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Békés, meghitt, szeretetben áldott ünnepeket kíván az Üllıi
Mecénás Mővészeti Klub Üllı város minden polgárának!
Az angyalok földjén
Apa az angyalok földjén jár,
Hol nincs hó csak napsugár
Ott millió madárka énekel
Gyémántfákon s a réteken
Szél fiú szellı lányt simogat
Hajára lehel csókokat
Virágtenger amerre látsz
Ezüst tóban ring a nád.
Apa az angyalok földjén jár
Hol aranyalma csüng a fán
Alatta szunyókál nagyapám
Fénybıl fon kötelet az apám
Anyám fésülget angyalokat
Dúdol varázsos dallamokat
Mosoly ül szemében szép arcán
Kérdi. Merre vagy unokám?
Apa az angyalok földjén járt
És eddig - meddig kóricált
Míg fénnyé vált s gyorsan megszökött
Vissza a földre költözött
Elkísér téged amerre jársz
Megsúgja mikor mire vigyázz
Éjjel ırzi az álmodat
S megcsókolja homlokodat.
Merczel Erzsébet

Advent és a karácsonyfa szimbolikája
A latin eredető szó – adventtus
megérkezést, eljövetelt jelent. A Jézus
születésére való várakozás, felkészülés, a
reménykedés idıszaka. Az András napjához
legközelebb esı vasárnap és a december 25-e
közötti négy hetes „szent idı” a karácsonyra
való lelki felkészülés ideje.
Az adventi koszorú hagyománya ısi idıket
idéz, kapcsolatban van a téli napforduló
szokásaival. Elsı nyomait a néprajzkutatók
északon, a Keleti-tenger partvidékén és
szigetvilágában találták meg. Főzfavesszıbıl
koszorút fontak és örökzöldet csavartak közé.
Ez a szokás Európa más vidékein is
meghonosodott. A valódi adventi koszorú
készítése a XIX. században jött divatba. Egy
hamburgi lelkész otthonába hatalmas
fenyıkoszorút erısítettek a mennyezetre,
melyen 24 gyertya volt, minden adventi
napra egy-egy. Majd késıbb az egyszerőség
kedvéért csak négy gyertyát helyeztek el a
koszorún.
A
gyertyákat
vörös
és
aranyszalagokkal, az élet és fény jelképévek
díszítették.
Az elsı karácsonyfa története Luther
Márton
nevéhez
főzıdik.
Amikor
karácsonyeste kint járt az erdıben és
gyönyörködött a hó-dísszel teleaggatott

fenyıfákban, miután élményeit képtelen volt
szavakban önteni, egyszerően bevitte a
szobába az egyik fenyıfát, gyertyákkal
világította ki, és így ünnepelték, talán elıször
fenyıfával, Krisztus születését.
Karácsony
estéje
elképzelhetetlen
karácsonyfa nélkül. A magyar népi
hagyományokban a karácsonyi életfa vagy
termıág tekinthetı a karácsonyfa elıdjének.
Bibliai eredető magyarázata szerint ez a fa
Jézus családját is jelentette. Kapcsolatban
hozzák még a bibliai tudás fájával is, hiszen
karácsony napja az elsı pár, Ádám Éva
napjára esik. Magyarországon csak a múlt
század második felében kezdett elterjedni ez
a szokás a bécsi udvar ösztönzésére. Elıször
csak nemesi családoknál, késıbb polgároknál
is elterjedt. A parasztok körében csak ebben a
században, sokaknál csak 1945 után
honosodott meg a fenyıfa –állítás. Egyes
országokban ma sem divat a fa állítása,
helyette fagyöngybıl készült koszorút
függesztenek
a
mennyezetre.
Karácsonyfadísz korábban alma, dió, házilag
készített sütemények, mézeskalács volt, majd
az 1880-as években jelent meg az üvegdísz.
„ A legkedvesebb ajándékok nincsenek a fa alatt
Senki nem látja ıket, nincsen rajta díszszalag
A fényben, csomagok közt, mindenkinek ott van már
A legkedvesebb ajándék, amit karácsonytól vár
Az emberek szívében, égı béke és szeretet
A jó akarat és az ünnep jelentik a legtöbbet. „

- Kékedy-
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Üllıi 1
Mecénás

VISSZATEKINTİ
A Civil Nonprofit KFT. és az Üllıi Mozgáskorlátozottak Egyesülete „
Közösen a megváltozott munka képességőekért” Befogadó munkahelyek,
befogadó önkormányzatok c. európai program keretében 2010. augusztus
26-án használtelem és fénycsıgyőjtı akciót szervezett.
Ennek kapcsán „ Védjük a Földet” c. gyermekrajz pályázatot írt ki. E
pályázat során több értékes rajz érkezett be. A rajzok értékelését az Üllıi
Mecénás Mővészeti klub három tagja végezte: Tóthné Kostyalik Tímea,
Robitsek Ibolya és Nagyné Kékedy Ibolya. Három korcsoportban díjazták a
kiváló rajzokat. A zsőrinek, mint mindig most is nehéz feladata volt, így
minden kategóriában kiosztott külön díjakat is.
Az ünnepélyes eredményhirdetést Vécsey Adrienn a Civil Nonprofit Kft.
ügyvezetıje nyitotta meg, majd Tóthné Kostyalik Tímea átadta a díjakat.
Ezúton is szeretnénk megköszönni partnereinknek a leadott
használtelemeket, továbbá minden kedves rajzpályázó és a zsőri munkáját.
Makai Rozália
Településünk 2005. július 1-én kapta meg a városi rangot. 2010-ben
ünnepelte 5 éves évfordulóját. Ünnepi mősor és egész napos vigasságok,
szórakoztatta a lakosságot.
Mi Mecénások saját és kistérségi kiállítókkal járultunk az augusztus 20-i
ünnep varázsához. Viczkó Ferenc mecénás társunk elıször mutatkozott be
papír- makett alkotásaival Üllı intézményeit formázta, mutatta be. A
vendégek nagy érdeklıdéssel látogatták a kiállító asztalát.
Ugyanezen a kiállításon szintén elsıként mutatta meg magát az Üllıi Fotóklub is. Mővészi fotókkal lepték meg a kíváncsi érdeklıdıket.
Felkérésünkre Fehér László tanár úr nyitotta meg rendezvényünket, amit
külön köszönünk, és hogy teljes legyen az ünnep egy kis rövid mősorral is,
kedveskedtünk vendégeinknek.
-Kékedy-

2010. szeptember 19-én az Üllıi Vöröskereszt busz kirándulást szervezett
Székesfehérvár és környékére.
Ez alkalommal az Árpád Fejedelem Általános Iskola két tanulóját: Simon
Klaudia és Bambach Bernadett tanulókat patronáltuk, kísérıként pedig
Makai Rozáliát kértük fel.
-mecénás-

Szeptember 25-én születésnapi ünnepségre voltunk hivatalosak. 5 éves
évfordulóját ünnepelte a Zrínyi Ilona nyugdíjas kórus. Egy nagyon jól
szervezett rendezvényen voltunk jelen. Mecénás elnök asszonyunk Nagyné
Kékedy Ibolya is hozzájárult a mősorhoz írásával.
Minden mősorban fellépı emléklapot kapott.
- mecénás2010. szeptember 11-én hivatalosak voltunk a Gyömrıi Lecsófesztiválra.
Sajnos a rossz idı miatt nem tudtunk jelen lenni, mivel az esı nem igen
kedvez a festményeknek. De mivel készültünk, és még az utolsó napon is,
bíztunk a jó idıjárásban ajándékot is volt szándékunk vinni. Ez alkalommal
Gálné Judit mecénás társunk Gyömrı Város magmozaik címerét készítette
el, amit másnap adtunk át Gyömrı Polgármesterének.
- mecénásMint minden évben most is megemlékeztünk az 1956-os forradalom
tiszteletére rendezett ünnepségen.
Üllı Város Polgármestere Kissné Szabó Katalin ünnepi beszéde után az
Árpád Fejedelem Iskola tanulói adták a mősort. Mősort koszorúzás követte,
ahol mi is leróttuk kegyeletünket.
-mecénás-
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A Szent Korona képeinek kiállítása
Gróf Nyáry Éva a Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjével kitüntetett
festımővész kiállítása 2010. szeptember 10-én nyitotta meg kapuit a Vargha
Gyula Városi Könyvtárban, a „Magyar Szent Korona képei” címmel. A
kiállítást Kissné Szabó Katalin polgármester nyitotta meg, majd Kovács Kornél
katolikus egyházközösségünk plébánosa méltatta.
A Magyar Szent Korona másolatát üvegezett szekrényben, a kiállító terem
közepén helyezték el. Gróf Nyáry Éva mővésznı beszélt a terem falain keretbe
foglalt ikonszerő képeirıl, amelyek kinagyított változatok a Koronán szereplı
szentekrıl. A mővésznı a Szent Korona történetérıl rövid összeállítást is
elhelyezett a képek között és a megnyitón bemutatta a Koronán szereplı
szentek jelentıségét a magyar történelemben.
Kiemelkedı érdekessége volt a kiállításnak az „İsmagyarok istenfája” címő
kép a 63 történelmi vármegye szimbólumaival, a kép alatt pedig szerepelt a
szimbólumok részletes jelentése.
A kiállítás megnyitóján sokan vettek részt, nagyon örülünk neki, hogy ilyen
nívós kiállítással örvendeztették meg Üllı lakosságát és ehhez idézem a
kiállított jelmondatot:
„MINDIG EGYÜTT AZ IDİVEL:
FÉNYESKEDJÉK HALHATATLAN,
MAGYAR HAZÁNK, FELMAGASZTALT
KINCSEKNÉL IS DRÁGÁBB ÉKE:
A SZENT KORONA ÖRÖKSÉGE.”

Tömöryné− Oltványi János
Novemberi Emlékezés
Az Üllıi Mecénás Mővészeti Klub életében a november mindig a
megemlékezés idıszaka. Idén negyedik éve, hogy Merczel Erzsébet a Klub
alapítója eltávozott közülünk. Lelkesedése, tenni akarása olyan nyomot hagyott
bennünk, hogy a lendület, amellyel a kultúra hagyománnyá alakítását célozta
még mindig tart és egyre többen érzik ennek fontosságát. A mai világban a
nehéz pénzügyi helyzet leginkább a kultúrától veszi el a forrásokat. Most még
inkább szükség van az alulról jövı kezdeményezésre és aki teheti minimális
költségigénnyel is próbál tenni a közösségért. A kultúra által képviselt
értékekre legalább annyira szükség van, mint az egészségügyi, oktatási,
gazdasági és egyéb fıbb szegmenseire a társadalomnak. Fıleg, hogy szinte
minden más területre hatása is van. Merczel Erzsébet másfél év alatt olyan
szemléletváltozást tudott elérni településünkön, amely más szervezetekre is
hatással lett. Bebizonyította, hogy nem minden pénz kérdése, összefogással,
lelkesedéssel igenis lehet értéket teremteni. Ilyen volt a galériák beindítása,
amelynek hagyatéka, hogy fellendültek a kiállítások településünkön. A Rákóczi
Oratórium, amely a színházi és elıadói tevékenységek iránti érdeklıdést és
elvárásokat növelte. A kulturális kiadvány, amely immár része a helyi
újságnak, annak ellenére, hogy gondozása hatalmas anyagi teher is. De nagy
elképzelése volt egy rendszeres fesztivál bevezetése, amelynek nyomán most
évrıl évre egyre több ilyen kerül megrendezésre településünkön. A
vándorkiállítás, amely most is népszerő és most is évente több alkalommal
kérnek fel minket szomszédos települések. De ha arra gondolunk, hogy
irodalmárként elhintette a verselés, és novellaírás magvait, méltán lehetünk
büszkék arra, hogy egyre többen ragadnak tollat és még többen olvassák
szeretettel a különbözı fórumokon. És amit a Klub az óta is kötelességének
tekint és büszke is rá az, hogy évrıl évre gondolunk az Üllın élı idıs
polgárainkra, akiket rendszeresen augusztus 20-án szeretettel várunk egy kis
közös programra.
Minden év novemberében Erzsébet nap tájékán meglátogatjuk ıt a nyughelyén
az Újköztemetıben, és emlékére elmondunk egy-egy új verset, és egy-egy
általa írt költeményt.
Mi „Mecénások” úgy véljük, hogy amit ı kigondolt és a rendelkezésére álló
kevés idı alatt meg tudott tenni annak hatása van most is mindennapjainkra és
amellett, hogy büszkén vállaljuk ennek folytatását, az emlékét leginkább úgy
tudjuk ápolni, hogy az ı szellemében dolgozunk tovább.
- Sárándi -

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
Telefon: 06-29 352-362, E-mail: williams@williams.hu. Mobil:06-20 258
7167
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Karácsonyi hálaének

Múltidézı

Megkezdıdött az új óvodai év

Holdfény ragyog kicsiny szobám falán.
Uram! Alázattal eléd térdelek.
Hálaének zendül öreg szívembıl,
hát tedd fehér fejemre két szelíd kezed.

Melegedni bújtam régi emlékekbe,
Sültkrupli-illatú, téli reggelekbe.
Mikor együtt éltünk a bölcs nagyszülıkkel,
Akik nem futottak versenyt az idıvel.

Az új Csicsergı óvodával már öt óvodában
tartunk kézmőves foglalkozást.
Az ıszi foglalkozásunk témája többek
között: az állatok világnapja, tőznapja,
Mihály és Márton napi vásár. A két utóbbi
vásárra a gyerekek nagy örömére,
gyöngyfőzéssel, cserép babakészítéssel,
papír, textil és mag képekkel készültünk.
Nagy volt a lelkesedés és az izgalom,
amikor is a tőzrıl tanultunk, bemutatáskor a
gyerekek apró szemei mind a pirográf
készülékre fókuszált, amivel elkészültek az
elsı képek. Állatok világ napján
gyöngyökbıl csigákat ragasztottunk.
Igyekszünk minden alkalommal olyan
kreativitást adni, ami érdekfeszítı és
lefoglal minden gyermekérdeklıdést. Már
nagyban készülünk az Adventi-vásárra, és
az azt követı iskolai és óvodai decemberi
foglalkozásokra. Apróságaink izgatottan
készülnek a télapó és a karácsonyi
foglalkozásokra, ahol mindegyik gyerek
elkészítheti szerettei ajándékait.

Szép volt az út, amit végig jártam,
ha volt is rajta bıven gödör, buktató.
Adtál hozzá erıt, vidám, tiszta lelket,
hitet, hogy a bajra mindig jön a jó.
Köszönöm jóságos, nótáskedvő anyám,
Köszönöm szépszavú apám gyöngéd kezét.
Köszönöm, hogy velem van még öreg párom
és, hogy segíthetjük egymás életét.
Köszönöm a család biztos menedékét.
Köszönöm gyermekem biztató szavát.
Köszönöm az élet csodás folytatását:
unokáim vidám, tiszta mosolyát.
Köszönöm, hogy nem fáj az út végén járni
és, ha eljön egyszer az utolsó óra,
jóságod segít, hogy békével szívemben
hajthatom le fejem végsı nyugovóra.
De addig vidáman nézek fel az égre,
megköszönök Neked minden kis virágot,
madárdalt, muzsikát, rossz és jó napokat,
megköszönök minden régi, s új barátot.
Még néhány tavasz? És néhány karácsony?
Nem tudhatom mennyit szánt énnekem.
De fehér fejem szelíd kezedre hajtva
Megköszönök mindent édes Istenem!
V. Medgyessy Hajnalka

A tér végtelenségében
Az idı és a tér végtelenségében néhány percet élünk,
Hát ne rontsuk el azzal, hogy az idıtıl félünk.
Kezdem megérteni, mi az a végtelen,
S rá ébredek, milyen töredék-porszem az életem.
Pedig fentrıl a tiszta égbıl ezer csillag ragyog rám,
Felém sugározza sok ezer év nyugalmát.
Talán kétezer évvel ezelıtt egy ilyen porszem mint én,
Ugyan így gyönyörködött a csillagok csodás fényén.
Itt és Most élvezd a csodás pillanatot,
S válasz magadnak egy ragyogó csillagot!
S ha felnézel az égre, a csillagok ezrei között,
Keresd meg a Tiédet, melytıl szívedben nyugalom költözött.
Évezredek során a mulandó emberek változtak,
De a csillagok, és az emberi lelkek, érzések, maradtak.
Ha majd a Te csillagod azt mondja: „Oly rövid az élet,”
Keresd meg, találd meg, használd ki, mily szépet nyújt az élet.
N. Kékedy Ibolya - 2010. október 25.

Családommal
Papa, anya dolgozik, mama a konvektornál melegszik,
Öcsém az óvodában rosszalkodik,
hazafelé okoskodik.
Bogi kutyám didereg ugatva várja a telet,
Cirmos cicám eltőnt,
nincs ki megfogja az egeret .
Mikor eljön az éjszaka, anya a munkából hazaér,
Örömmel ugrunk a nyakába, mert este mesél.
Mikor a családi házra leszáll az éj, a család is nyugovóra tér,
Az éj után újra fel kell a nap,
És az én családom újra együtt vigad.

Molnár Bianka 12 éves

Hajnalt köszöntöttek a felkelı Nappal,
Pihenıre tértek fáradt alkonyattal.
Emlékszem a forró rotyogó lekvárra,
Rostában pattogó kukoricatáncra.
Habos tej ízére, kenyér kerekére,
Kelı bukta kövér pöffeszkedésére.
Fényes, fonott kalács édes illatára,
Mustíző szüretre, fehér tollfosztásra.
A sok élménynek ma is él varázsa,
Emlékek ugrálnak a fosztott csuhába.
Érzem zöld illatát frissen kaszált főnek,
Hallom, hogy szól sípja patakparti főznek.
A télnek nagyanyó csillagokat horgolt,
Mellette nagyapó kukoricát morzsolt.
Aranylón zizegve peregtek a szemek,
Idézve ifjonti, boldog emlékeket.
Enyém volt a vásár színes kavargása,
Elvarázsolt ezer dugig tömött sátra.
Nem találtam soha és semmiben hibát,
Ámulattal néztem a sok vásárfiát.
Mégsem volt semmi több mint maga a család.
Tudom, hogy lehetne családdá a világ.
Ismerem mennyit ér felnıtt, öreg gyerek,
Mert éltem játékos, és bölcs szeretetet.
Körmendi Gitta

Születésnapi szóvirág özön
Mecénás társamnak
Születésnapodra kötök Neked csokrot,
belekötök mindent, erdıt, rétet, bokrot.
Szamárkóró lesz az alap,
mert amíg élsz tüskés, maradsz.
Mécsvirág lesz a közepén,
az terem az erdı mélyén.
Sárkány füvet kötök bele,
skorpió fő még jobb lenne!
A lórumot nem idd meg,
Héjakútból hozz vizet.
Nadragulya, varjúháj,
libapimpó, bakszakáll.
Lassan alakul a csokor,
oroszlánszáj és gólyaorr.
Lesz belıle jó nagy bokor,
kell ide még varjúmák,
és néhány szál sóvirág.
Ködvirággal körbe rakjuk,
jégvirággal borogatjuk.
Kecskerágó is kell bele,
kutyatej és kutyabenge.
Egy galajjal összekötve,
így lesz az ünnep asztal dísze.
Ilyen csokrot még nem kaptál,
bár tizennyolc már elmúltál.
Meg is festheted a csokrot,

legyen az életed boldog!

Gálné Judit
Kreatív gyermekfoglalkoztatók

A 2010/2011 tanév- nevelési évben az Üllıi
Mecénás Mővészeti Klub kreatív csoportja
úgy döntött, hogy segítséget nyújt a
Kompetencia
alapú
oktatásban.
Foglalkozásainkat a megadott Kompetencia
témakörökben tartottuk, tartjuk meg, mind
az öt tagóvodában és az iskolában egyaránt.
Ez a döntés természetesen igen nagy feladat
elé állította kézmőveseinket, de annál
elszántabban, izgatottabban készültek a
megvalósítására.
Szeptember óta a Mihály napi vásár, az
állatok világnapja és a tőz témakörében
segédkeztünk,
az
öt
tagóvodában.
Készítettünk: magmozaikból, textilbılpapírból, sütıtököt, állatot és gyertyákat
ábrázoló képeket, cserép-manót, gyöngybıl
karkötıt és végül pirográffal, tőzoltásról
szóló faképet. S készülünk az elıttünk álló
következı témakörre, a Karácsonyra!
Reméljük, hogy foglalkozásaink által nagy
örömet és élményt tudunk az üllıi
gyermekek számára nyújtani. S ugyanazok a
csillogó, izgatott szempárok fogadnak
minket, mint eddig. Bízunk benne, hogy
továbbra is nevelıik, tanáraik segítségére is
lehetünk!
Tóthné Kostyalik Tímea

Gálné Judit

Vargha G yula Városi Könyvtár
2225 Üllı, Vasadi utca 1.
ullokon yvtar@monornet.hu
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BEMUTATKOZIK KÖRMENDI GITTA

Kedves Olvasó! Engedje meg, hogy az Üllıi Mecénás
Mővészeti Klub új tagját bemutassam Önöknek
KÖRMENDI GITTA költınıt.
1952. október 21-én született Nógrád megyében,
Szirákon. Jelenleg Jenın, egy dunántúli kistelepülésen
él és alkot.
Gimnáziumi tanulmányait a neves aszódi Petıfi
Sándor Gimnáziumban végezte.
Már középiskolás korában szülıfaluja klubkönyvtárának
tiszteletdíjas
könyvtárosaként
tevékenykedett. 2002-ben kezdett el verseket írni.
Versei megjelentek a Sziráki Evangélikus élet c.
folyóiratban, a budapesti Lírikusok Irodalmi Mőhely
Ösvényen c. irodalmi antológiájában, valamint a
Miskolci Bölcsész Egyesület Nagy Lajos Király
Magánegyetem „ İsi Gyökér Kulturális Szemle”
kiadványaiban.
2005. decemberében a Hegyaljai Alkotók Társulása
fennállásának
10-ik
évfordulója
alkalmából
meghirdetett „ Természetdaloló” irodalmi pályázaton
vers kategóriában benyújtott alkotásáért a szerencsi
Rákóczy várban a Társulás Külön Elismerı Oklevelét
vehette át.
Baráti kapcsolatokat ápol a németországi Ulmi Magyar
Kultúregyesülettel. 2006 tavaszán egy önálló elıadói
est keretén belül személyesen is bemutatkozott
Ulmban.
Verseit publikálják a Klub c. folyóiratban, és
elhangzanak azok az egyetlen németországi magyar
nyelvő rádióadásban is.
2006-ban a székesfehérvári Alternatíva KH.
Mozgássérült
Egyesület
munkatársaként
vándorkiállítást indított útjára „VILÁGUNK” címmel
azon sérüléseikkel élı barátai képzımővészeti
alkotásaiból, akik nem csupán látni, hanem láttatni is
képesek a szépet. A kiállított alkotások között azok
hangulatával azonosulni tudó saját gondolatai
olvashatók.
Versei elhangzanak: óvodákban, iskolákban, nyugdíjas
klubokban, templomokban, valamint képzımővészetikiállítások megnyitóin.
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Bodnár István irodalmi és mővészeti díj arany
fokozatával többszörösen kitüntetett költı.
Egyszerő, tiszta, megalkuvást nem ismerı gondolatait
szeretetbe vetett hitének ereje hatja át.
A „FÉNY KÖLTİJE”-ként emlegetik.
2006. novemberében a komolyzenei Mővészeti,
Irodalmi Mővészeti és Tudományos Alkotói Díjak
odaítélésével foglalkozó Kuratórium Bodnár István
Irodalmi és Mővészeti Díj Ezüst fokozatával tüntette
ki.
Az Európai-uniós állami kitüntetést a FÉNY DALA
c. verseskötetéért kapta, melyet, - díjazott kortárs
irodalmi alkotást – az Országos Széchenyi Könyvtár
„nem selejtezhetı” megjegyzéssel ırzi.
2006-ban megjelent A FÉNY CSODÁJA c. kötete is,
mely saját készítéső fotóival illusztrált.
2007 tavaszán látott napvilágot kisgyermekekhez írt
verses-meséskönyve JÁTSZ KIS FÉNYSUGÁR
címmel, amely a „HERBÁLY” Oktatási és
Egészségvédı Bioközpont fıigazgatója diszlexiás
gyerekek
gyógykezelésére
is
alkalmasnak
minısítette.
Szép
gondolataival
verskedvelı
olvasóinak
otthonában is bemerészkedik.
- Kékedy-
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GYERMEKFOGLALKOZTATÓINKRA A KREATÍV ESZKÖZÖKET A
GABI KÖNYVESBOLTBAN SZEREZTÜK BE!

Üllı, Pesti út 71.

AZ ILLEMRİL - KIRÁNDULÁS
Illik – nem illik!
Divatja múlt ócska szó!
Mennyit bosszankodtam Én ifjú koromban, amikor tapasztalt
felnıttek rám olvasták, hogy mi illik, mi nem illik.
Szerettem volna bedugni a fülem, illetlenül rájuk nyújtani a
nyelvem s megmondani, hogy unom az egzecíroztatást. De hát
egy fruskának nem illet nyelvelni s véleményt nyilvánítani
tiszteletre méltó felnıttekrıl. De sokszor megkaptam a
kotnyelességemért, hogy - Neked fiam, hallgass a neved! Na
most aztán átestünk a ló másik oldalára!
Persze rengeteg üres formaság takaródzott ezzel a szóval. A
látszat volt a fontos a lényeggel nem nagyon törıdött senki.
Hogy egy illedelmes gyermek mit gondol, mit hisz, mire vágyik,
az nem igen izgatta a felnıtt kedélyeket, amíg az illı tiszteletet
megkapták. Most egy kis baj van, mert nem hogy tiszteletet, de
jóakaratot, pláne szeretetet, sıt jó szót sem kapnak s generációk
úgy távolodnak egymástól, mint az őrrakéták a földtıl.
Amíg a felnıtteket néztem, azt gondoltam: - Úgy kell nekünk!
Most azonban, hogy a gyerekekre reflektoroz a változó idı: megszeppentem! Rájöttem, hogy ezek a gyerekek maguk alatt
főrészelik a fát. Rájöttem, hogy ez a félre hallott szó egy olyan
magatartást jelent, amely nélkül nem fér el ember az ember
mellett. Rájöttem, hogy
nem illik acél könyökkel
hátralökdösni és letaposni másokat. Illik respektálni mások
tudását, tehetségét szorgalmát és nem illik felfújni magam és
ugródeszkának használni szemérmesebb embereket az én
érvényesülésemhez. Illik megbecsülni, amit kaptam, és nem illik
eldugni mások elıl, amim van, s ami azoknak hasznára lehetne.
Szóval rájöttem, hogy ez az ódivatú szó olyan szociális
magatartást jelent, ami nélkül nagyon bajos egy emberséges
társadalmat építeni!
Hogy mibıl jöttem rá? Sokszor beszélgetek fiatalokkal, akik nem
is olyan szemtelenek, mint a modoruk! Mondogatom nekik
sokszor, hogy ne így, hanem úgy! Ezt azért mégsem lehet, azt
viszont muszáj! Saját jól felfogott érdeketekben. És mi volt rá a
megdöbbentı felelet?
„ De kérem ezt nekünk senki, sem mondta!”- a tény , hogy a
gyerekek nem hallották! Elgondolkodtam, hogy milyen nyelven
kellene és lehetne ezt az „illiket” nekik úgy mondani, hogy
meghallgassák. Azt hiszem magyarul!
Szülık, pedagógusok és egyéb felnıttek vegyétek azt a
fáradságot, arra a kis idıre legyetek ti is gyerekek és mondjátok
meg érthetıen magyarul, hogy viselkedésükben mi illi és mi nem
illik. Ha csak átnézünk rajtuk, és azt mondjuk” majd rá jön
késıbb”ezt a gyerek megérzi, csak úgy, mint a közönyt, és ezt ı
nem szereti!
Én azt tapasztaltam, hogy a fiatalok szeretnék tisztelni az
öregebbeket és szeretnének hinni nekik, segítséget kapni tılük
ebben a zőrzavaros életben. Ez valahogy nem akar sikerülni és
nem csak a fiatalok hibájából. Szeretnének ık is felfelé nézni
valakire, belekapaszkodni valakibe. Keresnek valakit, aki tudja
mi illik, mi nem, s aki meg is tudja magyarázni: mit, hogyan s
miért. Szeretnének okosan viselkedni, ügyesen viszonyulni
helyzetekben, emberekhez, de nem mondja meg nekik senki úgy,
hogy megérthessék, hogyan forgassák magukat az emberek
között sikeresen. Tudom, hogy ez nem könnyő, minden
segítıkészség és jó szándék mellett sem. Voltaképpen arra volna
szükség, hogy az idısebb korosztály ki tudjon bújni bırébıl. Le
tudjon mondani a fölényeskedésrıl.

El tudja fogadni azt is, ami számára érthetetlen, az ı gusztusának
meg nem felelı: e világot, összes kényelmetlen tartozékaival.
Nekünk valahogy el kellene felejteni, hogy mi illett, amikor mi
voltunk fiatalok, hogy megtalálhassuk és megkedveltethessük a
mai fiatalokkal, hogy nekik mi illik s mi nem.
Nehéz dolog! De meg kell próbálni, hiszen a gyermekeink
boldogulásáról, életkedvérıl, botladozó kis életérıl van szó. S mi
lehet annál fontosabb, mint hogy segítsünk nekik élni?
- Kékedy -

Mecénás kirándulás
2010. szeptember 26-án ismét kirándulni voltunk Hollókın és
Szécsényben. Sajnos az idei utolsó kirándulásunkon igen borús,
esıs idıt fogtunk ki, de minket nem térített el az úti célunktól.
Menetben sőrőn kémleltük a látóhatárt, de hiába a felhık nem
tágítottak a fejünk felıl.
Kora délre értünk Hollókıre a nagy esı miatt egy vendéglı fedett
taraszán kerestünk helyet, ahol megebédeltük azt a nagyon finom
lecsót, amit a mi Kékedy Ibolyánk fızött nekünk még odahaza.
Jól is esett a jó meleg étel, és el is fogyott mind. Majd elıkerültek
a házi finom sütemények.
Ebéd után esernyıkkel indultunk el, hogy megcsodáljuk Hollókı
mesébe illı utcáit és tájházait. Be is tértünk, mindenhová amit
nyitva találtunk. Láttunk alkotóházat, ami tele volt kézmőves
gyerekekkel, fazekas házat ahol sok ezer kézzel formált és festett
cserép és kerámia tárgyakat árultak, aztán egy másik tájházban
fából készült ajándéktárgyakat kínáltak megvételre. Nehéz volt
választani a szép és hasznos ajándéktárgyakból. Sétánk közben
betértünk és megcsodáltuk Hollókı templomát is. Voltak
épületek, amik nem voltak nyitva, gondolom a rossz idı miatt.
Az udvarok rendezettek, az ablak és a tornác párkányait minden
hol virágok muskátlik díszítették. Az utcák lejtısek, és a nagy
„macskakövei”arról árulkodtak, hogy ez egy régi település.
Egyszóval gyönyörőség volt látni ezt a világörökséghez tartozó
települést. Sok látnivalót hagytunk hátra, de idınk hiányában
indulnunk kellett a következı célpontunk felé Szécsénybe.
Szécsény Város központjában egyenesen a Forgách Kastélyt
kerestük meg, ami egy gyönyörő természetvédelmi park középén
van. Az épület, amelyben jelenleg a Kubinyi Ferenc Múzeum
van, már 1456-ban Várkastélyként ált barokk stílusban.
A Forgách család építette újjá 1753-63. között. Napjainkban
kiemelt mőemlékként tartják számon, mert altalaja tele volt
régészeti leletekkel. A múzeumban Nógrád megye történelmi
emlékeit, többek között múlt századi gazdag családok lakásainak
berendezéseit is láthattuk. A földszinti folyosókon fiatal
fotómővészek idıszakos kiállításait láttuk, majd több nevezetes
épületeket is megnéztünk.
Borús idı miatt hamar sötétedett, és e két településen szerzett
történelmi és lelki szépséggel elindultunk haza. Következı
megállónk Hatvan bevásárló központja volt, ahol egy kávéra,
sütire és kinek-kinek mire volt szüksége töltöttünk egy kis idıt.
Az esıs idıt leszámítva ez a kirándulásunk is remek volt. Ígéretet
kaptunk a mi kedves szervezınktıl, hogy ezt a kirándulás
sorozatot, amit már 2009. ıszén elkezdtünk jövı év koratavaszán,
folytatjuk.

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
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ÍZEK-PRAKTIKÁK
Bundás hal

A citrom jótékony- hasznos hatásai

Hozzávalók: 1 kg. Pangasius /szálkamentes hal/ Tesco Penny,
kapható.
2 citrom, 2 tojás, 2 tojásfehérje, liszt, zsemlemorzsa, só, olaj.
A halat felszeleteljük, citromlével meglocsoljuk, kicsit állni
hagyjuk, majd megsózzuk. A tojást pici sóval felverjük, és kevés
tejet keverünk hozzá. A tojásfehérjéket felverjük. A halszeleteket elıször lisztbe, majd a felvert tojásba,
zsemlemorzsába és végül a felvert tojásfehérjébe mártjuk. Bı
forró olajba kisütjük, konyhai törlı papírra szedjük, hogy a
felesleges olajat leitassuk róla. Majonézes rizzsel vagy
majonézes burgonyával kínáljuk.

Használat elıtt a citrom felületét forró vízbe mossuk meg, és
csak utána szeleteljük. A forró vízben mártott citrom aromája
jobban érvényesül, és könnyebb a levét kinyomni.
Ha a fızésre szánt tojás héja megrepedt, fızés elıtt dörzsöljük
be a repedést egy félbe vágott citrommal. A citromsav a résnél
megolvasztja a tojás fehérjét és a tojás fızhetı lesz, nem folyik
ki.
Reggelente a citromos mosdás tökéletesen frissítı. Rendszeres
alkalmazása a bırt fehéríti, a ráncosodást lassítja. A mosdóvizet
úgy készítjük, hogy este a vízbe beletesszünk néhány szelet
citromot, reggel jól kinyomkodjuk ıket, és ebben a vízben
/szappan nélkül/ megmossuk az arcunkat. Mosdás után a vizet
ne töröljük le, hagyjuk megszáradni.
Egész citromot nagyobb mennyiségben, hosszú idıre tárolni
nem érdemes. Kisebb mennyiségben, néhány hétre
konzerválható az egész citrom, ha jól záródó üvegbe rakjuk,
vízzel leöntjük, majd hőtıszekrénybe tesszük. Így víztartalma
nem párolog el és nedvdús marad.
A citromlé kitőnı gyógyszer. Egy fél citromból készült
limonádétól rövid idın belül elmúlik az ideges fejfájás. Ha azt
akarjuk, hogy a migrénünk azonnal szőnjön meg, egy citrom
levét csésze forró feketekávéba öntsük és cukor nélkül igyuk
meg.

Kekszes-almás sütés nélkül
Hozzávalók: a tésztához 50 dkg szögletes háztartási keksz,
fızni való vanília íző pudingpor 3 csomag, 20 dkg kristálycukor,
8-10 kanál evıkanál víz, és még plusz 8 dl víz, alma 1.25 dkg.
A tetejére : 1 ráma sütımargarin, 5 dk porcukor, 4 evıkanál
keserő kakaópor.
Az almát meghámozzuk, kicsumázzuk és nagy lyukú reszelın
lereszeljük. Lábasba rakjuk, 5 dl vizet öntünk rá a cukorral
ízesítjük. 8-10 perc alatt puhára fızzük. Közben a vanília íző
pudingot 3 dl vízzel kikeverjük, az almához öntjük és
kevergetve 2 percig fızzük, ezalatt jól besőrősödik. Egy kb.
28x23 cm-es tepsi alját keksszel kirakjuk /szögletes keksszel/ ha
nincs, jó a kerek is, ebben az esetben az üres helyekre kis
darabokat tördelünk. A meleg almakrémet egyenletesen
rákenjük. A tetejére szép sorban keksz kerül. A kakaóport a
cukorral és a 8-10 evıkanál vízzel kevergetve fölforraljuk, a
tőzrıl levéve a margarint hozzáadjuk, majd ezt a mázat a
sütemény, pontosabban a keksz – tetejére kenjük. Jól behőtjük,
ezalatt nem csak összeérik egy kicsit, hanem össze is áll. Így
lehet majd szeletelni. Savanykás almával még finomabb, édes
almánál használjunk egy kis citromlevet.

Tárkonyos bárányleves
Hozzávalók. 50 dkg bárányaprólék, 150 dkg leveszöldség, 1 fej
hagyma, 1 jó csipet tárkonylevél, 2 dkg liszt, 1 tojássárgája, 1 dl
tejföl, só, ecet.
A kockára vágott húst, a karikára vágott zöldséggel / de csak
akkor ha a hús nagyon fiatal / a hagymával és a feldarabolt
tárkonnyal felteszem fıni és természetesen megsózom. Ha
puhára fıtt a húsunk és a zöldségünk, levesbıl a hagymát és a
zöldséget kivesszük. A liszttel és a tejföllel habarást készítünk, a
levesbe öntjük, ecettel ízesítjük, majd a zöldséget visszatéve a
kész levest a tojássárgájára tálaljuk. Adhatunk hozzá pirított
zsemlekockákat, amit a leves tetejére teszünk.

-Kékedy-

Hústorta - vendégvárásra
Hozzávalók: 80 dkg. darált hús, 2 gerezd fokhagyma, 2 tojás,
kakukkfő, majoránna, 2-3 szép nagy paradicsom, 25 dkg
mozzarella, 1 doboz csemegekukorica, pirospaprika, só, bors, 23 kanál zsemlemorzsa.
Összegyúrjuk a húst az összezúzott fokhagymával, a tojással, és
zsemlemorzsával, sóval, borssal, pirospaprikával, morzsolt
majoránnával. Olajjal kikent formába simítjuk, elosztjuk rajta a
lecsöpögtetett kukoricát és a felszeletelt paradicsomot. Sóval
borssal megszórjuk kirakjuk felszeletelt sajttal. Elımelegített
sütıben, 200 fokon 30 percig sütjük. Sütıforma lehet kerek ill.
téglalap alakú.
-Kékedy-

Mind három ételhez jó étvágyat kívánok.
- Kékedy-
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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
A PORTRÉFESTİ GÉNIUSZ
Amatır festıként általában azt festem meg, ami
megragadja a fantáziámat. Vizuális látásmódomból
adódóan inkább a klasszikusabbnak számító témákat
részesítem elınyben, bár sokszor ez is komoly
elıkészületeket igényel. Legjobban azonban a
portréfestést kedvelem, abból is a modernebb hatású,
de konzervatív kivitelő alkotásokat készítek. Saját
látásmóddal közelítem meg a témát, de sok
„mestermővet” tanulmányoztam ez idáig és
folyamatosan fejlesztem tudásomat. Most az egyik,
általam géniusznak tartott portréfestı mővészt
szeretném
bemutatni,
akinek
munkássága
lenyőgözött. Fantasztikus a karakterábrázolása és
olyan ecsetkezelést használ, amely csodálattal tölt el
laikust és szakértıt is egyaránt.

Everett RAYMOND KINSTLER (kortárs
festımővész, 1926 – ban született)
16 évesen kezdett képregényeket rajzolni, de több
száz könyv és folyóirat illusztrációt is készített. A
képregények "aranykorában" keresett mővész volt, és
több pop art mővész példaképe lett.
Tanulmányait a New York-i Art Students League-ben
végezte, ahol 1969-1974 között tanított is. Ez egy
olyan intézmény, ahová bárki beiratkozhat és neves
kortárs mővészektıl tanulhat szinte jelképes
összegért. Jelenleg is mőködik és akár magyar
mővészpalánták is részt vehetnek a kurzusokon.
Innen számos tehetség került már ki és a világ
minden részérıl nagy érdeklıdésre tart számot.
Kinstler az USA egyik legnépszerőbb portréfejtıje
lett, közel másfélezer kiemelkedı portrét jegyez.
Neves politikusok, mővészek készíttettek nála
portrékat, de jelentıs a tájképfestészeti és akvarell
munkája is. Hét USA elnök is modellt ült neki Richard Nixon, Gerald R. Ford, Jimmy Carter,
Ronald Reagan, George HW Bush, Bill Clinton és
George W. Bush is. Ford és Reagan arcképei a Fehér
Ház hivatalos portréi.
A képregények után mővészete a személyes
ábrázolásmódra helyezıdik át, de az impresszionisták
pillanatnyi látványt rögzítı naturalisztikus felfogása
is érezhetı munkáin. Az alakjai átszínesedtek és
ragyogóbbak lettek a portrék részletei ínyenckedıen
vannak megfestve. Látható, hogy az alakok pazar
tudással való visszaadása érdekelte, a koncepció
eredetisége,
a
színösszeállítás
harmóniája,
elıkelısége a fontos számára.
1983-ban ı kapta a Rollins College, és 2002-ben a
Lyme-Akadémia College of Art tiszteletbeli doktori
címet. Jelentıs győjteményekben szerepelnek mővei
állandó kiállításokon, amely kortárs festı esetében
nagyon megtisztelı. Ilyen a Washingtoni National
Portrait Gallery, a Metropolitan Museum of Art,
Butler Institute of American Art, Brooklyn Museum
és még számos más nagy győjteményben.
- Sárándi -

Szemünk Fénye Nagycsaládosok Üllıi Egyesülete
2225 Üllı, Pesti út 106. Telef on/Fax: 06- 70-701- 1177
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KULTURÁLIS AJÁNLAT GABI PAPÍR- ÉS KÖNYVESBOLT AJÁNLATA - K Ö Z L E M É N Y E K
GABI PAPÍR- ÉS KÖNYVESBOLT AKCIÓJA:
A bolti készleten lévı minden könyvbıl dec. 22-ig 15% kedvezményt adunk!
A megrendelt könyvekbıl pedig 10 % engedményt adunk!
Nézzen be megéri, hiszen értékes, szép és maradandó ajándékkal lepheti meg szeretteit karácsonyra!

KÖSZÖNJÜK A
TÁMOGATÁST!

Minden Kedves Vásárlónknak békés és örömteli ünnepeket és boldog új évet kívánunk!
Véres és gyönyörő huszadik század története úgy, ahogy azt csak Ken Follett tudja elmesélni!
A titánok bukása a század történelmének elsı húsz, felkavaró éve, amely nemzetek bukását és felemelkedését
hozta. A cselekmény középpontjában egy angol arisztokrata, Fitzherbert gróf áll, akinek Elisaveta orosz hercegnı
a felesége. Miközben a gróf a walesi szénbányákban szipolyozza ki a bányászokat, kastélyában uralkodókat és
diplomatákat lát vendégül. Ezen diplomaták egyike a rejtélyes Walter von Ulrich gróf, a német követség attaséja,
aki beleszeret a gróf szabadgondolkodású húgába. A vendégek közt több különös alak is felbukkan. Egyikük
Wilsonnak, az Egyesült Államok elnökének személyi titkára. Amerikában pedig él egy orosz üzletember, Vyalov,
akirıl mindenki tudja, hogy a szesztilalmat kihasználva tett szert roppant vagyonára…
A titánok bukása - Ken Follett többi regényéhez hasonlóan - izgalmas, mesterien felépített cselekményő regény,
amely megmutatja, hogyan sodródott bele Európa és Amerika az elsı világégésbe.
Ken Follett legújabb nagyszabású regénytrilógiájának címe: Évszázad.A három kötetben az író arra vállalkozik,
hogy elmesélje a 20. század európai és amerikai történetét öt család életén keresztül, akiknek sorsa egymásba
kapcsolódik, összefonódik.Az 1. kötet, "A titánok bukása" a 20. század elsı éveitıl az elsı világháború végéig, a
Párizs környéki békekötésekig terjedı idıszakban játszódik.

Üllı Város Önkormányzat
Gara Nyomda
Vas István
Gabi Könyvesbolt
Gavallér György
Balázsné Varga Gizike
Vígh Józsefné Anika
és
Kriszta virágbolt

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

Az Üllıi Mecénás Mővészeti Klub háttérszervezete
a Merczel Erzsébet Alapítvány
Kérjük, hogy 2011-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

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

www.timigravir.fw.hu

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

Virág Kozmetika Üllı Ócsai út 1.
Ízelítı szolgáltatásainkból: Arcápolás Ilcsi kozmetikumokkal, ultrahangos peeling hidrodermabrázió, hideg meleg arcvasaló,
gyémántfejes arccsiszolás mikrodermabrázió,végleges szırtelenítés, aha gyümölcssavas hámlasztás, derma rolleres
arcfiatalítás, bioptron lámpa, portfolió készítéshez smink készítés, alkalmi smink, 3Dmőszempilla, füllyukasztás, orrpiercing,
köldök piercing, fogékszer, törzsvendégeknek pontgyőjtı kártya ajándék masszázzsal és krémmel,mőköröm építés és manikőr
( Birta Babett ) 06 20 3829794. Új vendégeinknek 15% kedvezmény!
Bejelentkezés: Virág Timea 06 30 2822124 , 06 29 321-542
Várjuk kedves vendégeinket!
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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

