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Öt kiállítás margójára 
 
Az elsı alkotótól, akinek a neve talán nem 
mindenki számára ismert, hiszen a pályája elején 
járó egyén, nem az elsı kiállítását láthatjuk. 
Személyiségérıl, személyes indíttatásáról keveset 
tudok elmondani. Festményeirıl, mővei gazdag 
textúrájáról, izzó meleg tiszta színeirıl hagyjuk 
megszólítani magunkat a képektıl, a foltokból 
kikristályosodó részletektıl, hogy valamit 
megtudjunk  Némethné Sebestyén Katalinról. 
Mielıtt a mővei mérlegelésében, a bennük lévı 
szakmaiasság dicséretébe túlságosan 
belebonyolódnék, abbahagyom. Beszéljenek 
alkotásai, lássuk az Univerzumot, és a különleges 
Naplementét az İ szemével. Katalin a Mecénás 
Mővészeti Klub tagja. 

 
A második alkotó hobby szintő faesztergályos 
Túri Alfréd , de mővei nem errıl tesznek 
tanúbizonyságot. Mind azt a tudást, tapasztalatot, 
amivel rendelkezik évek hosszú során győjtögette 
össze. Munkái szépségét nem csak a megmunkált 
anyag formája, hanem a fa színe és erezettsége 
adja. Elıfordul azonban, ha olyan fával dolgozik, 
amelynek felületén nem látható jól az erezet, 
aprólékos munkájával tökéletessé teszi azt. 
Mőveit, tárgyait az ismert fák mindegyikébıl 
készíti profi mővészi szinten. Nagy kihívás neki, 
ha a - tüzelésre szánt – szúrágott fákból, 
elképzelésével ötvözve tud olyat alkotni, ami 
szemet gyönyörködtet. Több kiállítást is tudhat 
magáévá. 
 
Harmadik alkotó Molnár György  is hobby szintő 
faesztergályos, a fát mindig is szerette és érdekelte 
annak megmunkálása. Zsőrizett munkái mellett  
 

olyanok is szerepelnek, amiket porcelánfestık tettek még 
látványosabbá kreatív munkájukkal. Alkotásai között 
használati tárgyak is vannak, ilyenek pl.: ékszeres doboz, 
asztali lámpa, kínáló tál stb. Elsı kiállítása volt, de 
reméljük nem az utolsó. İ is a Mecénás Mővészeti Klub 
tagjai közé tartozik. 

 
Negyedik alkotónk Kovács Illés hobby szintő fafaragó. 
Munkáit már Párizsban is megtekinthették. Több hazai 
kiállítással is büszkélkedhet. Érdekes és különleges 
technikával dolgozik, egy szál lécbıl faragja ki 
láncszemeit, úgy hogy azok egymásba kapcsolódnak. 
Ennek a munkának ez a különlegessége! Egy-egy méteres 
lánc elkészítése tíz-tizenkét hónapot is igénybe vesz. 
Munkái: dió, körte, hárs, vörösfenyı, balsa és bodzafából 
készülnek. Aprólékos, tiszta megmőveléső munkájával 
talán egyedülálló alkotó. 

 
Ötödik alkotónk Lichtenberger Dóra gyöngyfőzı 
kézmőves. Már egészen kiskorában szeretett gyurmázni, 
de leginkább rajzolni. Azóta már  kipróbált más 
tevékenységet is, mint például az üvegfestést, de a rajzolás 
nála mindig is a középpontban volt. Csupán néhány évvel 
ezelıtt kezdte el a gyöngyfőzést, amelybıl különbözı 
figurákat alkotott. Tudását alkotásához könyvekbıl szerzi, 
és néha az internet segítségét  is  igénybe veszi figurái 
megvalósításához. A gyöngyfőzési képessége fejlıdésével 
párhuzamosan a rajztudása is fejlıdött, melynek 
fantasztikus grafikái nem ismernek határt. 

 
Zárszóként az öt meglévı alkotónak további színvonalas 
kiállítást kívánok, az olvasóknak pedig ajánlanám a 
Vargha Gyula Könyvtár kiállítótermében nyitvatartási idı 
alatt a kiállítás megtekintését.   
- kékedy  - 
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                          Mecénás Klub – Vöröskereszt 
 
2011. június 16-án elıször került sor a Mecénás Klub és a Vöröskereszt 
összefogásával, hogy 50 üllıi kisdiákot el tudtunk kirándulni vinni egy 
jótékonysági rendezvény bevételébıl. Úticél a Balaton volt. Megérte!!! 
Mert azok a szemek, mosolyok minden fáradozásunkért  kárpótoltak. 
Köszönet  Üllı Város Önkormányzatának, Támogatóinknak, akik nélkül 
ez az esemény, gyermeköröm nem valósulhatott volna meg.  
„ Az élet teljességét nem években mérik, ha nem örömben, kinek-kinek 
annyit ér az élete, amennyi örömöt szerez másoknak! „  
- mecénás - 

Tőzoltó Viadal - Gyermekfoglalkoztató (2011.06.25.) 
 
Településünkön minden második évben megrendezésre  kerül az 
Üllı Dóra-majori Tőzoltó Viadal, mely most   Hevesi Antal 
emlékére lett rendezve. Már hagyományosan mi is a részesei 
vagyunk azáltal, hogy gyermekfoglalkoztatót tartunk. Szívesen 
veszünk részt ezen az egyre rangosabb rendezvényen, és mivel 
egyre több az érdeklıdı, így a gyermekek is többen jönnek el a mi 
kis alkotó csoportunkba, valami szép és jó dolgot készíteni. 
Igyekszünk választékkal szolgálni. Gál Judit színes magokból 
varázsolt a gyerekekkel közösen színes képeket. Kostyalik Timi 
gipszfestéssel készült, ami mindig nagyon nyerı a gyerekek 
körében, jómagam papírhajtogatással készülı alkotások 
elkészítésében segítettem az ügyes kező gyerekeknek. Gattyánné 
Ica bőbájos játékaival nyőgözte le a gyerekeket, melyeket meg  is 
lehetett vásárolni. Fogadtatásunk és elköszönésünk is szívélyes volt, 
búcsúzáskor egy feliratos ajándék bögrével kedveskedtek nekünk, 
megköszönve a figyelmességet. Élményekkel gazdagodva fejeztük 
be a napot, úgy a gyermekek, mint a felnıttek is.                                                                       
-Jakabné Jutka- 

Gyermekfoglalkoztató (2011. 08. 20.) 

Már hetedik éve, hogy  rutinosan láttunk hozzá az udvar galéria 
berendezéséhez a Polgármesteri Hivatal  udvarán augusztus 20-i 
hagyományırzı kiállítási  rendezvényükön. A 
gyermekfoglalkoztatóhoz elıkészítettük az asztalt a padokkal, és az 
eszközökkel, melyek az alkotások elkészítéséhez szükségesek. 
Lehetett elınyomtatott mandalákat színezni, amely nagyon 
népszerő volt a gyerekek körében. Megadtuk a lehetıséget arra, 
hogy a Mozgáskorlátozottak Egyesülete által meghirdetett 
gyermekrajz pályázatban részt vehessenek az érdeklıdık. Téma: 
„Kedvenc mesehısömmel, a környezetvédelemért”.A szokásosnál 
kisebb volt az részvétel, de akik eljöttek jól érezték magukat ezen a 
szép magyar ünnepen. 
-Jakabné Jutka- 

Kirándulás 
 

2011. szeptember 17-én az Üllıi Vöröskereszt Szervezete 
kirándulásra invitálta tagjait Tata és Komárom Város 
nevezetességeinek megtekintésére. A jól sikerült napot Kurucz 
Katalin, Vígh Anika, Balázsné Gizike szervezıknek, idegenvezetı 
tanárnınek és Zsapka László buszvezetınknek köszönhettük. 
Kívánunk több ilyen jól sikerült szervezést! 
- Kékedy- 

 

V. Csülök Fesztivál 
 
Üllı Város Önkormányzata és az Üllı Általános Ipartestület más civil 
szervezettekkel együttmőködve, megrendezte a VI. Csülökfesztivált. Mint 
minden évben, az idén is  részt vettünk e hagyományırzés céljából  rendezett 
rendezvényen, nem csak fızéssel, hanem igyekeztünk vásárral és 
gyermekfoglalkoztatóval is színesíteni a nap hangulatát. Sikerült   a zsőri 
különdíját is megszereznünk,  amit a klubunkban erre a célra készített 
díszhelyen, az alakulásunk óta nyert többi kupáinkkal  és díjainkkal  együtt 
ırzünk. 
Kiemelve megköszönnénk Tóth Béla fesztivál fıszervezıjének fáradságos - elı 
és utó – munkáját, Méhes Magdika látványos kreatív gyönyörő sátor díszítését, 
Jobb-1 kávézónak a lehetıséget, és mindenkinek akik részt vettek 
szervezésükkel, munkálataikkal e rendezvény sikeréhez.  
/A cikk  késése újságunk megjelenítésének hiánya. Szerkesztı/ 
- Kékedy – 
 

Rajzpályázat 
 

2011-ben ismételten meghirdettük rajzpályázatunkat „Élet az erdıben” címmel. 
Nagyon sok szebbnél szebb alkotás készült. Ismételten nehéz volt a döntés. Az 
eredményhirdetésre 2011. május 12-én került sor városunk könyvtárában. Nagy 
örömünkre szolgált az a tény, hogy nagyon sokan megtiszteltek jelenlétükkel. 
A díjakat Istvánfi Zoltán az Árpád Fejedelem Általános Iskola igazgató 
helyettese és jómagam adtuk át. Reméljük, hogy jövıre is ilyen lelkesedéssel 
készülnek a gyermekek a rajzpályázatunkra! 
-Tóthné Kostyalik Tímea- 

 
Árpád-Napok 

 
2011. május 26-án megrendezésre kerülı Árpád-Napok alkalmával - az iskola 
második emeletén – az iskolatörténelmi kiállítás keretében az a mőalkotás is 
helyet kapott, amit Viczkó Ferenc mecénás társunk az Árpád Fejedelem 
Általános Iskola megörökítésének  makettjével megajándékozta az iskolát. Eme 
alkotásának a jutalma: Árpád-díj volt. Szinte minden üllıi intézményrıl 
készített  látványos makettja megtalálható otthonában. Reméljük az új 
megépítésre váró városközpontban ezek a remekmővek, alkotások otthonra 
találnak majd. 
-Kékedy - 

 
Halászlé 

 
Augusztus 20-át követı 28-án klubunk ajándékban kapott kb. 13kg finom, 
jóíző halat Jakab Sándorné Jutka klubtársunktól olyan alkalomból, hogy egy 
finom halászlével köszönjem meg a  rendezvény sikeres színvonalát 
társaimnak. A hallé finomra sikeredett, ami még emelte az aznap fényét, hogy 
süteményekkel készültek klubtársaim erre a vendéglátásunkra. 
Szép nappal zártuk klubülésünket, köszönjük Jutka óvónéni!!!! 
- mecénás – 
 
 

Focistáknak fızött a Mecénások vezetıje 

A HAVER Focikupa szervezıjének kérésére N. Kékedy Ibolya, az Üllıi 
Mecénás Mővészeti Klub vezetıje bevállalta, hogy több mint 100 adagos 
bográcsgulyást fız a kupa alatt megéhezı sportolóknak és hozzátartozóiknak. 
A reggel a zöldségek pucolásával a fızéshez szükséges hely kialakításával telt 
el. Ibolya egy 130 fıs bográcsot „felügyelt”, ami nem kis feladat. Igaz a Csülök 
Fesztiválok egyikén-másikán már fızött ilyen nagy edényben, de azért ez is 
szép kihívás volt. A levesbe több, mint 10kg hús került, és nem lehetett 
hibázni, mert focinyelven szólva, könnyen piros lapot kaphatott volna az 
elfogulatlan zsőritıl, a fáradt focistáktól, ha nem sikerül az étel finomra! Azt 
hiszem, aki ott volt 2011.06.12- én az Üllıi Sportpályán, és evett Ibolya 
fıztjébıl, azok mindegyike meg volt elégedve a gulyással. 
Mondhatni: 10 pontot érdemelt Ibolya! 
-Tóth Péter- 
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 Álomból valóságot 

  
Hanna lányom csacsog-cseveg, 
hogy majd másnap mit meg nem tesz. 
Teleírja azt a lapot, amit 
tılem este kapott. 
Elszámol ı akár húszig, 
gyermek lelke fényben úszik. 
"Egy és kettı...öt, hat... 
Némelyikük kimaradhat!" 
Még néhány perc, s aztán alszik, 
kicsiny feje lehanyatlik, 
s ki kacagott még az elébb, 
álom főzi össze szemét. 
Kócos gyermek, nézd, hogy alszik! 
Lélegzése alig hallszik. 
S oly édes lehet most az álma! 
Álom-dalát ujjaival mosolyok közt citerázza. 
  
Álmodj, Hanna! 
Szép vízesést, 
víg madárdalt, 
havas hegyet, 
zöld domboldalt, 
pajkos, játszó gyermeket, 
poros úton szekeret, 
egérfogó kiscicát, 
csontot rágó kutyuskát... 
Minden szépet s kedveset, 
mit az élet rejteget! 
  
Fedezd fel majd a világot, 
ami téged körülvesz, 
s lásd meg azt is, mit csak az láthat, 
ki megnyerte a hitet! 
 
Kovács Katalin 

 
Ábrándozás 

 
Csillagos augusztusi éj van! 
ábrándozva ülök ágyamon. 
Távol kaszálók, erdık illatárja, 
özönlik be a nyitott ablakon. 
Ábrándjaim, mint tarkaszárnyú lepkék, 
kik delelı napfényben fürdenek. 
A csillagfényes titkos éji csendre,  
szívembıl halkan felrepülnek. 
Röpködve szállnak, és ha már bejárták, 
a tündérkertek fénylı udvarát. 
Megittasodva fénytıl, illatártól, 
Lelkemben halkan vissza hullanak. 
 
N. Kékedy Ibolya 

 
Útmutatás 

 
Szellık szárnyán vágtázó gondolatok 
Oly sebesen rohanó patakok.. 
Meg-megújuló  fák és virágok, 
E csodás természetnek otthonuk. 
Révületbe ejtı mesés kikelet, 
Utasa vagyok e pompás életnek. 
Úti célom – hogy jutok el Hozzád. 
Ehhez kérlek, mutasd az útmutatást. 
 
Némethné Sebestyén Katalin 

Vargha Gyula Városi Könyvtár  
2225 Üllı , Vasadi utca 1. 
ullokonyvtar@monornet.hu 

Mesél a csend 
 
Mesélj még! Azt a részt szeretem a legjobban  
amikor arról szólsz, hogy milyen bátor voltam, 
milyen tettre kész és milyen kalandra vágyó,  
csillagok közt lépı, fényruhában járó. 
 
Meséld el színeim, mond el, hogy ragyogtam, 
mikor még magam is fénylı Csillag voltam. 
Örömteli, derős, szép, és nagyon boldog, 
mikor még hírbıl sem ismertem a gondot. 
 
Mesélj a rajongó csodás szerelemrıl, 
szíved mélyén ırzött mindörök helyemrıl. 
Idézd fel, milyen volt akkor az ölelés, 
mikor még nem tudtam, mi az, hogy: Te meg Én. 
 
Mond újra és újra, mert itt hazug a kép! 
Rajtad kívül senki nem mesél szép mesét. 
Talán csak az álmon sejtheti a titkom, 
ezért engedi azt, hogy szárnyaljak titkon. 
 
Bátoríts, mert van, hogy feledékeny vagyok, 
s nincs kitıl kérdeznem azt, hogy mit akarok. 
Pedig jó ok kellett, hogy ha ide jöttem, 
ahol másról szól a mese körülöttem. 
 
Kérlek, meséld azt, hogy összes csillagálmom 
töretlenül, fénylın, újra viszontlátom. 
Ölelj szívedre úgy, mint régen és mesélj, 
én majd kisgyermekként eljátszom a mesém. 
 
Körmendi Gitta 
 

 
İszanyó 

 
Kertek alatt csendben elballagott a nyár, 
Helyében halkan az ısz anyóka jár, 
Ott a rét aljában a hajnali pára, 
Lecsapódik minden apró kis főszálra, 
Fehér ködök lengnek ott a patak felett, 
Néhány apró béka még nyarat emleget, 
De belátják hamar szállást, kell szerezni, 
Mert ısz végére már nem marad kint senki, 
İsz anyó eközben munkáját folytatja, 
A zöld leveleket meg-meg simogatja, 
Sárgul, vörösödik, hullik le a levél, 
Árokparton táncol velük az ıszi szél, 
İszanyó csendben ködrongyait húzva, 
Ballag a Tél elé, véget ért a munka. 
 
Gál Judit 
 

Megérte! 
 
Ha csak egy ember is megfogja a kezem, 
érti, amit mondok, és lépni mer velem, 
hogyha lelkéig ér szívem üzenete, 
én a csillagokig is elmegyek vele. 
 
Hogyha akad aki elfogadott engem, 
azért, mert magára ismerhetett bennem, 
könnyet csalt szemébe a szomorúságom, 
az már érez engem, s övé a világom. 
 
Ha van olyan, aki együtt örül velem, 
azért, mert átéli azt, ami jó nekem, 
az már tudja, milyen az én boldogságom, 
annak odaadom összes gazdagságom. 
 
Hogyha akad, aki megszeretett engem, 
s engedett magához egész közel lennem, 
övé a hőségem, övé a bizalmam, 
érte menedékké válok a viharban. 
 
Ha van , kinek arcán a mosolyom ragyog, 
megéltünk egy meghitt, tiszta pillanatot, 
magunkat feledve egyek tudunk lenni, 
azt szabaddá teszem, hogy hő tudjon 
lenni. 
 
Ha van , ki elhiszi, hogy annál több vagyok, 
amennyit magamból most megmutathatok, 
s magához öleli határtalanságom, 
az már elért oda, ahová én vágyom. 
 
Hogyha bármikor is gyógyír volt a szavam, 
én voltam a vigasz és az áldás magam, 
hogyha bármily rútat széppé tudtam tenni, 
akkor már azt mondom, hasznos volt itt 
lenni. 
 
Ha egy valakit is átölel a béke, 
remény ébredt újra szomorú szívébe, 
s reményteli szívvel nézett fel az Égre, 
nem éltem hiába. Akkor már megérte! 
 
Körmendi Gitta  

 

Kedves Olvasóink! 
 

Továbbra is várjuk verseiket! 
Jelen számunkban Kovács Katalin 
kedves olvasónk versét olvashatják 
el a Mecénás Mővészeti Klub 
tagjainak verse mellett.  
 

Köszönjük! 
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Bemutatom Némethné Sebestyén Katalin festıt 
 
Az Üllıi Mecénás Mővészeti Klubnak elsıdleges célja, hogy bemutassa 
városában és környékén milyen sok mővészettel foglalkozó tehetséges 
ember él. Így kerültem  kapcsolatba Némethné Sebestyén Katalinnal. Nagy 
örömömre szolgált, hogy sikerült egy közeli lakhelyő, de városunkban 
dolgozó fiatal tehetséget megismernem. Egy-két telefonbeszélgetés, három –
négy találkozás és már meg is volt közöttünk a „házasság”, olyannyira, hogy 
meghívtam a következı klubnapunkra, ahol szorgos kis csapatunk tagja lett. 
n.k.i: Megkérlek, mondd el olvasóinknak, hol élsz és dolgozol, hogyan 
kerültél Üll ıre?   
Makón születtem, 1956-ban, jelenleg Monorierdın élek, férjemmel, s 
háziállatainkkal együtt egy külterületi részen, ahol gyönyörő elıkerttel 
rendelkezünk, ecsetvégre való fenyıkkel, virágokkal. 
Eddigi életutam eléggé eseménydús volt, hiszen Makóról elkerülve, nagyon 
göröngyös utat jártam be.  Jelenleg Üllın dolgozom a Civil Nonprofit Kft-
nél, ahova leszázalékolásom után kerültem. Nagyon szeretem a munkámat, 
az itt dolgozó embereket. 
2007-ben az egészségi állapotom úgy megromlott, hogy két és félévi 
táppénzes betegállomány után kerültem a leszázalékolási bizottság elé, s 
ekkor százalékoltak le, több szervi, szervezeti probléma miatt, azóta is 
rokkantnyugdíjasként dolgozom jelenlegi munkahelyemen. 
n.k.i: Mi inspirált arra, hogy ecsetet vegyél a kezedbe? Sıt én úgy 
tudom, hogy más tehetséggel is megáldott az Ég! 
Igen! Az inspiráció megvolt, hiszen a betegállományba kerülésemmel 
rengeteg szabadidım lett, s ezt kihasználva szerettem volna olyat alkotni, 
ami az emberek számára szórakoztató, látványos s maradandó, így a bennem 
buzgó felesleges energiát felhasználva kezdtem el festeni. 
A másik mővészeti ág ami vonz az irodalom, versírás illetve a Föld sorsa, 
tisztasága izgat nagyon, a Földön kihalófélben lévı állatfajok megvédése, a 
Föld ivóvíz készletének megırzése. Ennek  kapcsán elmondhatom, hogy a 
Tiszta Vízért Alapítvány és a Garbó Kiadó együttes pályázatára egy esszém 
jutott be (mely könyvkiadás alatt van), mégpedig a bálnák életérıl, az 
értelmetlen pusztításaikról – melyet kereskedelmi céllal tesznek –, valamint 
a víz szennyezése miatt történı tömeges elpusztulásukról írtam, mert nagyon 
felháborít ez az esemény, az emberi felelıtlenség, az emberi gyarlóság. 
Ehhez a témakörhöz tartozik a „Mővészet és klímaváltozás” c. nemzetközi 
festészeti pályázat, ahol 2 festményem került kiállításra, s ehhez a 
témakörhöz kapcsolódva ismét egy esszét írtam. 
n.k.i: Szülıi házból hoztad magaddal a mővészet iránti szeretetedet, 
vagy menet közben alakult ki? 
Erre a kérdésre azt a választ tudom adni, hogy igen, mert édesapám is már 
kisgyermek korától alkotott, fából faragott tárgyakat, de legfıképpen traktort 
és édesanyám is mővészpárti volt. Én már kisgyermek koromtól fogva 
érdeklıdést tanúsítok mind a rajzolás, mind az írás, mind az éneklés 
irányába. 
Természetesen menet közben azért sokkal kifinomultabbá, kiteljesedettebbé 
váltak bennem ezek az érzések, „élmények”, megélések. 
n.k.i: Mivel háziasszony és dolgozó nı vagy családdal, hogy jut idıd 
arra, hogy e szép hobbydnak eleget tudj tenni? 
Itt mindenképpen meg kell említenem „oldalbordámat” a férjemet, Németh 
Sándort, akinek nagyon sokat köszönhetek, egyrészt, hogy támogat (e nem 
kevés költséggel járó hobby megvalósulásában ), s mindenben a támaszom, 
a háztartási munkában, nagyon megkönnyíti e tevékenységeimet,  sokat 
segít, pl. megfız, a kisebb lakástakarítást is alkalmanként elvégzi. 
Mindemellett szeretnék köszönetet mondani Fábián Gyöngyvér Derkovits 
díjas festımővésznınek is, aki a legelsı ecsetvonástól támogat 
tevékenységemben, ellát egy-egy szakmai tanáccsal, amit igyekszem a 
magam „továbbképzésére”, amatır tevékenységem javítására felhasználni. 
Mővészi alkotásaimat a megmaradt szabadidımben végzem, hétvégeken, s 
esténként. 
n.k.i: Miután megkerestem az internetes oldaladat, és láttam a sok 
alkotásodat, megkérdezném volt-e már megkeresés feléd, kínáltak-e 

kisebb-nagyobb kiállítási lehetıséget?   
Igen volt: 
Szakmai elismerésekként nyugtázom, hogy két éve rendszeresen vannak 
alkotásaim kiállításokon: 
-2010-ben: az Amatır Festık Kiállításán 3 festménnyel voltam jelen, ahol 
a "Horvátországi emlék" c. festményem elsıként lelt gazdára, amely 
összeget az árvízkárosultak  javára ajánlottam fel. 
-Az Art-Feszt Kiállításon 2010-ben is és 2011-ben is egy-egy 
festménnyel, a MiniArt kiállításon 2009-ben és 2010-ben is jelen voltam.  
-2010. októberében egy ezoterikus pályázaton az "Öt elem" c. 
festményem közönségdíjat nyert.  
-Az idén egy pályamővem vándorkiállításon volt, mely szintén egy 
természeti jelenséget, a napfogyatkozás egy részpillanatát ábrázolja. Ez a 
festmény ezen a kiállítás-sorozaton I. helyezést ért el.  
-Két alkotásom a „Mővészet és a Klímaváltozás” címő Nemzetközi 
festészeti kiállításon volt jelen, amely 2011. június 2-ától volt látható az 
Országos Mezıgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ kiállító 
termeiben. A két mő „Elismerı oklevél-„ ben részesült. 
n.k.i: Milyen téma érdekel legfıképpen, alkotásaidra mi a jellemzı? 
Alkotásaimat legfıképpen a Föld és az Univerzum kölcsönhatása, a 
természeti jelenségek jellemzik, valamint a naplemente minden pillanata. 
Nagyon szeretem az új, az eddig még a nagyközönség által nem ismert 
formai világ megelevenítését, amely újabb kihívásokat jelent számomra. 
Kihívásnak élem meg azt is, amikor egy-egy pályázat a Földünkkel 
kapcsolatos, s minden olyan  hasonló témakör, amellyel az emberek 
figyelmét fel lehet hívni ezekre a szinte visszafordíthatatlan 
cselekményekre. A legkedvesebb témaköröm az Univerzumban 
lejátszódó események, a csillagok világa, hiszen az ott lezajlódó 
eseményeket szabad szemmel mi, átlagemberek nem láthatjuk, mégis 
csodálatos látvány tárul elénk a Hubble őrtávcsı által készült fotók 
segítségével …  
n.k.i: Azt már tudják az olvasók, hogy tagja vagy klubunknak, van –e 
más egyesület vagy társulat ahová még tartozol? 
Tagja vagyok még a Magyar Festımővész Portálnak, az Amatır Festık 
Klubjának, az Alkotóportálnak, s nagyon kedves hely az életemben a 
„Lilaköd” könyves kávézó, amely a XIII. kerületben található, itt több 
baráti szál szövıdött. És nem utolsó sorban a Merczel Erzsébet által 
alapított Üllıi Mecénás Mővészeti Klubnak, aminek tagja vagyok 2010-
tıl. Itt ragadom meg az alkalmat, hogy nyilvánosan köszönetet mondjak 
Ibolya, a patronálásért, a segítségedért, s köszönöm, hogy lehetıvé tetted 
számomra, hogy a nagyközönség elıtt bemutathattam mőveimet, 
alkotásaimat. Köszönetet szeretnék továbbá mondani Kainz Ferencnek a 
Gyáli Mővészeti Kör vezetıjének, aki oroszlánrészt vállalt abban, hogy 
ez a kiállítás az általam elképzelt színvonalon meg tudott valósulni. 
n.k.i: Elmondanád, hogy képeid megfestéséhez mit használsz, mire 
alkotod álmaidat, gondolataidat? 
Kezdetben festményeimet, közönséges rajzpapírra, temperával festettem, 
azóta zömében akril festékkel, akril papírra, farostlemezre, s vászonra is 
festek. 
n.k.i: Kedves Katám köszönöm, hogy vállalkoztál erre a kis 
beszélgetésre, örülök, hogy közénk tartozol. Kívánok nagyon sok 
alkotó kedvet, sok sikert és jó egészséget a további munkádhoz, 
mindennapjaidhoz remek ötleteid megvalósításához pedig sok-sok 
örömöt. 
Nagyné Kékedy Ibolya 
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Balatoni kirándulás 

 
Nyarunk egyik legszebb napja volt, amikor június 24-én 
kirándulni mentünk a Balaton környékére. Elsı 
állomásunk Balatonfüred volt, ahol kis várakozás után 
városnézı kisvonatra ültünk és körbejártuk vele az 
óvárost, és az új építkezés részeit is. Városnézı 
körutunk után átsétáltunk a hajóállomásra, és az Öszöd 
nevő vitorlással kihajóztunk a Balaton türkizkék vizére. 
Vitorlázás után mentünk a híres Tagore sétányra, ahol 
aznap ünnepelték a „ Hal és a Bor napját” tehát egy 
hatalmas fesztivál közepébe cseppentünk.  A finom 
illatok arra csábítottak, hogy meg kell kóstolni 
mindazokat. Egy kicsit elfáradva, megéhezve eleget is 
tettünk vágyainknak. Ezen a fesztiválon csak balatoni 
halat, és Balaton környéki bort lehetett árusítani. 
Következı állomásunk Tihany volt, ahol a levendula 
virágzását ünnepelték. Gyönyörő látvány tárult elénk. 
Acsai tanár úr vezetésével megtekintettük a Baba 
Múzeumot, ahol az 1800-as és az 1900-as években 
készült szebbnél-szebb babákat láthattunk. Több 
érdekes látnivaló után,  az Apátság melletti panoráma, 
ami rátekintést ad a Balatonra, lenyőgözı volt. E szép 
nap után gazdag élménnyel,  kellemesen elfáradva 
tértünk haza.  
- Robitsek Ibolya - 
 
 

Patchwork /foltvarró/ tanfolyam 
 
Itt az ısz, új iskolaév, a Mecénás Mővészeti Klub 
szervezésében ismét Patchwork tanfolyam indul 5 lelkes 
tanulóval. Közöttük, mint mindig vannak teljesen 
kezdık, és haladók is. Remélem, a tanfolyam végére 
mindegyikük elsajátítja a legfıbb technikákat. A 
Patchwork ma már hazánkban is igen elterjedt 
„mővészeti ág”, többezren hódolnak e szenvedélynek. A 
foltvarrás nemcsak szép, de nagyon hasznos is. 
Segítségével teljesen egyedivé varázsolhatjuk 
lakásunkat /ágytakarók, díszpárnák, faliképek/, valamint 
használati tárgyakat is készíthetünk, például táskákat, 
konyhai kiegészítıket, gyerekjátékokat. Ezeket a 
tárgyakat nemcsak saját magunk örömére készíthetjük 
el, hanem ajándéknak is kitőnı, hiszen szeretteink olyan 
egyedi dolgokat kapnak, amit senki mástól nem. Azért 
is hasznos, mert megunt ruháinkat alapanyagként is 
felhasználhatjuk, nem vész kárba, ha egyébként jó 
minıségő anyagból készült. 
Remélem, minden résztvevıvel sikerül megszeret-
tetnem ezt a szép és hasznos hobbit! 
-DZs- 

 
Emlékezés 

 
Országszerte sokan emlékeznek elhunyt szeretteikre a sírkertekben. Az 
emberek egykoron több idıt fordítottak a bensıséges ünneplésekre.  
Ráértek ünnepelni, ráértek törıdni, foglalkozni a lelkükkel, és halottaik 
lelkével is, amelyrıl úgy gondolták-hitték, hogy a test itt marad a földön, 
s elporhad, de a lélek tovább él. Ezért fontos rágondolni, emlékezni az 
eltávozottakra. Mindenszentek napja ily módon a halottak napjának elı 
estélyévé vált, mivel a régi felfogás szerint e nap alkonyattól-alkonyatig 
tart. Az elhunytak emlékére szoktak szólni a harangok 1-2 órát, mely idı 
alatt – a nép hite szerint – a halottak lelkei megnyugszanak, 
megpihennek, és nem szenvednek. 
Fogadják szertettel Körmendi Gitta mecénás társunk nagyon szép versét, 
amelyet édesapja emlékére írt! 
 
Édesapám emlékére 
Mindenszentek napján 
 
Könnycseppben imbolygó apró gyertyalángok, 
valaha volt boldog gyermeki ölelés,      
soha ki nem mondott fájó vallomások,   
mind-mind egybe folynak az idı peremén. 
 
Meg nem nevezhetı, sosem szőnı érzés, 
el nem játszott játék, múlhatatlan hiány,       
elvarratlan szállak színes sokasága,       
táncol a végtelen , hullámzó fonalán. 
 
Búcsú nélkül maradt el nem sírt pillanat, 
beteljesületlen, halovány ígéret,      
távolról intenek, hogy most folytatásként,   
az emlékek keskeny fényhídjára lépjek. 
 
Borzongató hideg sír a hantok között, 
legszebb érzelmeim mind reszketve fáznak,   
kitárom hát szívem, hogy érezd melegét, 
e nélküled maradt elárvult világnak. 
 
Körmendi Gitta 

 
Szomszédolás 

 
Szeptember 3-án került sor az immár hagyományos Gyömrıi Lecsó-
fesztiválra. 
Klubunkat ketten /Gattyánné Ica és jómagam/ képviseltük. Az idén 
kegyes volt hozzánk az ég, a tavalyi lecsófesztivált ugyanis elmosta az 
esı, most nem lehetett erre panaszunk. 
Fél kilenc körül értünk a helyszínre, ekkor már javában rendezkedtek az 
árusok, kiállítók, a fızést is elkezdték a csapatok. Amíg készültek a 
„lecsóköltemények” színes mősor szórakoztatta az érdeklıdıket, többek 
között fellépett az üllıi Kenderes néptánccsoport, de volt majorette 
bemutató, gyerekmősor is. Délután „parasztolimpián” mérhették össze 
ügyességüket   a résztvevık. Több gyerekfoglalkoztató /többek között mi 
is/ segítette a legkisebbek figyelmét lekötni. A jó idınek köszönhetıen 
nagyon sokan látogattak el erre az eseményre, és nemcsak a helybeliek, 
távolabbról is eljöttek. 
Október 1-re meghívást kapott a klubunk Mendére, az elsı szüreti 
fesztiváljukra, amellyel szeretnének hagyományt teremteni. Erre az 
eseményen terveink szerint többen tudjuk képviselni  az üllıi 
mővészeket, kézmőveseket. Reméljük, itt is jó lesz az idı, hiszen csak így 
számíthatunk népes közönségre. 
-DZs- 
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Csirkeszeletek Orly módra 

 
A csirke melleket vékonyra vágom, sózom, kicsit borsozom, majd lisztbe 
forgatom. A tojássárgáját sóval, sörrel csomómentesre keverem. A tojás 
fehérjét felverem és az elızı keverékhez  teszem. A lisztes hús szeleteket 
ebben a sörös tésztába forgatom, és forró olajba kisütöm. Rizzsel vagy 
burgonyával tálalom. Finom ropogós bundája miatt ünnepi ételként is 
szervírozhatom. Mennyiséget nem írok, mert én semmit nem mérek hozzá, 
csak gondolomra teszem a hozzávalókat. A tojás 2db, a sör fél doboz,  a liszt 
pedig 35-40dkg 12 szelet húshoz. 
 

Gesztenyés habos süti 
 
Nem kell sütni, gyorsan elkészül. 
 
Hozzávalók: 50dkg gesztenye, 12,5dkg margarin, 25dkg darált keksz, kicsi 
rum vagy aroma. 
Krémhez:  9dl tej, 3 csomag vaníliaíző puding, 6 evıkanál cukor, 12dkg 
porcukor, 4dl tejszín, kb. 18-20db babapiskóta és egy dupla erıs kávé. 
 
Elkészítés: a gesztenyemasszát a 12.5 dkg vajjal, a darált keksszel, a rummal 
összegyúrom, és egy sütıpapírral kibélelt  tepsibe nyomkodom. A pudingot 
a tejjel és a 6 evıkanál cukorral felfızöm, és kihőtöm. 
A vajat a porcukorral simára keverem, majd a kihőlt pudinghoz adom. A 
pudingos krém felét a  gesztenyére kenem, majd a rumos tejeskávéba 
áztatott babapiskótákat sorba ráfektetem és ráöntöm a maradék pudingos 
krémet, végül pedig rákenem a felvert tejszínt. Alaposan lehőtve tálalom. A 
tetejét valódi kakaóporral meghintem. 
 

Hókocka 
 
30dkg liszt, 7dkg margarin, 3 evıkanál porcukor, 1 egész tojás ezeket jól 
elkeverem, az 1 csomag szalagárét kevés tejbe felfuttatom, majd 
összegyúrom, és 3 lapot sütök belıle. 
 
Krém: 
1 vaníliás pudingot felfızök 3dl tejben.  25dkg margarint, 1 egész tojással, 
20dkg porcukorral és 2 csomag vaníliás cukorral jó habosra keverem. Ha 
kihőlt, a pudinggal összekeverem. A lapokat megtöltöm, a tetejét keserő 
csoki mázzal, vagy porcukorral díszítem. Olcsó és finom az aznapi 
fogyasztást elızı nap készítem el mindig, hogy a tészta a krémtıl puha 
legyen. Vaníliakrém helyett lehet kávékrémmel, mogyorókrémmel is tölteni. 
Nagyon finom mindkettıvel.  

 
Zöldséges csirkecombok fehérboros-tejfölös mártásban 

 
Hozzávalók: 4db csirkecomb, 1 nagy fej vöröshagyma, 1 evıkanál liszt, 3dl 
fehérbor, 3dl víz, só, ırölt bors, 4db húsleves kocka, 1 nagy pohár tejföl, 1 
evıkanál mustár, 70dkg vegyes zöldségkeverék. 
 
Elkészítés: a combokat kettévágom, majd sózom, borsozom, olajon mindkét 
oldalát hírtelen átsütöm, majd kiszedem, és félre teszem. A hagymát 
felkockázom, és olajba kezdem párolni, majd rászórom a lisztet és kicsit 
együtt pirítom, felöntöm vízzel és a borral és kb. 10 percig fızöm. Ezután 
tésztaszőrın leszőröm, egy kanállal kicsit átpasszírozom a hagymát, de nem 
az egészet. Beleteszem a húst és szép lassan, többször megkevergetve 
puhára fızöm. Ha a hús már puha, óvatosan kiszedem, és a szaftba 
belekeverem a tejfölt és a mustárt, majd jól kiforralom. Közben a 
zöldségkeveréket jénai tálba teszem, lefedem és a mikróba puhára párolom/ 
ha nincs mikró, jó a lábas is fedı alatt a tőzhelyen/, hozzákeverem a közben 
elkészült szaftot, majd beleteszem a húst, és jól összeforralom. 
Elsıre kicsit bonyolultnak tőnik a receptem, de végig gondolva nem az, és 
az íze kárpótol a ráfordított idıért. Ha kevésnek találom a szaftot, vízzel és 
borral pótolom. 
-N.Kékedy- 

Long Margarita 
 
Idei nyáron nálam ez a koktél volt a sláger, amely az eredeti ital szódával 
„felhúzott” változata.  
A Margarita koktél eredetileg egy klasszikus koktél, amit Y pohárban 
szoktak kínálni. A történetét is szerintem mindenki ismeri. A legenda 
szerint egy szállodaigazgató gyönyörő barátnıjének készítette el ezt a 
koktélt elıször, akit történetesen Margaritának  hívtak és a tequilán kívül 
más alkoholt, nem tudott fogyasztani. A legenda már itt nem állja meg a 
helyét, mivel az egyik fı alkotóeleme a Triple Sec amely cukornád vagy 
melasz alapú szesz hozzáadásával készül.  
A Margarita legismertebb díszítıeleme és az ínyenc, igazi 
koktélrajongóknak íz-eleme a „sócrusta”. De mivel én ezt inkább családi, 
baráti beszélgetésekhez dolgoztam át, ezért 33 cl-es (üdítıs) pohárban 
szervírozom. Természetesen a longdrinkhez, már a só íz nehezen 
párosítható, ezért ezt el szoktam hagyni, inkább valami díszítı elemmel 
dobom fel.  
 
A Long Margaritánk hozzávalói: 
 

• tequila  

• triple sec  

• friss citrom vagy lime 

• nádcukor  

• szóda 
 
Elkészítése:  
 
Többnyire kancsóban készítem, de ha pohárban keverjük, akkor is elıször a 
jeget teszem bele, amely általában az edény felének a szintjét ne haladja 
meg. Erre poharanként ½-1 lime, illetve citrom szükséges. Ez függ a 
méretétıl és a lédússágától is. Ha régi a lime – és ilyet gyakran kapni – 
abból több kell.  
Erre teszem a cukrot, poharanként 1-2 teáskanálnyi, majd a tequila és a triple 
sec. Poharanként ½ dl-t a z alkohol ne haladja meg. Ezt jól elkeverem, hogy 
a cukor is feloldódjon. majd „felhúzom” szódával.  
Díszíthetjük lime-mal, illetve citrommal is, de ha többen kancsóból 
fogyasszuk, akkor ezt is elhagyhatjuk. Én ilyenkor többnyire díszes 
szívószállal teszem izgalmassá a fogyasztását.  
 
Ha bejön az ital feelingje, akkor variálni is lehet. Az összetevık fajtáját az 
arányok megtartása mellett felcserélhetjük. Gyakorlatilag bármilyen fehér 
szesszel fogyasztható. Így akár vodkával, vagy fehérrummal is. Ha ez 
utóbbit tesszük bele alkoholos összetevıként, egy kis mentával kiegészítve 
máris Mojito-t kapunk. Szoktam vodkával és egy kis grenadin sziruppal 
készíteni, amit gránátalmával dúsítok. De a variációk száma korlátlan.  
-Sárándi- 
 

PRAKTIKÁK 
PRAKTIKÁK 
Bölcs jó bevált tanácsok: 
Lefolyóba: 1 liter ecet- 1 cs. Szódabikarbóna 
Fuga takarítás: 1 evıkanál szóda – 1 tk. Szódabikarbóna- 1 tk. Bórax 
Mikro takarítás:  1 dl víz- 1 dl ecet összekeverni és a mikroba 2-3 percre 
legnagyobb fokozatra betenni. 
Fehér ruháknál: 1-2 kanál szódabikarbóna vagy 1 csomag sütıpor a gépbe, 
nem szürkülnek el. 
WC tisztítás:  hígítatlan ecet a vízkı ellen 
Kád takarítás:  ecet+ sütıpor 
Hangyák ellen: sütıport kiszórni 
Porcelán csészékrıl kávé, tea foltot: só vagy szódabikarbónával tüntethetjük el. 
Tapétán lévı zsírfolt: többször bedörzsölni sütıporral. 

 

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@monornet.hu 
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MMŐŐVV ÉÉSSZZ EETT II   SSTT ÍÍ LL UU SSII SSMM EERRTT EETTİİ   

Lucian Freud 
brit realista festımővész 

 
Sigmund Freudnak, a modern pszichoanalízis 
megteremtıjének volt az unokája. 1922. december 
22-én született Berlinben, zsidó szülık 
gyermekeként. Adolf Hitler hatalomra jutása után, 
1933-ban a család elmenekült Németországból Nagy-
Britanniába, ahol 1939-ben kaptak állampolgárságot. 
Az ıszinte realizmus mestere volt. Valósághő 
ábrázolási technikájáról volt híres, aki a múlt század 
második felétıl napjainkig megosztotta az 
alkotásaival a mőkedvelıket. Idén 88 éves korában, 
londoni otthonában hunyt el. 
Freud több mővészeti iskolában is tanult Londonban. 
Elsı komoly munkáját 1943-ban kapta Nicholas 
Moore verseskötetének illusztrálására. Az ötvenes 
években kezdett portrékat festeni, képeinek fı témája 
a meztelenség, a meztelen realista valóság, egyedi 
kifejezéssel. Szinte minden képén a nyers testi 
valóság formálódik. Kétszer nısült és számos 
gyermeke volt, ám a rossznyelvek szerint barátnıitıl 
még több tucat gyermeke született.  
Képeit életének szereplıirıl alkotta: barátokról, 
családtagokról, festıtársakról, közéleti 
személyiségekrıl. A hetvenes években több ezer órát 
töltött édesanyja lefestésével, egy teljes sorozatot 
készített róla. Leghíresebb modellje azonban Kate 
Moss volt, 2002-ban festett aktképet róla, amikor a 
világhírő modell terhes lett. 
1954-ben az ı alkotása képviselte Nagy-Britanniát a 
velencei képzımővészeti biennálén. Érdemeiért 
megkapta az Order of Merit kitüntetést, amelyet a 
királynı adományoz azoknak, akik kiemelkedıt 
alkottak a mővészetek vagy a tudományok területén.  
Képei rendkívül magas árakon kelnek el a 
legnagyobb aukciósházak árverésein. Például egy 
túlsúlyos, meztelen alvó nıt ábrázoló alkotása 2008 
májusában a Christie's New York-i aukcióján 33,6 
millió dollárért (6,3 milliárd forint) talált gazdára - 
élı mővész festményét még soha nem adták el ennél 
magasabb összegért. (A festményt Roman 
Abramovics orosz milliárdos vette meg.) 
"Kétségtelenül a 20-21. század egyik leghíresebb és 
az utókor mővészeit leginkább formáló festımővésze 
volt. Kitartott figuratív megközelítése mellett, még 
akkor is, amikor ez rendkívül népszerőtlen stílusnak 
számított, és az absztrakció volt a vezetı irányzat. 
Ám az idı haladásával klasszikus megközelítése 
nagyon fontosnak bizonyult"  

 

 
 
"Nem szabad elnézıknek lennünk modelljeinkkel" - 
jelentette ki Lucian Freud egyik közelmúltban nyílt 
kiállításán. A mővész egyszer kijelentette: szeretné, 
ha portréi megelevenednének, mert számára a kép 
maga az ember, és modelljeiben az élet érdekli. Ezek 
a modellek sokszor botrányt okoztak, mert a festı 
szereti az extrém helyzeteket és figurákat.  
Munkáit az '50-es évek végétıl kezdve disznószır-
ecsettel festett lendületes képek váltották fel, ecsetjét 
minden egyes ecsetvonás után egy rongydarabba 
törölte. Ezek a stúdiójában felhalmozódott 
rongydarabok sok festményén megjelennek, szinte 
védjegyévé váltak a '80-as évek után. 
A festı bevallása szerint a genitáliáikat állatok 
módjára büszkén felfedı aktjain az arcokat mindig 
legutoljára festette meg, hiszen számára az nem volt 
más, mint egy másik húsdarab. 
Freud a mulandóság festıje volt, aki szerint igazi 
valónk ruhátlan testünkben jelenik meg. 
 

 
-Sárándi 

Szemünk Fénye Nagycsaládosok  Ül lı i  Egyesülete 
2225 Ül lı ,  Pesti út 106. Telefon/Fax: 06-70-701-1177 



PPaarrttyyMMiixx  kkookkttééllsszzeerrvviizz  
      

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 "welcome drink"-tıl akár a teljes 
italkiszolgálásig. 
 

Önnek is keverünk italt, hívjon, vagy kérjen ajánlatot mailben! 
Sárándi Tibor   ••••   Tel: 06-30-987-4747   ••••  

tibor@sarandi.hu  
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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  �  n.kekedi@monornet.hu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KK ÖÖ ZZ LL EE MM ÉÉ NN YY EE KK   

KÖSZÖNJÜK A TÁMOGATÁST! 
 

Üllı Város Önkormányzat 
Williams Stúdió 
Gara Nyomda 

Balázsné Varga Gizike 
Vígh Józsefné Anika 

Puskásné Erzsike és lánya 
Zsíros Sándor és neje 

Mezeiné Ágika és Bodáné Gabika 
 

HHII RRDDEETTÉÉSSEEKK   
 

 

Az Üllıi Mecénás Mővészeti Klub háttérszervezete 
a Merczel Erzsébet Alapítvány 

 

Kérjük, hogy 2012-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.… 
 

Érd.: 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: nyirokmasszázs 

Elızetes bejelentkezés: +36 29 320 660 / +36 30 569 6189 

Kedves üllıi lakosok! 
 
Ha van kultúrával kapcsolatos közérdekő információja, győjteménye, és 
kedvet érez egy jó hangulatú Mecénás kreatív csoportnak tagja lenni, 
vagy csak meg szeretné mutatni alkotását, vegye fel a kapcsolatot velünk. 
Korhatár nincs! 
Elérhetıség: Tel.: N. Kékedy Ibolya 06-70-77-18-782  
e-mail: n.kekedi@monornet.hu 
 

 

A Gabi Könyv- és Nyomtatványbolt ıszi könyvajánlata : Ljudmila Ulickaja                                                                                 
 

Kedves vásárlóim szíves figyelmükbe ajánlok egy kortárs orosz írónıt. Magyarországon is közkedveltek regényei , többek között megjelentek  már: 
Életmővésznık, Elsık és utolsók, ( Válogatott elbeszélések )  Vidám temetés , Médea és gyermekei , Szonyecska és a legújabb : Imágó. 

Ljudmila Ulickaja legújabb regényében három jó barát – egy zenész, egy költı és egy fotográfus – életén keresztül mutatja be a Sztálin halálától a 
Gorbacsov-féle "peresztrojkáig" terjedı idıszak, az "olvadás" és a "pangás" korszakának hétköznapjait. A történet középpontjában e három 
évtized szovjet történelmének ellenzéki törekvései állnak: konspirációk, illegális kiadványok terjesztése, csempészése, kényszerő külsı és belsı 

emigrációba vonulás – a korszak politikai életének tipikus eseményei. Az Ulickajától megszokott szövevényes történetbıl kibontakoznak a szovjet 
diktatúra elleni küzdelem mindennapjai: megtudhatjuk, miként ırizhetı meg ilyen körülmények között az ember személyisége, anyagi és szellemi 

függetlensége, vagy épp miként semmisíti meg a rendszer azokat, akik szembeszállnak a hivatalos ideológiával. 
Az írónınek több nagy sikert aratott könyve is megvásárolható és megrendelhetı boltunkban.  

Ezenkívül számos ifjúsági ajánlott és kötelezı olvasmány kapható, általános iskolás és középiskolás korosztálynak.     
Kezdje a vásárlást Üllın, biztosan megéri, idıt, pénzt takaríthat meg , hiszen nem kell utaznia, vagy a postást ill. futárt várnia , és fizetnie szállítási költséget 

sem kell fizetnie  mint  internetes könyvrendelés esetén. 


