Soha nem süt kiscipót.
Legyet fog a hálójába,
Meg is eszi vacsorára.
Bár a légy még tiltakozik,
A pókháló szakadozik.
Gyorsan, gyorsan fut a pók,
Erısíti a hálót.
Gúzsba köti a legyet,
Nézd, a légy még integet.
Jóllakottan ül a pók,
Nem sütött ı kiscipót.
Legyet fogott hálójába,
Meg is ette vacsorára.

Nem kell attól félni, hogy a
pokol mélyén lánggal fogsz égni
s vadul ugrálnak körbe vörös
ördöggyerekek?
Nem tudom, meddig mehetek
de míg szívemben nı a
vágynak vörös virága
élni szeretnék bele a világba.
Ha hízok is dicséretektıl
megkötnek kánonok
szabványok börtönébıl
szabadulni nem tudok
Szabvány nem leszek!
De színlelni tudok
ha nem merek az lenni, aki vagyok
s nem tudok úgy élni, ahogy akarok
Ha magamnak meg tudnék maradni
emberségemet felmutatni
akkor nem volna mitıl félni
s okom lenne vélni,
hogy megérte élni.
Darab Anikó

Van értelme…
Amíg vannak, akik szeretnek,
Van értelme az életednek.
Mindegy, hogy rohannak az évek,
Ha érzed melegét egy kéznek.
De, ha mégis magány a sorsod,
Ha a gondot egyedül hordod.
Erıt is ad hozzá az élet,
Találd meg mindenben a szépet.
Nincs fekete és nincs fehér,
De az elmúlás mindent elér.
Nincs tőz, mely örökké lobogna,
Fényét más világok felé fordítja.
Nincs érzelem, mely örökké él,
A harag idıvel megbékél.
Nincs az a szerelem, ami el nem vetél,
Győlölet melyet nem kopogtat a szél.
A fény kialszik, s helyén a sötétség
sem örök,
Élet-halál, ık is csupán eszközök.
Mert a változás az egyetlen,
Mely mindig tombol szüntelen.
Hogy bármi, ami létezik, úgy marad,
Mert mindig lesz új a nap alatt.
N. Kékedy Ibolya

Gálné Judit
GYER
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GYERMEKFOGLALKOZTATÓINKRA A KREATÍV ESZKÖZÖKET A
GABI KÖNYVESBOLTBAN SZEREZTÜK BE!

Üllı, Pesti út 71.

INTERJÚ BOGNÁR ISTVÁNNAL
A fafaragás valóságos mesevilág, hiszen a
fafaragásra váró anyag mesél magáról. A
faragott életképek, díszítımotívumok és a
belılük faragott kompozíciók mind-mind
mesét mondanak az érdeklıdıknek. Nos, ebben
a csodálatos világban visz el bennünket Bognár
István üllıi fafaragó mester, amikor is
kérdezem az Életfa faragásakor.

N.K.I: Amikor megszületett az a gondolat, hogy egy
maradandó emléket adsz, és hagysz-e munkáddal, mi
késztetett arra, hogy ezt véghez vidd?
B.I: Maga a gondolat. A közös munka öröme, munkám
nagyobb értékes értékelése.
N.K.I: Lényeges az átgondoltságnál annak a tárgynak, ill.
anyagnak a kiválasztása?
B.I: Lényeges az idıt állóság. Fontos, hogy az idı
viszontagságait minden természetes bomlás nélkül bírja.
N.K.I: Fontos-e munkád során a hibátlan anyag kiválasztás,
vagy tudod-e menetközben annak kijavítását, korrigálását?
B.I: A fák repedései évtizedes, évszázados folyamat. A
természet nem ismer hibátlan növekedési folyamatot.
Mindig a fa dönti el, hogy mi készüljön belıle. Nincs
egyenes és görcs nélküli fa.
N.K.I: Szükségét érzed-e annak, amikor készítened kell egy
tárgyat, hogy az tartós legyen és maradandó?
B.I: Már az elıbb is említettem fontos az idıt állóság.
Erdész csak hosszútávra tud gondolkodni. Például egy
tölgyes erdı három-négy generációt is, megél, az 120 év is
lehet.
N.K.I: Ennél az életfánál amikor „megálmodtad” készítését
milyen cél vezérelt, mi a mondanivalód ezzel az alkotással,
mikor lesz kész?
B.I: Az életfa 12. fajtakülönbözı gyümölcsbıl tevıdik
össze, az üllıi tagok lesznek az életfa gyümölcsei. Már 17.
„üllıi gyümölcsnél” tartok, de hál’ Istennek még mindig van
jelentkezı.
Hogy mikor készül el, az életnek sincs behatárolt ideje, így
ennek sem, majd elkészül.
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N.K.I.: Visszatérve a szakmai dolgokra, gondolom, mindig
oda kell figyelned a termék funkciójára, formájára,
díszítésére, hogy összhangban legyen
B.I: Követem a szabályokat, de nagyon sok esetben egyéni
motívumokat viszek bele munkáimban.
N.K.I.: Szoktál-e népi tárgy kultúrába tartozó tárgyakat
faragni gondolok itt használati, ill. dísztárgyakra stb.?
B.I: Igen, hisz láthatod az itt bemutatott tálaim, kanalaim
„tárgyaim” is mind használhatók.
N.K..I.: Szerinted fontos-e ezeknél a népi kultúra
tárgyaiban a különbözı fa kiválasztás, pl: pipa, pipaszár,
bögre, karikás ostornyél, furulya, kopjafa, bot, fokos stb.
vagy egy típusú fából megoldható?
B.I: Fıleg a vad változatokkal lehet jól dolgozni, de én az
alkotásaim során az alábbi fajtákat használom. Idetartozik:
a főz, a nyár, az éger, a dió, szilva, cseresznye, akác, körte,
kecskerágó, virginiai boróka, közönséges boróka, tölgy.
Hallhatod, szinte minden fának meg van az a tulajdonsága,
hogy lehet alkotni belılük.
N.K..I.: Hogyan tudod a faanyag szépségét érvényesíteni az
elkészített munkáidnál?
B.I: Belsı tárgyak kezelésére csak méhviaszt használok.
Külsıknél dísz lazúrral kezelem le mőveimet. Sok esetben
a mintázatot a fa erezetei, csomói adják meg, ami tükrözi a
természetességet.
N.K.I.: A faragáshoz nélkülözhetetlen célszerszámaidról is
kérlek, beszélj.
B.I: Ezekrıl nem sokat tudok beszélni: faragó vésık, faragó
kések, bunkók. Ez a kevés munkaeszköz szolgáltatja, ill.
adja azt a lehetıséget, amit a fafaragó kihasznál és
megalkotja elképzelését, gondolatait.
N.K.I.: Csalódtál e már az elkészített mőveidben, volt e már
olyan, amit elkészülte után összetörtél, esetleg, mint rossz
gyermeket a sarokba állítottál? Elég banális kérdés, de ezt
fel kell tennem.
B.I: Az életben és az emberekben sokat lehet csalódni, de
az erdıben és a fában soha!
B.I: Csak érdekességnek szánom: A Monori Erdészet 25.
éves fennállásának emlékére készítettem emlékoszlopot. A
fa az üllıi fácánosból, a Máder-ház udvarából került
feldolgozásra, amelyik fa alatt 5 éves koromban ott álltam,
még fénykép is készült rólam, amire büszke vagyok!
N.K.I.: Kedves István köszönöm a beszélgetést, sokat
megtudtunk a fa lelkérıl fıleg a készülı mővedrıl.
Kívánok nagyon sok erıt és egészséget, hogy még sokáig
alkoss embertársaid nagy-nagy örömére.
-Kékedy„ Az emberek elmúlnak, a fák sorra kidılnek,
Tőnıdik, mit tehet, hogy itt marassza ıket,
Így jár-kel a világban. A kezében szekerce,
Hogy a múlandót mégis maradandóvá tehesse.”

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

ÍZEK-PRAKTIKÁK - KIRÁNDULÁS
Nyár, kerti partik, grillezés

Balatonudvari kirándulás

Használjuk ki, hisz olyan rövid ez a pár hónap, amikor is
barátainkkal, családunkkal összejöhetünk egy hétvégére.
Töltsük azt a pár órát egymásnak szentelve, meghitten,
odafigyelve egymásra. Ezek az alábbi étel- italajánlatok elıre
is elkészíthetıek. Jó étvágyat hozzá!

Idén már harmadjára, de reméljük nem utoljára szervezett
klubunk kirándulást május 22-23-án ezúttal a Balaton
Felvidékre. Reggel 8-kor indultunk Üllırıl. Elsı
megállóhelyünk Balatonfüred volt. Balatonfüreden egy
városnézı kis vonatra szálltunk fel, hogy a legtöbbet
láthassunk e szép Balaton parti városból. Majd szabad
program következett, sétáltunk, nézelıdtünk a hajóállomás
környékén.
Utunk tovább vezetett Tihany felé. Tihanyban természetesen
az Apátságot sem lehetett kihagyni érdeklıdési körünkbıl.
Gyönyörő kilátásként szolgált a Balaton türkizkék vize. Majd
utunk tovább vezetett Balatonudvari felé a 71-es úton, ahol
Udvari több nevezetességei közül a híres szív alakú
sírköveket tartalmazó mőemléktemetıt néztük meg.
Ezek a sírkövek az 1800-as évekbıl származnak. Sokan
próbálták már megfejteni, hogy miért is faragták ilyen szív
alakúra a köveket, a pontos válasz nem ismert, de a róluk
szóló legenda a helytörténeti galériában megtalálható. Végsı
úti célunk, és egyben szálláshelyünk is Balatonudvari volt,
ahol már vártak bennünket. Elfoglaltuk szálláshelyünket, a
motelban, majd mindenki keresett magának elfoglaltságot.
Kiültünk a vendéglı teraszára és jókat beszélgetve vártuk
a finom vacsorát, ami el is készült klubelnökünk Kékedy
Ibolya jóvoltából. Vacsora után sokan úgy döntöttek lesétálnak a vízpartra, ami csak párszáz méterre volt tılünk.
Másnap reggeli után ismét útnak indultunk és Badacsonyig
meg sem álltunk. Itt is szerettünk volna városnézı kisvonatra
ülni, de a „masiniszta” sehogy sem akart elıkerülni.
Amíg vártunk rá addig nézelıdtünk a bazársoron, ami
kézmővesekbıl és árusokból ált. Volt köztük tetszetıs,
saját kézzel festett cserépbabák, magvakból kirakott fali
képek, és nagyon sok látványosság is. Kis idı múlva
végre megérkezett a kisvonat és vezetıje, majd kezdıdött
dombra fel és dombról le hullám vonatozásunk. Acsai tanár
úr közben elmondta, hogy ezeken, napsütötte dombokon
terem hazánk egyik legfinomabb borszılıje. Következı
állomásunk Balatonudvariba szálláshelyünk volt, ahol meg
ebédeltünk. Volt még idınk indulásig, és aki tehette ismét
lesétált a partra. Az idınk gyönyörő volt majd egy tenyérnyi
felhıbıl szakadt az égi áldás, bennünket ez nem szomorított
el, mivel meleg volt, hamar megszáradtunk. Buszsofırünk,
Lacikánk, hazafelé Vecsésen az egész busztársaságot
meghívta egy nagyon finom fagyira.

Bólé
Friss gyümölcsbıl, csemegeborból, pezsgıbıl, habzóborból
és aromás tömény italokból készülnek. A lényege az, hogy a
gyümölcs ízét az ital átvegye. Mindig lehőtve fogyasszuk.
1 kg bármilyen gyümölcsöt /vagy befıttet leszőrve/ vékony
szeletekre vágunk, rászórunk 20 dkg porcukrot, és legalább 1
óra hosszat állni hagyjuk. Rálocsolunk egy citromlevet, 1
liter vörös és 1 liter fehérbort, majd 1 dl. konyakot.
Összekeverjük, és hőtıszekrénybe tesszük. Tálalás elıtt 1
üveg jégbe hőtött pezsgıt adunk hozzá.

Grillezett kolbászkák
50 dkg darált sertéshús, 50 dkg darált marhahús, 6 gerezd
fokhagyma, pirospaprika, só, bors, ırölt kömény, kevés
szódabikarbóna. A kétféle darált húst alaposan összedolgozzuk a zúzott fokhagymával, pirospaprikával, sóval,
borssal, és a szódabikarbónával. Kisebb kolbászkákat formázunk és forró grillrácson szép barnára, megsütjük. Salátát,
mártást, friss kenyeret kínálunk hozzá.

Fızési ötletek
Nyáron a tejet egy csipetnyi szódabikarbónával forraljuk fel,
így nem savanyodik hamar.
Vaníliás készítményeket ne fızzük, hanem a fızés után
keverjük az anyaghoz.
Ha túl sokáig verjük a tejszínhabot, vaj lesz belıle.
Ha a tojásokat sós vízbe fızzük, azonnal lejön a héja, nem
kell fızés után hideg vízbe tenni.
Ha nem szeretjük az olaj ízét, süssünk ki benne néhány
szeletre vágott burgonyát, azután szőrjük le.
Csemegekukoricát forró vízbe tegyük fel fıni, 20 perc alatt
megfı.
Pecsenyezsírral kitőnı rántott levest lehet készíteni.
Nem fröcsköl a zsír, ha kevés sót teszünk bele.
Túl ecetezett étel savanyúságát cukorral tudjuk helyre hozni.
A hagyma és a halszagot kézrıl, deszkáról, késrıl ecetes sós
vízzel tüntethetjük el.
Bizonytalan helyrıl vásárolt tojásokat ne üssük egymás után
a tálba, hanem mindegyiket külön-külön, nehogy egy rossz
elrontsa az összes tojást.

Köszönet a szervezınek, idegenvezetınek, akik széppé tették
a két napunkat.
- Robitsek -

-N.Kékedy Ibolya-
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HA ÖNNEK IS VAN SAJÁT VERSE, VAGY ÉRDEKES, RÖVID
PRÓZÁJA, ILLETVE FELMENİI KÖZÖTT VALAKI ÍRT ILYENEKET,
KÜLDJE EL NEKÜNK ÉS MI LAPUNKBAN MEGJELENTETJÜK.
Üllı. Kistemetı u. 1. * n.kekedi@upcmail.hu

MŐVÉSZETI STÍLUSISMERTETİ
Sárga kankalinok - Henri Matisse (1869–1954)
francia festımővész, a 20. századi festészet egyik
legjelentısebb alakja.

Sárga kankalinok - 1911
Henri Matisse Sárga kankalinok címő mőve bizonyult
a legdrágább festménynek egy 2009-es aukción. A
francia festımővész 1911-ben készült alkotása - a 2008
nyarán elhunyt francia divattervezı, Yves Saint-Laurent
mővészeti hagyatékának részeként - egy 2009. februári
párizsi árverésen kelt el 35,9 millió euróért (9,8 milliárd
forintért).
Matisse a modern festészet történetében Cézanne után és
Picasso elıtt a legnagyobb hatású festı volt. Jogi diplomát
szerzett. Egy gyomormőtét (1890) után kezdett el festeni
és festészetet tanulni. 1903-ban részt vett az elsı İszi
Szalonon, képeivel gyakran felháborodást keltve. 1905
nyarát Matisse Collioure-ban töltötte Derain-nel. Az ez évi
Salon d'Automne-on ahol több kortárs festıvel együtt
állított ki. Az eseményen jelen volt a "Gil Blas" címő lap
kritikusa: Louis Vauxcelles – ı nevezte ıket írásában
ironikusan "Fauves" ("vadak") –nak. Az elnevezés gyorsan
elterjedt, az 1906-os Salon des Indépendants-on már
mindenki így hívta ıket.
A fauves-ok („vadak”) festészeti mozgalma – az
impresszionizmus után – a legfontosabb lépés volt a
modern festészet történetében. A fauve-ok a színek
térhatást keltı tulajdonságait kutatták. Lemondtak a
perspektíva alkalmazásáról. A kép felületén kétdimenziós,
tiszta színfoltokat alkalmaztak. „A fauvizmus egy rövid
pillanat volt, amelyben úgy gondoltuk, hogy az összes színt
egy szintre kell emelni anélkül, hogy egyet is feláldoznánk
közülük…”
Henri-Emile-Benoît Matisse 1869. december 31-én
született az észak-franciaországi Le Cateau-Cambrésisben.
Nem volt csodagyerek, életmővét lassan, de folyamatosan
hozta létre. Szülei vetımagot és festéket árultak kis
vegyesboltjukban. Gyenge egészségi állapota miatt nem
folytatta szülei üzletét. A gimnázium után jogot tanult
Párizsban és diplomát szerzett. 1890 nyarától
vakbélgyulladás következtében majdnem egy évig ágyban
kellett feküdnie. A kórházban a szomszéd ágyon egy
szövet gyáros ember képes levelezılapok után tájképeket
festett, ami nagyon tetszett Matisse-nak

Az ötlet édesanyjának is annyira megtetszett, hogy
legközelebbi látogatásakor festıkészlettel ajándékozta meg
fiát, hogy ne unatkozzon. A 20 éves ifjúban fellángolt a
festészet iránti szenvedély. Amikor hazakerült a kórházból,
otthon a lábadozása alatt is folytatta a festést.
Miután meggyógyult, visszatért Párizsba. 1891-ben
felhagyott a jogi terveivel és felvételizni szeretett volna
egy képzımővészeti felsıoktatási intézménybe, de 22 éves
korában sajnos mégsem sikerült a vizsga. 1895-ben, 25
éves korában végre sikerült. 1898-ban otthagyta a
fıiskolát, feleségül vette 4 éves kislánya anyját. Elutaztak
Londonba, hogy megnézzék W. Turner festményeit.
Korzikán támadt fel a dél iránti szenvedélye. Kismérető
tájképeket, csendéleteket és enteriıröket festett. 1906-ban
tartotta Matisse második önálló kiállítását és ez évben
találkozott elıször Picassóval Párizsban, mindketten
Gertrude és Leo Stein mőgyőjtık kedvenceivé váltak.
Matisse sok technikai tanáccsal segítette Picassót,
bemutatta néhány mőgyőjtınek, közösen kiállítottak.
1914-ben a háború kitörésekor festményeit elkobozták.
Nem hívták be katonai szolgálatra. 1916-tól többnyire
Nizzában élt. Késıbb New York, San Francisco, Tahiti
voltak mővészetének célállomásai. Albert Barnes-tól
felkérést kapott egy freskóra – ez lett a "La Danse" (A
tánc), melyen három éven át dolgozott. A freskó
elıkészületei során színes papírkivágásokat használt.
1939-tıl, a háború kitörésétıl Nizzába költözött. Elvált
feleségétıl. Matisse sosem foglalkozott politikával, ezért a
Vichy-kormány hagyta alkotni. Felesége és lánya az
ellenállásnak dolgoztak, amiért felesége 6 hónapot töltött
börtönben, lányát koncentrációs táborba tartó vagonba
zárták, de a szövetségesek érkezésekor kiszabadult. 1941ben nyombélrákkal operálták a lyoni kórházban.
Felgyógyult és újult erıvel dolgozott Nizzában, bár
gyakran ágyban vagy tolószékben festett. 1943-tól lett a
papírkivágás a fı technikája, jelentıs újítás volt, és ágyhoz
kötött egészségügyi állapotában kerekesszékébıl is tudott
így dolgozni. A "Kék aktok" sorozata 1952-ben készült.
1954. november 3-án szívroham következtében hunyt el
Nizzában, halála pillanatáig dolgozott. Nizzában, a
Cimiez-i temetıben temették el.

Önarckép csíkos pólóban

-Sárándy Tibor-
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KULTURÁLIS AJÁNLAT GABI PAPÍR- ÉS KÖNYVESBOLT AJÁNLATA - K Ö Z L E M É N Y E K
Bárdos András: Ítélet c. könyvét ajánlom figyelmükbe!
Valamikor, a jövıben, a majdani negyedik Magyar Köztársaságban az emberek ügyesbajos dolgaik után futnak. Az orvos a hálapénz, a politikus a korrupció és a karrier, a
tévés fıember a nık és a szenzáció, a polgármester a nyugodt élet, a rendır a titokzatos,
értelmetlen gyilkosság után. A tehetséges katona pedig a politikai csatározások elıl
egészen az afganisztáni misszióig menekül. De mit tesznek ezek az emberek, ha egy
halálos, gyógyíthatatlan vírus kezdi viharos sebességgel áldozatait szedni? Öt februári
nap története ez a krimi, amikor ezek az életek, ezek az egyszerő vágyak a drámaian
gyors fertızés nyomán keresztezik egymást, és felfordul a világ. Utána már soha semmi
nem lesz ugyanolyan, mint elıtte volt - sem cigánynak, sem magyarnak, se szervezkedı
szélsıségesnek, se nyomozónak. Sıt, még a cigánykutyáknak sem. Bárdos könyve sok
szálon futó, letehetetlenül izgalmas politikai krimi, a legjobb amerikai mintára, de
nyugtalanítóan ismerıs, magyar ízekkel. Rémisztı és valóságos víziója üzeni: ha nem
vigyázunk, ide juthatunk!

KÖSZÖNJÜK A
TÁMOGATÁST!
Üllı Város Önkormányzat
Gara Nyomda
Vas István
Gabi Könyvesbolt
Gavallér György
Balázsné Varga Gizike
Vígh Józsefné Anika
Vargáné Harmath Ágnes

HIRDETÉSEK

PartyMix koktélszerviz
Dobja fel rendezvénye hangulatát kultúrált, ízléses
italszolgáltatással!
Kerti partira, lakodalomba, leány/legénybúcsúra,
bálra, bankettre, fogadásra, céges rendezvényre,
születés-, névnapra, szabadtérre és sátorba is.
Korrekt árakkal, színvonalas szolgáltatásokkal állunk
rendelkezésére, a "wellcome drink"-tıl akár a teljes
italkiszolgálásig.
Önnek is keverünk italt, hívjon, vagy kérjen ajánlatot E-mailben!
Sárándi Tibor • Tel: 06-30-987-4747 • tibor@sarandi.hu

Gravírozás
Nincs ajándék ötlete, elege van a tucat termékekbıl?
Gravíroztasson névnapra, születésnapra, ballagásra,
pedagógusnapra, esküvıre, házassági évfordulóra stb..
személyre szóló ajándéktárgyat!
Üvegpohárra, vázára, bögrére, tálra stb.…
Érdeklıdni: 06-30-345-6621

www.timigravir.fw.hu

Az Üllıi Mecénás Mővészeti Klub háttérszervezete
a Merczel Erzsébet Alapítvány
Kérjük, hogy 2010-es tevékenységünket támogassa azzal, hogy
jövedelemadója 1%-át a Merczel Erzsébet Alapítvány részére
ajánlja fel. Adószám: 18711262-1-13
A GARA NYOMDA vállalja bármilyen típusú nyomtatvány
elkészítését a grafikai tervezéstıl a kivitelezésig, rövid határidıre, korrekt árakkal.
BÍZZA RÁNK MAGÁT ILLETVE CÉGÉT!
Boríték, levélpapír, szórólap, névjegykártya,
könyv, prospektus, üzleti és más
nyomdatermékek.
Gara György nyomdavezetı • 06-20-364-9298

Hirdessen nálunk!
Egyszeri megjelenés br. 5.000 Ft, errıl
Alapítványunk támogatási igazolást is
tud adni, amely 100%-ban leírható az
adóból.

Készíttessen mőalkotást!
Az Üllıi Mecénás Mővészeti Klub tagjai vállalják festmény (portré, tájkép, másolat), gravírozás,
grafika, fotó, patchwork és akár gobelinek készítését is olcsón, rövid határidıvel!
Kitőnı ajándék szeretteinknek!!!
Érdeklıdni az Üllıi Mecénás Szerkesztıség elérhetıségein lehet.

8 Üllıi
Mecénás

2005

ÜLLİI MECÉNÁS  AZ ÜLLİI MECÉNÁS MŐVÉSZETI KLUB IDİSZAKOSAN
MEGJELENİ KULTURÁLIS TÁJÉKOZTATÓ LAPJA
Szerkesztıség: 2225 Üllı, Kistemetı u. 1.  Tel.: Tóth Péter 06-20-444-8034
N. Kékedy Ibolya 06-70-7718-782; 06-29-320-672  klub@ulloimecenas.hu

