KULTURÁLIS MELLÉKLET

AZ ÜLLİI HÍRMONDÓ KULTURÁLIS MELLÉKLETE
AZ ÜLLİI MECÉNÁS MŐVÉSZETI KLUB
IDİSZAKOSAN MEGJELENİ KULTURÁLIS TÁJÉKOZTATÓJA
21. szám / 2011. év 1. megjelenés
Szerkeszti: N. Kékedy Ibolya, Tóth Péter, Sárándi Tibor, Oltványi János, Tömöryné
Varga Judit, Jakabné Judit, N. Dudás Zsuzsanna, Tóthné Kostyalik Tímea

Adni önzetlenül…..
Mire e sorok megjelennek, már
túl leszünk ezen a jótékonysági
teadélutánunkon.
Pozitív
gondolkodásomban csak arra
tudok gondolni, hogy sikerülnie
kell, hisz miért is ne sikerülne.
A gyermek az ember életében
egy olyan állomás – akár saját,
akár nem, - ha ıket kell segíteni,
mindenkinek meg kell, hogy
nyíljon a szíve, ezt most 50 üllıi
iskolás gyermekért tesszük. Mi
Mecénások
mecénáskodunk,
közösen Balázsné Varga Gizike
tanárnı a helyi Vöröskereszt
vezetı tagjával együtt.
Engedjék
meg,
hogy
klubtársunk Körmendi Gitta
írónı „Játszi kis fénysugár” c.
versével kalandozzunk el, mi is
a gyermek világában.

„Tarka-barka lepke szárnyaira ülünk,
virágillatokkal táncolva repülünk.
Aranyhajú, játszi kis fénysugárkák vagyunk,
csengı madárdallal versengve szállunk.
Miénk az Ég, a Föld, az egész nagyvilág,
minden harmatcseppet dajkálgató virág.
Miénk a Nap, a Hold, a csillag, a szellı,
miénk a fényhabos, göndör bárányfelhı.
Kacagva libbenünk színes rétek felett,
intenek patakok, tavak, folyók, hegyek.
Milliónyi tarka pillangó a társunk,
boldog örömünkkel az egekig szállunk.”

Ezt az érzést szeretnénk adni
gyermekeinknek 2011. június 16án, amikor elindul velük az
autóbusz a Balatonra.
Engedjék meg, hogy itt most
megköszönjem
Önöknek,
segítségüket, adakozásukat, hogy
lehetıséget adtak e nemes cél
eléréséhez. A szereplıknek, akik a
mősort adták, szervezıinknek, akik
hozzájárultak a jegyek eladásával,
mindenkinek,
akik
ezért
a
jótékonyságért a szabad idejüket
adták. A helyi Vöröskeresztnek, és
nem utolsó sorban a Közösségi Ház
Igazgatónıjének, aki biztosította
számunkra a lehetıséget e mősor
megrendezéséhez.
-Nagyné Kékedy Ibolya klubvezetı-
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VISSZATEKINTİ
Magyar Kultúra Napja Üllın

Március 15.

A Magyar Kultúra Napját minden évben azon a napon rendezik, amelyen
Kölcsey Ferenc befejezte a Himnuszt. Ez a nap mindenkor január 22-e.
Idén- mivel többnyire hétvégére lehet nagy látogatottságú eseményeket
rendezni- ez a nap január 21-ére esett. Az ünnepi rendezvényre a Közösségi
Házban került sor, megnyitotta Kondás Imre, az Oktatási-, Kulturális- és
Sport Bizottság elnöke. A nagyon színes mősorban fellépett többek között a
Kenderes Néptáncegyüttes, a Zrínyi Ilona nyugdíjas kórus, mesemondók, a
Mecénás Mővészeti Klub felnıtt és legfiatalabb tagjai és a Jászmagyarok
együttes. Az ünnepi mősor díszvendége: Császár Angéla, Jászai Mari-díjas,
Érdemes Mővész, aki mindannyiunk tetszésére elmondta a Himnusz teljes
szövegét. A Magyar Kultúra Napja- rangjához méltóan- teltházat vonzott.
-Oltványi János

Verıfényes napsütésben emlékezett meg Üllı Város lakossága
hagyományoknak megfelelıen március 15. az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc 163. évfordulójáról. Az ünnepi mősort az Árpád Fejedelem
Általános Iskola tanulói és az üllıi néptánc csoport adta. Majd azt követıen
Polgármester asszonyunk Kissné Szabó Katalin méltatta az ünnepet. A civil
szervezetek koszorúzásával végett ért a megemlékezés.
-mecénás

Sajtvilág a Mővelıdési házban
Az üllıi Szín-Játszó-Tér társulata március 5-én, szombaton bemutatta
Urbán Gyula: Minden egér szereti a sajtot címő mesejátékát. A szombati
elıadást javarészt meghívott családtagok és barátok részére, míg a vasárnapi
elıadást minden üllıi érdeklıdı számára tartották meg. Mivel ez egy
nagyon kedves mesejáték, a vasárnapi elıadáson nagyon sok kisgyerek is
részt vett. A darab rendezıje Vámos Éva, producere Bodrogközi Szilárd, a
Mővelıdési ház üzemeltetıi. A zenei felkészítı Hofbauer Mezei Márta volt.
A mesejáték nagyon szellemes, gyerekeket és felnıtteket egyaránt
szórakoztató, vidám darab. A szereplık részben a Mecénás Mővészeti Klub
tagjai, illetve önkormányzati intézmények dolgozói. Mindkét elıadási napon
nagy siker volt, többször visszatapsolták a szereplıket a függöny elé.
-Tömöryné Varga Judit
Tavaszköszöntı Egészségnap
A Magyarok Szövetsége által szervezet Tavaszköszöntı Egészségnapra
voltunk hivatalosak 2011. március 20-án. Az irodalmi félórában Tóth
Kristóf a Gyöngyvirág téri óvoda nagycsoportos „ dolgozója” és Nagyné
Kékedy Ibolya szórakoztatták a vendégeket versekkel.
Délelıtt Gattyán Jószefné és Gál Klára klubtagjaink tartottak
gyermekfoglalkoztatót.
-mecénás

Foglalkoztató az iskolában
A 2010-es évet a hagyományokhoz híven iskolai nagyfoglalkoztatóval
zártuk le. Ennek a napnak mindig különös hangulata van. Az ünnepvárás
már benne van a levegıben, ami már indulásnak is jó. Egy nagy térben az
iskola folyosóján vagyunk mindannyian, és egy idı után szinte tapintható,
hogy mindenki jól érzi magát, mert; szépet alkotott, sikerült megcsinálni
valamit, saját kezőleg készített ajándékot, anyának, apának, tesónak, mert a
karácsony-várás hangulatában, egy NAGY közösségben tölthettünk egy szép
és hasznos napot.
Óvodai foglalkoztatók 2011 tavaszán
Mögöttünk hagyva 2010 mozgalmas napjait elkészítettük az elkövetkezı év
feladatainak sorrendjét, elsısorban N. Kékedi Ibolya, és Tóthné K. Tímea
tervei alapján. A foglalkoztató csoport tagjai: Gál Judit, Gattyáné Ica,
Jakabné Jutka és Gálné Klári (aki új tagunk) közösen készültünk fel a terv
megvalósítására. Elsıként február 14-én a szépen felújított Bóbita Óvodát
kerestük fel, ahol már a megszokott szívélyességgel fogadtak felnıttek, és
gyerekek. A farsang jegyében telt a nap. Február 16-án a Csicsergı Óvoda
farsangjához járultunk hozzá. Itt is, mint az elızı óvodában, farsangi festett
terítık, jelmezek, és dekorációk készültek a gyerekekkel közösen. Március
4-én a Napraforgó óvoda következett, de itt már március 15-re készültünk. A
nemzeti szín minden munkánkban jelen volt, emelve ezzel ennek az igaz
szép magyar ünnepnek a fényét a gyermekek szemében.
-Jakabné Judit

2 Üllıi
Mecénás

2005

Minden egér … - hátulról
2010. elején kaptam a felkérést Vámos Évától, hogy vállaljam el a szürke egérpapa
szerepét az új színdarabban. Némi habozás volt bennem, mert azért sok ember elıtti
szerepelés eddig nem volt számomra természetes, még ha az élet úgy hozta is, hogy a
munkám során, a klubéletben és mostanában lakodalmakon is ezt teszem, de nem bántam
meg. Még bennem volt az a fantasztikus emlék, amit az elızı színdarab során szereztem.
Nagyon izgalmas dolog egy ekkora alkotó csapat része lenni. Szinte már vártam a péntek
estéket. Eleinte összeolvasással kezdtünk, de az Éva ügyelt arra, hogy a csapat
összekovácsolódjon. Sok idıt elvett, de eleinte a próbák elıtt mindig játszottunk egy kis
csapatépítı-összehangoló játékot. Volt, hogy összeültünk és együtt megformáltuk a
színdarab karaktereit, megálmodtuk hogyan viselkedjenek, hogyan öltözzenek és milyen
legyen a smink. Így lettem én egy tutyi-mutyi szürke egérpapa. Mikor már úgy nézett ki,
hogy a jelenetek kezdenek formát ölteni, megterveztük közösen, hogy milyen legyen a
díszlet. Ezen sokat vitatkoztunk, végül megszületett a végsı elképzelés. A díszlet
szerkezeti kialakítása Bodrogközi Szilárd munkája, bár abba is sokan besegítettek. Én a
Mecénás klubban negyedmagammal alkottam meg a díszletfestést. Hálás vagyok a három
hölgy segítségéért, mivel a teljes díszlet megfestésével egy nap alatt elkészülünk.
Az elıadásnak jelentıs anyagi vonzata volt, aminek egy részét támogatás formájában
kaptuk. Úgy gondolom, hogy nagyon jól gazdálkodtunk. Az Éva és a Szilárd tervei szerint
megújult a színpad háttere, és teljes világítástechnikai beruházásra is sor került, amivel
még izgalmasabbá tudtuk tenni a színdarabot. Nekem az egész felkészülésben a próbák
tetszettek a legjobban, bár a jelmez és a díszletépítés is sok szép pillanatot adott. Azt
gondolná az ember, hogy a sokadik alkalommal unalmassá válik ott ülni a próbán, nézni a
többieket és hallgatni a rendezıasszony instrukcióit, de pont ellenkezıleg. Ezek nagyon
vidám pillanatok. Szinte a fıpróbáig minden jelenet alkalmával újabb és újabb alakuláson
megy át minden jelenet és fıleg ebben a poénokkal tőzdelt darab próbáján sokszor kaptunk
nevetıgörcsöt magunkon és egymáson. Ezt próbáltuk meg átadni a közönségnek is és én
úgy gondolom, hogy sikerült. Néha a bemutató során is küzdeni kellett, hogy ne kacajunk
fel mi is, de többnyire hısiesen ellenálltunk a kényszernek. Sok-sok pozitív visszajelzést
kaptunk, ami fantasztikus dolog. Átélni ezt a kis sikert annyira jó érzés, hogy szerintem ez
egy nagy lendületet ad majd az üllıi színjátszásnak is. Régóta szerettük volna feléleszteni
ezt a régi üllıi hagyományt és pont ezekben a gazdaságilag is nehéz idıben sikerült egy
kis csapatot összekovácsolni, még ha a társulat összetétele színdarabonként változik is.
Ebben a darabban tizenketten szerepeltünk, Vámos Éva volt a rendezınk és a Bodrogközi
Szilárdon kívül volt két technikusunk is, akik a hangtechnikát és a világosítást kezelték.
Rajtuk kívül még sokan besegítettek tevılegesen és most a színtársulat nevében ezúton is
köszönetet szeretnék mondani nekik azért, hogy segítségükkel a bemutatóig eljutottunk.

Sajnos egy szomorú tényrıl is írnom kell a színdarab kapcsán és sajnálom, hogy egy
kulturális lapban ilyennek is szerepelnie kell, de más fórumunk nincs arra, hogy nyilvánosságra hozzam. Az elsı bemutató után egyik pénteken megint összejöttünk, hogy
ráhangolódjunk az újabb elıadásra. Szomorúan tapasztaltuk, hogy valaki a hangtechnikai
berendezéseink nagy részét ellopta és a hangosítást megrongálta, a keverıpultba pedig sört
és szemetet öntött. Hogy valaki kihasználja a lehetıséget és ellopja másnak a tulajdonát,
elitélendı, de mit tegyünk, van ilyen. De az, hogy még rongáljon is és az új,
világítástechnikai kezelıpult kapcsolóit széttörje, megbocsáthatatlanul otromba cselekedet.
Ez a tény annyira megdöbbentett mindenkit, hogy a próba alatt mindenki letargikus volt,
ráadásul fény és hangtechnika nélkül kellett dolgoznunk. Mivel csak néhány
teremhasználó jöhet szóba, így nagyjából be lehet határolni, hogy ki lehet az elkövetı,
azonban konkrét bizonyíték hiányában - az ártatlanság vélelme a gazembereket is védi -,
sajnos tehetetlenek vagyunk. Kérjük, akinek konkrét tudomása van arról, hogy kik
lehetnek az elkövetık, jelezzék felénk és akkor meg tudjuk tenni a szükséges lépéseket.
Mivel az eltulajdonított eszközök mindegyikének csak az egyik részét vitték el, így azok
önmagukban használhatatlanok, viszont nekünk többszázezer forintos magántulajdoni
kárunk keletkezett, amelynek pótlására jelenleg nincs lehetıségünk.
-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

ÜLLİ KINCSEI - AKTUÁLIS
A közelgı Anyák Napja alkalmából
szeretettel köszöntjük az Édesanyákat!

A legszebb csokor

AKTUÁLIS
A Kreatív kézmőves csoport
2010-2011 II. félévi programja

Tudom , ez a rajz is varázsosan szép lesz.
Édesanyácskádnak rajzolhatsz most képet.
Kössél virágokból egy hatalmas csokrot,
Keress szivárványszínt, selymes szalagokhoz.

A 2010/2011 nevelési év második felében
sem tétlenkedik a kreatív csoportunk. Az évet
a Bóbita és a Csicsergı óvoda gyermekeinek
a foglalkoztatásával kezdtük. Készítettünk
farsangi maszkokat, díszítést és farsangi
asztalterítıket a gyermekekkel. Márciusban a
Rajzold le a világ legszebbik rózsáját,
Napraforgó, Gyöngyvirág és a Pitypang
fehér violáját, tündér- tulipánját,
óvoda gyermekeit látogattuk meg. Témáink:
vagy rajzolj egy olyan gyönyörő virágot,
Március 15, tavasz, Víz Világnapja és a
amilyet a világ eddig sose látott.
Húsvét. Készítettünk nemzetiszínő virágokat,
tavaszváró fali képet, vízi világot ábrázoló
képet. Április hónapban a Napraforgó,
Lehet bársonyszirma fehér, tiri-tarka,
Pitypang, Csicsergı és a Gyöngyvirág óvoda
ülhet csöppnyi bogár, vagy pillangó rajta.
Mindegy, hogy a kelyhe, aprócska, vagy nagyobb, gyermekeit látogatjuk meg. Témáink: Húsvét,
Föld Napja, Anyák Napja. Reméljük
mind megtöltik tiszta , mézédes illatok.
kézmőves foglalkozásaink nagy örömet
okoztak, és okozni fognak az üllıi óvodás
Majd a sok kisvirág összedugja fejét,
gyermekeknek.
-Tóthné Kostyalik Tímea
kíváncsian nézi, vajon rajzolsz –e még?

Tetszenek maguknak, tetszenek egymásnak,
boldogok, vidámak, hisz csokorrá váltak.

Rákóczi Oratórium újra Üllın

Kösd hát száraikat szép gyengéden össze,
tekerd ragyogó szép szalagokkal körbe,
most már átadhatják azt az üzenetet:
rajzoltál egy csokor tiszta szeretetet.

Néhai Merczel Erzsébet Rákóczi oratóriuma
1906-2006. c darabjának elıadása újra
bemutatásra kerül 2011. május 8-án 16 órai
kezdettel az Üllıi Katolikus Templomban a
Rákóczi - szabadságharc /1711-2011/ 300
éves
évfordulója alkalmából. A mő II.
Körmendi Gitta
Rákóczi Ferenc Vezérlı Fejedelem, és
bujdosó társainak hamvai 2006. évi
hazahozatalára és temetésére íródott. Egy kis
Anyámnak
ismertetı
az
oratóriumból.
A
mő
Mikor szirmot bont megannyi orgonavirág, ısbemutatója Szécsényben / még az írónı
életében szerk./ októberében került sor, hisz
mikor harsog a tavasztól a világ,
maga a mő az 1705-ös Szécsényi
mikor csak állok elıtted, s a szám dadog,
Országgyőléssel indul. A második rész 1735mert szavakkal elmondani nem tudom.
ben, Rodostóban játszódik. A harmadik pedig
1906-ban Magyarországon az újra temetés
Mert kevés hozzá minden szó és bető,
körülményeit idézi fel. II. Rákóczi Ferenc
Amit csak érezni lehet mélyen, legbelül.
Vezérlı Fejedelem, a magyar történelem
Megyek, s letépek ezernyi orgonát,
egyik legtragikusabb alakja, ma is aktuális.
és beborítom vele az anyám otthonát.
Életet, erıt, és hitet ad a hétköznapok
Megköszönni neki, hogy vagyok,
harcaiban, példája a hazaszeretetnek, az
s homlokára csókolni minden csillagot.
önfeláldozásnak,
azzal,
hogy
minden
körülmények között megtartotta emberségét
Hálát rebegni sután, mindenért mit adott,
és magyarságát. Fehér László tanár úr
cserében tılem oly keveset kapott.
gondolatával emlékezzünk az írónıre,
Édes jó anyám hogyan kezdjek hozzá?
Merczel Erzsébetre:
Bénult a nyelvem, a tudatom megfagyott.
Szeretettel ajánlom ezt a történelmi elıadást
Köszönöm Istenem, hogy Téged nekem adott, minden olvasó figyelmében, de különösen
fiataljainknak, hogy fogadják örökségül, és ne
vigyázzanak Rád az ırzı angyalok.
hagyják kiveszni magukból a hazaszeretetet,
hitüket,
mert
nélküle
elveszítik
N.Kékedy Ibolya
magyarságukat.
-Kékedy

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

Mecénás Mővészeti klub 2011. I.
féléves programja:
Január 21. Kultúranapja a Közösségi
Házban. Fellépık: Tóth Kristóf, Tóth
Richárd, Nagyné Kékedy Ibolya,
Némethné Sebestyén Katalin.
Február 14. Gyermekfoglalkoztató a
Bóbita óvodában.
Február 16. Gyermekfoglalkoztató a
Csicsergı óvodában.
Február 18-28-ig „ Szomszédolás” c.
Képzımővészeti kiállítás Felsıpakonyon.
Március 4. Gyermekfoglalkoztató a
Napraforgó óvodában.
Március 4-14-ig „ Szomszédolás” c.
Képzımővészeti kiállítás Gyálon.
Március 15. Koszorúzás.
Március 20. Egészség nap Közösségi
Házban. Fellépık: Nagyné Kékedy
Ibolya és Tóth Kristóf.
Március 24- április 15-ig „
Tavaszváró” c. kiállítás a Mecénás
Mővészeti Klub munkáiból: Dudás
Zsuzsanna, Gattyán Józsefné, Gál
Józsefné, Jakab Sándorné, Robitsek
Ibolya és Viczkó Ferenc.
Március 26. Mecénás kirándulás
sorozat „ Hazánk történelmi múltja” 1 napos.
Április 2. Jótékonysági teadélután „50
gyermekért” a Közösségi Házban.
Április 15. III. gyermekrajz pályázati
alkotások begyőjtése, zsőrizése.
Április 19-29-ig „Szomszédolás” c.
Képzımővészeti kiállítás Üllın.
Május 8. Rákóczi oratóriumi elıadás
a Katolikus Templomban.
Május 6-16-ig „Szomszédolás” c.
Képzımővészeti kiállítás Vecsésen.
Május 12-20-ig Gyermekrajz
pályázatok eredmény hirdetése,
kiállítása.
Május 26-június 16-ig.Barcsainé
Prohászka Györgyi lakberendezı
kiállítása.
Május Csülökfesztivál. ( Pontos
dátum még nem ismert )
Június 16. 1 napos Balatoni
kirándulás „ 50 gyermekért”
jótékonysági..
és
Augusztus 20. Hagyományırzı +
kistérségi kiállítás 1 napos
Polgármesteri Hivatal udvarban.
-mecénás
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BEMUTATKOZIK VICZKÓ FERENC
Bemutatjuk Viczkó Ferenc makett készítı
kézmővest
Mikor telefonon egyeztettük a beszélgetés idıpontját, amin
felkértelek egy interjúra, kicsit meglepıdtél, rövid gondolkodás
után igent mondtál, aminek én nagyon örültem. Egybıl meg is
kérdezem, mit tudhatunk rólad, családodról?
A helyi Általános Iskolából Bartalos Tivadar tanár úr, osztályfınök
bocsátott a szakiskola felé, ahol nem könnyő területet választottam
magamnak: a vasas szakmán belül a lakatosi területet tanultam ki és
használtam, kamatoztattam különféle beosztásokban az életem
során. A GANZ_MÁVAG-ban kezdtem és töltöttem el tíz évet
szakmunkásként, karbantartóként a Kıbányai Gyógyszergyárban –
a mai Richter Gedeon RT – folytattam, ahonnan raktári
ügyintézıként kerültem nyugállományban. A tanulmányaim során a
legkedvesebb tantárgyam a mőszaki rajz volt, aminek köszönhetem
a mai munkáim térlátását, a szerkesztési feladatok nehézség nélküli
megoldását.
Mivel töltöd szabadidıd, egyáltalán van szabadidıd? Mesélj
kicsit róla.
Az életem során szabadidıs tevékenységként a kitanult, nehéz vasas
fizikai munkát tökéletesítve – kibıvítve más alapanyagok
használatával - örömet okozott, ha tudtam a saját elgondolásaim
megvalósításán túl másoknak is segíteni. Így alakult nem csak a
szőkebb ismeretségi körömben, hanem a saját magam által tervezett
és kivitelezett produktumokon keresztül a település határain is
átívelni az elismertséget. Az a sok-sok hintaágy, kerítéselem és
épületlakatosi és épületasztalosi termék, ami kikerült a kezeim
közül, mind-mind kiváló minıséget, egyben garanciát jelentett a
felhasználó részére.
Mióta hódolsz eme hobbydnak?
A nyugállományba vonulásom után – a szabadidı további hasznos
eltöltése érdekében – kezdtem tovább kutatni, így jutottam el odáig,
hogy elnehezült, kérges kéz további, új, csodálatos tevékenységre is
képessé váljon. Nyomtató papír, kartonlap, vonalzó, körzı tollak,
ceruzák, ragasztó anyagok kerültek az asztalra, a kézbe és lettek az
új hobby, a türelem érvényre juttatásának eszközei. Elıször az
összeállított kisvasút, terepasztal feldíszítését határoztam el saját
kivitelezésben, saját ötletek alapján. Ehhez a természetrajzi
mősorokban, díszes falinaptárokon látott képek adtak ihletet. Így
készült el a távlatba perspektivikusan besimuló félszobányi
terepasztal, megszámlálhatatlan építménnyel, különféle épülettel,
utakkal és sok-sok kiegészítı létesítménnyel. Ezt követıen elıször,
fényképek, majd az épületek tervrajzai adták az alapot a további
munkáimhoz. A jelen kiállítás is bemutatja az elızıekben említett
félszobányi terepasztal elemeibıl összeállított - fantázia szülte –
mini alpesi tájat, település részletet, valamint konkrét üllıi
lakóházak, egy valós világítótorony és nem utolsó sorban városunk
eddig elkészült középületeinek / mindkét templomunk, a
sportcsarnok, a sportpálya, az állomás épülete, az új óvoda, a
könyvtár, a víztorony, stb. / méretarányos makettjei.
Hogy találtál a Mecénás Klubra?
Ennek a munkám híre gyorsan terjedt. Mivel a Mecénás Klub által
szervezett rendezvényeket
rendszeresen látogattam, itt a klub
tagjaival történt beszélgetések során jött az ötlet, javaslat: nem
szabad bezárva tartani e csodás dolgokat. Az elsı megmérettetés
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városunk 5. éves évfordulóján rendezett kiállításon való megjelenésem volt, s igazán innen datálható a Mecénás Klubbal való
szoros kapcsolat.
Mivel foglalkozol, ha nem mecénáskodsz, mik a terveid a
jövıre nézve?
A középtávú terveim között szerepel településünk –
szülıvárosom - minden jellegzetes köz és egyéb épületeinek,
építményeinek méretarányos elkészítése. Elsık között szeretném
az Árpád Fejedelem Általános Iskola épületegyüttesének
makettjét megvalósítani. Ehhez szükséges azonban a jó egészség
és családom részérıl a további türelem és segítség is.
Mit tartasz a legfontosabbnak, legértékesebbnek az
életedben?
Én úgy érzem, a meglévı nehézségek ellenére eddig is sikerült
teljes életet élnem a családommal együtt. Az İ türelmüknek,
segítségüknek köszönhetıen sok-sok használati produktummal

örvendeztethettem meg környezetemet eddig is, s remélem
ezen új hobbymon keresztül továbbra is, tudok örömet
szerezni nem csak magamnak, hanem az érdeklıdök
sokasága részére is.
Milyennek írnád le saját egyéniségedet?
Mivel számomra a legnagyobb, legnemesebb cél az, hogy örömet
szerezhessek másoknak is, ezért amíg fizikai-szellemi
lehetıségeim lehetıvé teszik, folytatni kívánom ezen – mások
szemében megszállott – hobbymat.
Üzennél valamit az olvasóknak? Mi lenne az?
Befejezésül azt kívánom mindenkinek, hogy legyen értelmes,
beteljesült élete, álljon meg egy-egy pillanatra néha-néha és

igyekezzen másoknak is valamilyen formában sok-sok
örömet – ne bánatot – szerezni e rohanó világban.
Köszönöm a beszélgetést, és remélem még nagyon sok
új alkotást fogunk látni tıled!
Sok sikert, és jó egészséget kívánok!
-Kékedy

GYER
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GYERMEKFOGLALKOZTATÓINKRA A KREATÍV ESZKÖZÖKET A
GABI KÖNYVESBOLTBAN SZEREZTÜK BE!

Üllı, Pesti út 71.

MEGHÍVÓ - GYERMEKRAJZPÁLYÁZAT
MEGHÍVÓ
Az Üllıi Vargha Gyula Városi Könyvtár és a Mecénás
Mővészeti Klub Szeretettel meghívja Önt és Kedves
családját „SZOMSZÉDOLÁS 2011.” Képzımővészeti
vándorkiállítás c. kiállításának megnyitójára.
A kiállítást megnyitja: Sárándi Tibor festımővész
Idıpontja és helye: 2011. április 19. 16 óra Vargha Gyula
Városi Könyvtár Üllı Vasadi út 1. szám
Minden érdeklıdıt szeretettel várunk: 2011. április 19-29
között!
/Nyitva tartás: Hétfı, kedd, csütörtök: 10:30-18:00
péntek: 8-16 és szombat: 8-12/
Barcsainé Prohászka Györgyi lakberendezı kiállítása lesz
a Vargha Gyula Városi Könyvtárban 2011. május 26június 16-ig. több tevékenységi köre: üvegfestészet,
fusing-mővészet / térrendezés/ szerk., tőzzománc,
pasztellképek parafa alapon.
-mecénás-

Harmadik gyermekrajz pályázat Üllın!
„Az élet teljességét nem években mérik, hanem
örömben, kinek-kinek annyit ér az élete, amennyi
örömet szerez másoknak.” Ezzel a mottóval
indítottuk az elsı gyermekrajz pályázatunkat 2009.
év tavaszán. Érdekelt bennünket, hogy egy
rajzpályázati kiírással tudunk-e olyan mozgást
szervezni, ami felkelti a gyermekek figyelmét.
Bizonytalanok voltunk abban, hogy ez a
gondolatunk, elképzelésünk milyen érdeklıdést kap.
Legnagyobb meglepetésünk és örömünk az volt,
hogy a beérkezett alkotások mindegyike tükrözte a
gyermek pozitív hozzáállását, kreativitását. A 2010.
év kiírt pályázatnak már megduplázódott a beérkezett
alkotásainak darabszáma. Ezt nem szabad abba
hagyni, folytatni kell, mert a gyermekek világa
annyira kreatív, hogy amit szóba nem tud, kifejezni
azt meg teszi rajzban, alkotásaiban. 2011. „AZ
ERDİK NEMZETKÖZI ÉVE” ez adta azt az ötletet,
hogy hogyan lehet az erdık természetes állat és
növény világát megóvni a pusztulástól. Úgy
gondoljuk, hogy ez a téma már kiskorban kell, hogy
tudatosuljon a gyermekben, ami felnıtt korban már
természetes kell, hogy legyen számára az éltetı életet adó erdık megvédése, s annak állatvilága.
-Kékedy-

Kedves üllıi gyermekek!
A harmadik gyermekrajz pályázat beküldési
határideje 2011. április 15-el lejár. Kérlek benneteket,
figyeljétek a határidıt, aki még nem készült el
alkotásával annak nagyon kell iparkodnia.
A beérkezett alkotásokból az idén is kiállítást
rendezünk a Vargha Gyula Városi Könyvtárban.
-mecénás-

Külön köszönet azoknak akik a 2010.
évi adójuk 1%-át a Merczel Erzsébet
Alapítványnak ajánlották fel.
Továbbra is hálásan fogadunk minden
segítséget, felajánlást.

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
MAGYAROS TEPSIS KRUMPLI

Fröccs

Fogjunk egy tepsit pakoljuk bele a sok finomságot,
főszerezzünk, majd toljuk be a sütıbe. Tízperces munkával is
lehet kiváló ebédet, vacsorát készíteni.
Hozzávalók: 1.5 kg burgonya, 3 nagy fej hagyma, 8 dl. tej,
15 dkg füstölt sonka, 10 dkg kolozsvári szalonna, 1 szál
gyulai kolbász, 2-3 kávéskanál pirospaprika /fele lehet csípıs
is/ 4 evıkanál olaj, só, liszt.
Elkészítés: a hagymát apróra vágom, a burgonyát vékonyra
karikázom. A sonkát és a szalonnát apró kockára vágom, a
kolbászt vékony karikára szeletelem.
A hagymát az olajon aranysárgára pirítom, megszórom
pirospaprikával, és elkeverést követıen azonnal felöntöm
tejjel. Felforralom. Egy nagyobb mérető tepsibe rétegezem a
nyers krumpli szeleteket, a kolbászt, a szalonnát és a sonkát.
Minden réteget megsózok, meghintek liszttel és meglocsolok
a hagymás-paprikás tejjel. Így megy egész addig, míg
elfogynak a hozzávalók. A tetejére lisztet szórok, majd a
megmaradt hagymás paprikás tejet öntöm rá. 45 percre
beteszem a sütıbe és szép pirosra sütöm.
Csak azt tudom mondani, hogy ISTENI. Vigyázat a liszt
szórást nem szabad kihagyni, mert különben híg lesz a leve.

Most már végre vége a hosszú télnek, sokan kimennek a kertbe dolgozgatni
a tavaszi levegıre. A kerti munka közben is jól jön egy kis frissítı, fıleg dél
felé, mikor az idı melegszik. Ilyenkor pezsdítı itallal a legjobb szomjunkat
oltani. Mi is lenne jobb ilyenkor, mint a legnépszerőbb „borkoktél” a
fröccs. Talán sokan nem is tudják, hogy a fröccs is egy hungarikum.
A bor hígításának az ókori Rómáig visszavezethetı hagyománya szinte
kizárólag e térség sajátosságává vált. Történelmi tény, hogy a feltaláló Jedlik
Ányos akit többek között az inga és a dinamó atyjának tekintünk, sok más
remek ötlete mellett a fröccskészítést is forradalmasította a szóda
feltalálásával.
Vörösmarty Mihály nevéhez köthetjük a világ elsı fröccsét is. A történet
szerint Vörösmarty és Jedlik Ányos Fáy András fóti pincéjében borozgatva,
Jedlik szódájával felspriccelt borát kóstolva jegyezte meg: "-Spritzer? Túl
németes. Legyen inkább fröccs!" - s azzal ajkához emelte a habzó bort.
Közzétesszük a fröccsök legismertebb típusait, hogy mindenki
kiválaszthassa és kipróbálhassa a hangulatának leginkább megfelelıt.
Általában száraz, félszáraz fehér borból készítik, de egyre inkább elterjedt a
rozéfröccs is.

Az igazi jó fröccs hős, csípıs szódavízzel (szikvízzel) az igazi.
Fogyasszák egészséggel!
-Sárándi

LAZA TÚRÓTORTA
A túró az egyik legcsodálatosabb alapanyag. Szinte minden
illik hozzá: csoki, gyümölcs, kókusz, mák, a tészták közül is
mind.
Hozzávalók: 15 dkg ráma, 20 dkg cukor, 4 tojás, 50 dkg túró,
2.5 kanál búzadara, 1 cs. vaníliás cukor, 1 citrom reszelt héja,
10 dkg mazsola, 10 dkg szeletelt mandula.
Elkészítés: a hozzávalókat egy tálban összekeverem, a végén
belerakom a mazsolát és a mandulát. / mandula helyett
kisebb darabokra vágott diót is lehet használni/
Sütıpapírral bélelt kerek formába öntöm a masszát, és 30-40
perc alatt 175 fokon arany barnára sütöm.
HÚSVÉTI SONKASALÁTA / csak 15 perc/
Hozzávalók: 30 dkg fıtt füstölt sonka, 5-6 karika
házikolbász, 4-5 fıtt tojás, 2 dl tejföl, 3-4 szem hónapos
retek, 1 közepes fej lila hagyma, só, bors, pici piros arany.
Elkészítés: a sonkát, a kolbászt, a retket és a lilahagymát apró
kockára vágom, a tojások sárgáját kiszedem külön tálba
teszem. A fehérjét összekockázom, hozzáadom a sonkához.
A sárgáját szét nyomkodom és e tejföllel simára keverem,
főszerezem, majd a sonkás keverékre öntöm, hőtıben picit
állni hagyom, hogy összeérjenek az ízek.
Kitőnı recept a megmaradt húsvéti sonka és tojás
felhasználására - vagy csak feldobom vele a húsvéti
kínálatot.
-kékedy
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A klasszikus fröccs a nagyfröccs: 2 dl bor, 1 dl szóda
Kisfröccs (rövidlépés, vagy fütty): 1 dl bor, 1 dl szóda
Hosszúlépés (fordított): 1 dl bor, 2 dl szóda
Házmester: 3 dl bor, 2 dl szóda
Viceházmester: 2 dl bor, 3 dl szóda
Háziúr: 4 dl bor, 1 dl szóda
Lakó-fröccs: 1 dl bor, 4 dl szóda

PRAKTIKÁK
PRAKTIKÁK
A zsemle gombócot úgy fızöm ki, hogy egy dupla alufóliát megkenek
olajjal, ráöntöm a
masszát, becsomagolom. Téglalap alakura formálom,
hústővel megszurkálom, így teszem a forrásba lévı vízbe. Fızésközben
tőpróbát ajánlok. Ha megfıtt, lefejtem a fóliát ez az olaj miatt könnyen lejön
és szeletelem.
A fejes saláta nem tárolható sokáig, elıfordul, hogy kissé megfonnyad.
Ilyenkor nyers burgonya szeletekkel tegyük hideg vízbe néhány percre.
A vendégségbıl megmaradt vörösbor vagy fehérbor jég kockatartóba
fagyasszuk le. Bóléba, teába, meleg nyári estéken pedig hősítı fröccsöt
készíthetünk belıle.
Ha a tojást tompa végével rakjuk a hőtıszekrénybe, tovább friss marad.
A sült burgonya nem lesz zsíros, ha az olajba egy evıkanál ecetet teszünk.
Nem csomósodik meg a rántás, ha elızıleg kicsit megsózzuk.
A szárnyasok sütésénél, akár zsírral, akár vajjal öntözzük célszerő egy kanál
ecetet tenni a zsiradékba. Ez ropogóssá teszi.
A sütésbıl magmaradt élesztıt tegyük a növények locsoló vizében- kiváló
tápoldat a cserepes virágokhoz.
A kukorica megırzi szép sárga színét , ha a fızılevében néhány csepp
citromlevet teszünk.
-kékedy-

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
Mona Lisa titkai
Mostani cikkemben egy érdekes olvasnivalót szerettem volna
összeállítani. Nekem is, mint sok mővészetkedvelınek a
fantáziáját izgatja a titkok, a misztikum és a rejtély. Mi lenne
izgalmasabb téma, mint a világ leghíresebb festménye a Mona
Lisa (más néven La Gioconda) Leonardo da Vinci 1503-1506
között készült festménye, ami jelenleg a párizsi Louvre-ban van
kiállítva.
A kép a korabeli festészet szokásai szerint egy 77 x 53 cm
nagyságú, nyárfatáblára olajjal festett portré. A reneszánsz
idıben kezdett el terjedni a „mobil” festmény, ugyanis ekkor még
többnyire falra festettek elsı sorban egyházi megrendelésre
freskókat.
Ez az alkotás talán az egész festészet történetének legismertebb
alkotása. Ez köszönhetı annak, hogy a kép „nıi” arca
gyakorlatilag már a közösségi emlékezet részének tekinthetı,
ismert az egész világon, másolják, fényképezik, karikatúrákat
készítenek róla és ezerszámra sokszorosítják.
De én úgy gondolom, hogy amiért ez a mőalkotás a lett a
leghíresebb, az nem más, mint hogy 1911-ben ellopták. Az esetet
a 20. század legnagyobb mőkincslopásaként tarják számon. A
kép 1913. december 12-én Firenzében került elı, miután a tolvaj
tárgyalásokat kezdett az eladásáról a firenzei Uffizi képtár
igazgatójával, aki azonban feljelentette. A festményt az olasz
állam visszaszolgáltatta a párizsi múzeumnak.
Leonardo soha nem nevezte el a képet (a reneszánsz idejében
még nem volt szokás a képeknek címet adni). A Mona Lisa címet
Giorgio Vasari, az életrajzírója adta 31 évvel a mővész halála
után.
Lisa Gherardini egy köztiszteletnek örvendı firenzei kereskedı,
Francesco del Giocondo felesége volt. A „Mona” egy elterjedt
rövidítése az olasz madonna (asszony, asszonyom) szónak. A
Gioconda a gondtalant jelentı Giocondo név nınemő alakja. Ezt
talán a leggyakoribb vélekedés arról, hogy kit is ábrázolhat a kép.
Arról kevesebben tudnak, hogy Lisának volt egy házasságon
kívüli gyermeke. Lisa apja azért adta hozzá Giocondo-hoz, hogy
a szégyent elkerülje. Tudott az is, hogy Giocondonak Lisa elıtt
volt egy felesége aki Lisa anyjának testvére volt.
Dr. Lillian Schwartz szerint a kép egy önarckép, maga Leonardo
da Vinci nıi ruhában. Digitális elemzése során szinte teljes
egyezést fedezett fel Leonardo önmagáról rajzolt képei és a Mona
Lisa között. Elméletének kritikusai szerint a hasonlóság oka az,
hogy ugyanaz a személy, ugyanabban a stílusban dolgozott. Az
sem bizonyított, hogy az önarckép valóban önarckép.
Maike Vogt-Lüerssen pedig amellett érvel, hogy a nı a rejtélyes
mosoly mögött Aragóniai Izabella, Milánó hercegnıje. Leonardo
tizenegy évig dolgozott a hercegi udvarnak. Vogt-Lüerssen
szerint Mona Lisa sötétzöld szemei a Visconti-Sforza családhoz
tartozását jelzik.
A rejtély 2008-ban talán megoldódott, miszerint a képen Lisa
Gherardini, Francesco del Giocondo firenzei selyemkereskedı
felesége látható. A kutatók a Heidelbergi Egyetem
győjteményében találtak rá a bizonyítékra. A feljegyzést 1503
októberében a mővész egyik ismerıse, Agostino Vespucci

készítette egy a Cicero leveleit tartalmazó kötet margójára. A
feljegyzés arról tanúskodik, hogy a mővész egyszerre három
képén dolgozott, közülük egyik Lisa del Giocondo portréja.
Állítólag titkos jeleket rejtett el kedves festményén, Mona
Lisa portréján Leonardo, amelyek segítségével megfejthetı, mi
látható annak hátterében. Egy olasz mővészettörténész

szerint a talányos mosolyú nı mögött Bobbio városának
környéke látható. A teória alapja az, hogy a nıalak bal vállánál
látható híd boltívein a 7-es és a 2-es számra figyeltek fel. Glori
szerint ez utalás lehet az 1472-es évszámra, akkor történt
ugyanis, hogy a heves esızések miatt megáradt Trebbia folyó
lerombolta a Gobbo, vagy egyes források szerint Öreg hídnak
nevezett átkelıt. Ugyanakkor a legtöbb mővészettörténész szerint
a kép hátterébe nem egy valós helyszínt festett da Vinci, a
hegyek, a folyó, az út csak a képzeletének szüleménye volt.

Viszont francia tudósok megfejtették Leonardo da Vinci
reneszánsz mester egyedülálló festési technikáját, amellyel a
mővész, egyebek mellett Mona Lisának is sejtelmes, ugyanakkor
életszerő mosolyt varázsolt az arcára. Röntgennel vizsgálták meg
da Vinci több festményét. A felvételeken kirajzolódott az a mód,
ahogy a mester felvitte a különbözı rétegeket a vászonra és ettıl
lettek annyira életszerőek az alkotásai. A Mona Lisán is élethő
tónusok, árnyékok rajzolják finomra a portréalany arcát.
Leonardo az árnyékokat több tucat rétegnyi áttetszı,
hajszálvékony mázrétegbıl "építette meg". Mindegyik réteg két
mikrométer vastagságú az alkotáson, ám a mester ügyesen
mindegyikhez más-más mennyiségő pigmentet adott hozzá. Ezek
a rétegek adják da Vinci festményeinek életszerőségét. A
középkori sima, szinte lapos festmények után Leonardo és a
reneszánsz mesterek ezzel a technikával szinte fényképszerő
festményeket készítettek. A kutatók a röntgen segítségével
gyakorlatilag behatoltak a festmény, illetve a festék rétegeibe mindezt úgy, hogy az 500 éves mőalkotásokhoz hozzá sem kellett
érniük. Sıt: a képeket még a falról sem akasztották le a
mővelethez. A Mona Lisán kívül egyebek mellett a Sziklás
Madonnát, a Keresztelı Szent János és a Bacchus címő da Vincialkotásokat vizsgálták meg röntgennel.
Hallani mostanság, hogy a kép titkos, a mester által elrejtett
kódokat is tartalmaz, majd vizsgálatokkal ezeket megcáfolják.
Bárhogy is legyen, a Mona Lisa még sok titkot rejt számunkra, de
amit eddig tudunk róla, abból kiderült, hogy Leonardo a maga
korát a festészetben is megelızı géniusz volt, aki számos újítása
mellett az utánunk jövı generáció mővészetére is hatással lesz.
-Sárándi

Szemünk Fénye Nagycsaládosok Üllıi Egyesülete
2225 Üllı, Pesti út 106. Telef on/Fax: 06- 70-701- 1177
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KÖZLEMÉNYEK

Nagycsaládos turkáló

KÖSZÖNJÜK A
TÁMOGATÁST!

Nyitva:

Üllı Város Önkormányzat
Oktatási-, Közmővelıdésiés Sportbizottság
Gara Nyomda
Szemünk Fénye
Nagycsaládosok Üllıi
Egyesülete
Gabi Könyvesbolt
Balázsné Varga Gizike
Vígh Józsefné Anika
Mezeiné Ágika

Hétfı – Szombat
9-13 óráig
Cím:
2225 Üllı Pesti út 106.
/Régi tornaterem/

HIRDETÉSEK

PartyMix koktélszervíz
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, 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.

Napház Gyógycentrum 2225 Üllı, Pesti út 222.
* Homeopátiás tanácsadás * Turbó szolárium - akciós bérlet folyamatosan
* Natúr készítmények - Holt-tengeri újdonságok bırbetegségekre * Fülgyertyázás - aromás változatok
* Gyógyító masszázsok - teljesen új: nyirok masszázs
Elızetes bejelentkezés: +36 29 320 660 / +36 30 569 6189
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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

