Mecénás
Az Üllői Mecénás Művészeti Klub
időszakosan megjelenő kulturális tájékoztatója
23. szám / 2012. év 1. megjelenés
Szerkeszti: N. Kékedy Ibolya
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Az Üllői Hírmondó kulturális melléklete
Kedves Olvasóink!
Szeretettel köszöntök
minden régi és új olvasót a megújult Üllői Hírmondó mellékleteként. Továbbra is
művészeti, kulturális
programjaink, összefoglalóját fogja lapunk
tartalmazni. Célunk az, hogy beszámoljunk
Önöknek, hogy városunkban mennyi értékes
művészettel foglalkozó ember él, valamint különböző rovataink kedvelőinek adhassunk ismertetőt. Röviden: a Mecénás Művészeti Klub
hetedik évébe lépett, elsődleges célja az, hogy
olyan utánpótlást, és tehetségfelmérést végezzünk, amely biztosítja, hogy a művészet és kézművesség – mint kulturális kincsünk – folyamatosan éljen városunkban és szűkebb régiónkban.
Nem véletlen tesszük, hogy Üllő város öt óvodai
gyermekfoglalkoztatása a legfőbb célunk többek
között. Kiállításainkkal – éves szinten a Vargha Gyula Városi Könyvtárral közösen 10-12
alkalommal – örvendeztetjük meg a művészetet kedvelő vendégeinket. Köszönettel vesszük
mindenkor Önöktől, ha van olyan építő kritikájuk, esetleg új témájuk, amit szeretnének lapunkban olvasni, hisz azért vagyunk, hogy ez a
negyedéves melléklet mindenkinek szórakozást
és örömöt okozzon.
Nagyné Kékedy Ibolya
Mecénás Művészeti Klub elnöke
e-mail: n.kekedi@monornet.hu

Anyám
emlékére…

Anyák napjára egy
kicsi történelem…

Nem rég még itt járt,
de mennie kellett.
Alig hetvenkét év,
sorsából ennyire tellett.
Távozott némán,
búcsúszó nélkül.
Fáradt, remegő teste
tovább már nem vénül.
Haló porait öleli
egy rideg urna,
így tudott csak hazatérni
a szeretet kedves kis faluba.
Egykor Ő is mosolygós volt
és fiatal, mint én,
és sírt, amikor bánat ült
törékeny lelkén.
Ma már csak én sírok,
Ő több könnyet nem ejthet.
Jó, hogy itt járt,
de fáj, hogy mennie kellett.
Kovács Katalin

Anyák napja világszerte ünnepnap, amely az anyaságról
szól. Ez az ünnep az Ókori Görögországba nyúlik vis�sza. Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet, a májusi Mária-tisztelet
hagyományával összekapcsolva. 1928-ban már miniszteri
rendelet tette hivatalos iskolai ünnepélyé az anyák napját.
1930-ban Sugár Béla, a Török Flóris utcai elemi iskola nevelője kezdeményezésére az ifjúsági vöröskeresztesek felhívással fordultak a város összes iskolai tanulójához, hogy
gyűjtsenek adományokat az „Anyák szobra” elkészítésére.
A felhívás eredményes volt, tíz iskola több mint 6.000 tanulója járult hozzá megtakarított pénzével, majd a szülők,
üzemek, tehetős magánszemélyek kegyes adományaikkal
sikerült elkészíteni az emlékművet.
A szobornak a Szent Erzsébet teret jelölték ki. Alkotója
Kaszap Károly szobrászművész volt, aki az anya nő alakját
a téren lakó 12 gyermekes Melis Andrásnéról mintázta.
1933. május 28-án vasárnap került sor a szobor ünnepélyes átadására. Ezen a vasárnapon: sok ezer iskolás,
cserkész, levente, pedagógusok, a város vezetői, a Magyar
Vöröskereszt, a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt összesen
mintegy 16.000 ember szorongott a téren avatásra várva.
A levente zenekar a Himnuszt játszotta, majd ezt követte a
koszorúzás. A szobor talpazatán ragyogó betűkkel világító felírat” Állj meg és gondolj Édesanyádra”.
Ez a szobor egyedülálló volt az egész világon. Méltán
váltott ki visszhangot a világsajtóban. Ma a Magyar Ifjúsági Vöröskeresztminden évben Anyák napi akciószervezéssel tiszteleg a hagyomány előtt.
- mecénás -

Tartalomból
Aktuális .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Aktuális .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Aktuális, versek. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Visszatekintő.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

1. old.
2. old.
3. old.
4. old.

Bemutatkozó .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Ízek-praktikák.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Művészeti stílusismertető. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Kulturális ajánlat és hirdetés.  .  .  .  .  .  .  .  .

5. old.
6. old.
7. old.
8. old.

aktuális

Tavaszi tárlat Örkényben…
2012-ben, immáron XXVI. alkalommal került megrendezésre az Alföldi Szabad Szalon
által meghirdetett Tavaszi tárlat elnevezésű
kiállítás, mely március 12-én nyitotta kapuit
Örkényben.
A tárlat Örkényben már hagyománynak
számit. Évente két alkalommal rendezi meg
Kulcsár István a helyi művelődési ház vezetője, valamint a Szabad Szalon Művészeti Egyesület megalapítója.
Erre a tárlatra az Üllőn szeptember 22én megrendezésre került kiállítás alkalmával kapott meghívást Némethné Sebestyén Katalin, ahol felkérést kapott az őszi tárlaton
történő bemutatkozásra, valamint önálló kiállítás megrendezésére, melyre január hó 23án került sor. Ekkor kapott a tavaszi tárlatra
is meghívást, s az általa szerzett ismeretséget
„kihasználva” javaslatot tett művészeti társai
bemutatkozására is, így még két alkotó kapott
meghívást művei bemutatására, ahol a Mecénás Művészeti Klubot képviseleték.
A Mecénás Művészeti Klub tagja, név szerint: Gálné Judit kézműves, Némethné Dudás
Zsuzsanna patchvork készítő, valamint Némethné Sebestyén Katalin festő.

A kiállított alkotások nagy sikert arattak.
Gál Judit a gyönyörű zsinóros tojásokkal,
valamint magokból készített lakás dekorációi, valamint lakásfelszerelési tárgyakhoz tartozó tartó dobozai, Zsuzsinak a gyönyörű fali
díszei, Sebestyén Kata festményei, melyek tájképek, valamint csillagászati témakörű alkotások.
A megnyitón a Czifra György Művészeti
Klub növendékei adtak fergeteges műsort.
A kiállítókat Putnoki A. Dávid előadóművész, író név szerint méltatta az alkotások művészi megjelenítési formáját, egységét, látványosságát. Külön kiemelte Sebestyén Kata:
Tisza-part Csongrádnál c. alkotását.
A kiállítás megnyitóján részt vevő vendégek, látogatók elismerően nyilatkoztak a kiállított tárgyakról, alkotásokról.
Ezen alkalommal Gál Judit meghívást kapott
2013. évre önálló kiállítás megrendezésére.
Az alkotók ezen felül az őszi tárlatra is
meghívó levelet kaptak.
Az Örkényben lévő kiállítás április elejéig látogatható a művelődési ház nyitva tartási idejében.
-mecénás-

Életre kelt mesék
Az Üllői Mecénás Művészeti Klub gyermekrajzpályázatot hirdet negyedik alkalommal Üllő Város
gyermekei részére Kedvenc
mesém címmel.

Ez a mesepályázat az, ahol a mesék életre kelnek! A gyermekek életében nagy jelentőséggel bírnak a mesék. A mese a gyermek szemével nézett világ. Elsőként a tündérmesék, majd
az állatmesék, végül a saját korosztályukról szóló – gyermek történetei – keltik fel érdeklődésüket. Mese által ismerik meg a világot, saját környezetüket, a konfliktusaikat, történéseiket, amelyek segítik eligazodni őket a valóságban.
Kedves gyermekek! A pályázaton a következő típusú mesékkel indulhattok:
népmese, állatmese, tündérmese, novellamese, legendamese stb.
A beküldött pályázatokból szokásunkhoz híven kiállítást rendezünk.
Pályázati határidő: 2012. május 3.
Pályázhat:
5-15 éves diákok egyéni alkotásai
Méret,technika:
A/4 rajzlap, bármilyen eszközzel, kivéve számítógépes grafika
Zsűrizés:
három kategória: óvoda, alsó és felső tagozat
hátoldalra írd rá neved, életkorod
OLVASHATÓ nyomtatott betűvel
Díjazás:
értékes ajándékok
Eredményhirdetés: 2012. május 10.
Az elkészült alkotásokat 2012. május 3-ig
a Vargha Gyula Könyvtárba kérjük leadni.
KÉRJÜK A HATÁRIDŐ PONTOS BETARTÁSÁT!

Információ: Nagyné Kékedy Ibolya, Telefon: 06-70/77-18-782 • E-mail: n.kekedi@monornet.hu
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Negyedik gyermekrajz pályázat Üllőn
„Az élet teljességét nem években mérik, hanem örömben, kinek-kinek annyit ér az élete,
amennyi örömöt szerez másoknak.”
Ezzel a mottóval indítottuk el 2009 tavaszán
gyermekrajzpályázatunkat. Most már biztosak
vagyunk abban, hogy nem volt hiába, mert évről évre nő a beérkezett rajzok, alkotások száma. A gyermekvilág annyira kreatív, hogy
amit szóban nem tud kifejezni a gyermek, azt
megteszi rajzban. Úgy érezzük mi, mecénások,
gyermekeink érdekében ezt az utat tovább kell
folytatni, úgy a gyermek, mint a szülő örömére.
- kékedy -

Mindenki karácsonya
2011. december 19-én ismét egybegyűlt az ünnepelni vágyó üllői lakosság az immár hagyománnyá vált Mindenki karácsonyán. A város
központjában ilyenkor – még a hideg ellenére is
– talán melegebben világítanak a fények és jókedvűek az emberek. Ebben a hangulatban köszöntötte Kissné Szabó Katalin polgármester ünnepi
beszédében a várost, és adta át a szeretet lángját
a helyi egyházak képviselőinek, közvetítésükkel
pedig a városlakóknak.
A Szín-Játszó-Tér, a Kenderes néptánccsoport és a Kenderkóc gyermek néptánc együttes
ez alkalommal a térre varázsolta a Betlehemet
és reméljük, hogy a bibliai alakok a korhű jelmezekkel, a díszlet és a magyar táncok kicsit elrepítették a nézőket a napi rohanásból a régmúltba.
A Mindenki karácsonyán évről évre mind
több helyi civil szervezet képviselteti magát, de
az Üllői Nagycsaládosok Egyesülete már kezdettől fogva hagyományos résztvevő, csakúgy, mint
a Mecénás Művészeti Klub. A nagycsaládosok a
rászoruló gyermekek részére gyűjtöttek játékokat, ugyanakkor karácsonyi csemegéket osztottak a téren, a Mecénás-klub pedig kirakodó vásárral, forralt borral, teával és zsíros kenyérrel
tartotta a lelket a hidegben ünneplőkben.
További csemegék is előfordultak ezen a szép
estén, így például az ipartestület részéről Méhes
Magdika illatos sültalmával csábította a vendégeket.
Az Árpád fejedelem Általános Iskola halászlével és friss kenyérrel várta a megéhező látogatókat.
Meg kell jegyeznünk végül, hogy az egész rendezvény sikeres lebonyolításának két nagyon
fontos segítője a helyi Vöröskereszt és a Vargha
Gyula Városi Könyvtár csapata.
Remélem, hogy a Mindenki karácsonya évről
évre mind több városlakót vonz majd és erősíti
a város iránt érzett büszkeségüket és fokozatos
jobbítása iránti elkötelezettségüket.
Oltványi János
2012. 1. szám

aktuális, versek

Foltvarró tanfolyam Mecénás Művészeti Klub 2012. I. féléves programja
2011. decemberében
befejeződött az Üllő
Mecénás Művészeti
Klub szervezésében a
harmadik patchwork
(foltvarró) tanfolyam.
Nagy
örömünkre
szolgál, hogy sikerült fiatalítani, és többek között már egy általános iskolás diák is a tagjaink
közé tartozik. Csoportlétszámunk immár 12-re
bővült. Az új „tanulók” is nagyon ügyesek, jó
lesz velük együtt tovább dolgozni! Havonta általában egyszer szoktunk összejönni, és akkor
mindig tanulunk valamit, illetve mindenki elhozza a közben elkészült, illetve félkész munkáit, hiszen ezekből is sokat lehet tanulni, ötleteket szerezni!
Jelenleg a húsvétra, illetve anyák napjára
készülünk, különböző virágok, valamint tojások készítésével. A varrott virág mindig szép
ajándék, szerintem, bárki örül neki, és nem
utolsó sorban nem hervad el!
A mi hobbink azért is hasznos, mert nagyon szépen fel tudjuk díszíteni az otthonunkat az általunk készített tárgyakkal, így
egyedivé varázsolhatjuk lakókörnyezetünket.
Ezenkívül sok hasznos dolog (például táska,
edényfogók, piperetáska stb.) elkészítésére is
mód van, ezekkel szeretteinket is meg tudjuk
ajándékozni.
Továbbra is szeretettel várunk mindenkit,
aki érdeklődik a patchwork iránt!
Dudás Zsuzsa

A két szemed
szeretett legtovább…
A két szemed szeretett legtovább,
be furcsa szerelem!
A szád már néma volt, de a szemed,
az még beszélt velem.
A kezed már hideg volt, jéghideg,
nem is adtál kezet.
De a szemed még megsimogatott,
és nálam feledkezett.
Majd lándzsákat tűztél magad köré,
hideg testőrökül.
De a szemed még rám leselkedett
a zord lándzsák mögül.
Te ellebegtél, és csak a hegyes
lándzsák maradtak ott.
De a szemed még egyszer visszanézett,
és mindent megadott.
A két szemed szeretett legtovább,
tudom, még most is szeret.
Még éjszakánkét zöldes csillaga,
kigyúl ágyam felett.
N. Kékedy Ibolya
2012. 1. szám
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Gyermekfoglalkoztató a Bóbita óvodában
Gyermekfoglalkoztató a Napraforgó óvodában
Gyermekfoglalkoztató a Pitypang óvodában
Gyermekfoglalkoztató a Gyöngyvirágtéri óvodában
Szomszédolás c. képzőművészeti kiállítás, Felsőpakony
Gyermekfoglalkoztató a Napraforgó óvodában
Koszorúzás
Szomszédolás c. képzőművészeti kiállítás, Gyál
Gyermekfoglalkoztató a Csicsergő óvodában
Szomszédolás c. képzőművészeti kiállítás, Vecsés
Gyermekfoglalkoztató a Gyöngyvirág téri óvodában
Gyermekfoglalkoztató a Bóbita óvodában
Gyermekfoglalkoztató a Pitypang óvodában
Költészet napja a Közösségi Házban műsorral
Zeneiskola szülinapi buli gyermekeknek (vásárral)
Zeneiskola 20. éves jubileumi műsor (kiállítással, vásárral)
Némethné Sebestyén Katalin festő kiállítása az Unio Galériateremben
Rajzpályázat zsűrizés
Rajzpályázati kiállítás az Árpád Fejedelem Általános Iskolában
Gyermekfoglalkoztató a Csicsergő óvodában.
Gyermekfoglalkoztató – Csülökfesztivál

A kreatív kézművescsoport
2011-2012. II. féléves programja
A 2011-2012. nevelési év második felében sem
tétlenkedik kreatív csoportunk. Az évet a Napraforgó, Pitypang, Bóbita és a Gyöngyvirág óvoda gyermekeinek foglalkoztatásával kezdtük.
Készítettünk farsangi maszkokat, fejdíszeket,
farsangi asztalterítőket gyermekeinkkel.
Márciusban a Napraforgó, Csicsergő és a
Gyöngyvirág óvoda gyermekeinek tartunk fog-

lalkoztatót. Témáink: március 15. tavasz, húsvét.
Április hónapban a Bóbita és a Pitypang óvodában tevékenykedünk. Témánk: a húsvét.
Végül a Csicsergő óvoda gyermekeit látogatjuk meg. Témánk: a nyár.
Reméljük kézműves foglalkoztatóinkkal örömet szerzünk gyermekeinknek.
Tóthné Kostyalik Tímea

Pirkadat…

Tűzmanó

Ébredést hoz földnek és az égnek,
nyugvást hoz a sötétségnek.
Fénycsíkjai, mint megannyi madár,
bejárják a széles és zöld határt.
Űzik a fátyolt az erdőből,
repülnek ki a madarak a fészkükből.
Pattannak a rügyek, nyílnak a virágok,
nyílnak ki a szemek, ébredez a város.
Emberek milliói mennek el mellette,
közben e csodára oda sem figyelnek.
Sohasem vágyott Ő hírnévre,
de nem is figyel az emberekre.
Csak megy, és teszi a dolgát némán,
űzi az estet és az alkonyórát.
Játszótere az egész föld,
rajta az ég, a hegy, a völgy.
Sok mindent látott mióta életre kelt,
versem szép gondolatait is Ő hozta el.

Tűzmanó táncot jár, pattog a kályhába,
Apró szikrákat szór a meleg szobába.
Pattog, parazsat mar lassan a tölgyfába,
Felvillanó fénye hullik a szobára.

N. Kékedy Ibolya

www.ulloimecenas.hu

Nézzük a tüzet, jólesik a meleg,
Odakint a vadszél hópelyheket kerget.
Megrakjuk a kályhát, dolgozzál Tűzmanó,
Csendben üldögélni, tüzet nézni, ez jó.
Nézzük, ahogy lángol, később, hogy parázslik,
Hamut húz magára, hunyorog, elalszik.
Reggelre marad még egy kevés kis parázs,
Vékony fát rakunk rá, s kezdődik, a varázs.
Tűzmanó már újra a kályhában táncol,
Szikrákat dobálva figyel a kályhából.
Dorombol a kályha, ontja a meleget,
Tűzmanócska táncát nézhetjük eleget.
Gál Judit
3. oldal

visszatekintő

Emlékezés József Attila
107-ik születésnapjára

A

költő egyszerű, szegény
családban született. Édesanyja szolgálólány és mosónő volt, apja pedig román származású szappanfőző
munkás. Apja 1908-ban Romániába költözött, így a család az édesanyával maradt. 1910-ben fiatalabbik nővérével Öcsödre került
nevelőszülőkhöz, majd később egy
monori menhelyre kerültek. Édes-

Költészet napja Üllőn
2012. április 11-i Költészet napját, április 15-én ünnepeljük a
Közösségi Házban. Mi, Mecénások is ott leszünk, az alkalomhoz illő műsorunkkal.

József Attila egyik nagy költőnk 2012 április 11-én lenne 107 éves. Ennek
a napnak emlékére ünnepeljük meg már sok éve a Költészet napját.
anyja 1919-ben bekövetkezett halála és némi kitérők után, Makai
Ödön lett a gyámja, aki Makóra
küldte gimnáziumba, ahol elindult
érdeklődése az irodalom iránt. Tizenhét évesen jelent meg első verseskötete a Szépség koldusa ös�szefoglaló címen, melyhez Juhász
Gyula irt előszót, amit Szegeden
adtak ki.
Az életrajzi momentum már
sokak előtt ismeretes, hogy a gimnáziumi vizsgái után 1924-ben
beiratkozott a Szegedi Egyetemre,
ahonnan a Tiszta szívvel című rövid verse miatt Horger Antal professzor eltanácsolta. Ezek után
még több egyetemi tanulmán�nyal is próbálkozott, Bécsbe, majd
Sopronba is eljutott Hatvany Lajos

segítségével. Párizsban ismerkedett meg a munkásmozgalommal.
Francia nyelven is publikált verseket. Ezt az időszakot megelőzően
jelentek meg olyan kötetei, mint
a Nem én kiáltok. Később már a
Budapesti Egyetemen is hallgatott
néhány félévet. 1929-ben jelent
meg a Nincsen apám, sem anyám,
című verse, majd amikor összekötötte életét Szántó Judittal, megjelent a Döntsd a tőkét, ne siránkozz
című kötete, azt követte a Medve
tánc 1934-ben, és a Nagyon fáj
1936-ban. Ezek után többször került összetűzésbe az akkori törvénnyel politikailag kifogásolt
írásai miatt. Nem sikerült biztos
megélhetést nyújtó egzisztenciát
teremtenie magának, nem hívták

meg a moszkvai írókongresszusra, majd Szántó Judittal való kapcsolata is megszakadt. Betegsége
előrehaladt, idegi eredetű labilitása miatt szanatóriumba került,
ahonnan barátai elvitték Balatonszárszóra nővérei panziójába. A
Balatonszárszói vasútállomás közelében, máig vitatott körülmények között került egy tehervonat
kerekei alá, és életét vesztette 1937.
december 3-án. Utóiratként egy
talán kevesek által ismert adalék,
hogy az 1987-ben megjelent Illyés
Gyuláné József Attila utolsó hónapjairól címmel önéletrajzi írása,
amiben felfedi Flóra kilétét, saját
életének és a költő utolsó hónapjainak gyötrelmeit.
Tömöryné Varga Judit

Foglalkoztatók az óvodában

Szegedi kirándulás…

A nyári szünet végével ismét felpezsdült az élet, úgy az óvodákban, mint az iskolákban.
Foglalkoztató csoportunk változatlan létszámmal és lelkesedéssel indult neki ennek a tanévnek. Témák szerint felkészülve
elsőnek a Mihály-napi vásár apropójából a Bóbita és Napraforgó
Oviba indultunk. Ezután a Pitypang Óvoda következett, ahol –
ősz, állatok, természet témában
– igyekeztünk segíteni az óvónők munkáját. Ugyanezt a Napraforgó Óvodákban folytattuk.
A Gyöngyvirág téri Óvodában
termésnapot tartottak, amely a
lehetőségek nagy skáláját kínálta az ötletelésben mindannyiunk
nak. Ezután már csak a Márton
napi megemlékezések maradtak az ősszel kapcsolatosan mind
az öt oviban. Ehhez kapcsolódóan személyes élményem a Bóbita
óvodához fűződik. Az egyik kisgyermek az óvó néni kérésére elmesélte a legendát, amely a Mi-

A tavalyi évben utoljára egy gyönyörű Tisza-parti várost látogattunk meg kirándulásunk alkalmával. Kevés volt az a pár óra,
amit ott töltöttünk, de a számunkra legfontosabb látnivalókat
megnéztük. Többek között kezdtünk a Móra Ferenc Múzeummal, majd ezt követte a belváros
sétáló utcája, ahonnan a Szegedi
Dóm térig meg sem álltunk. Ekkor már lassan delet harangoztak
nagy örömünkre, amikor is végre megtekinthettük, és hallhattuk
az Európa-szerte híres zenélőórát.
Aki egyszer Szegedre ellátogat, az
biztos, hogy megkóstolja a híres
szegedi halászlét. Többen is éltek
ezzel a lehetőséggel. A belváros
sétáló utcái finom süteményekkel
és hűsítő fagylaltokkal csalogatták be utastársainkat. Nem hagyhattuk ki a híres Paprika Múzeumot sem, ahol látogatásunk
végeztével ajándék paprika csomaggal, és finom szendvicsekkel
köszönték meg ott létünket. Saj-

4. oldal

hály-napi ludakhoz fűződik, majd
meghálálva a munkámat kis műsort rögtönöztek, amelybe még be
is vontak. Szép nap volt az biztos.
Hipp-hopp elszaladt az idő és
már karácsonyt tartottunk. Az
egyik leghálásabb feladat erre
az időszakra esik. Az ünnepvárás szépsége mindannyiunk lelkét ünneplőbe öltöztette, ami a
foglalkoztatókat is nagyon széppé, gazdaggá tette. Az iskolában
is megtartottuk az év végi nagy
foglalkoztató napot. Újdonság
volt a részünkről, hogy új csoporttárs csatlakozott hozzánk
Evarics Györgyné Irma személyében. Ő egy nyugdíjas óvónő Monorról, aki mézeskalács csodákat
tud kreálni. Ezért a gyermekek is
mézeskalácsot díszítettek, aminek nagyon nagy volt a sikere. Ezzel zárult a 2011-es évi munkánk
és most vesszük a következő lendületet, hogy tovább vigyen bennünket.
Jakab Sándorné Jutka
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nos nagyon kevés időnk maradt
a többi látnivalókra. Útban hazafelé Kecskeméten egy szabadtéri koncert szemlélői lehettünk,
ahol az ország legismertebb cigány prímásai versenyeztek. Ezen
a rendezvényen nagyon sok hagyományos látnivalókkal találkozhattunk, ami képviselte a cigányságot. Csak a sötétedés és a
késői időpont volt, ami útra keltett bennünket hazafelé. Ez volt a
2011. évi kirándulás sorozatunk
utolsó állomása. Nehezen lehet
szavakba foglalni, hogy mennyi
eseménnyel, gazdag élménnyel,
fotókkal tér az ember haza egy
ilyen hazai kirándulás alkalmával. Ezek a fotók adják majd klubtársaimnak a következő kiállítási
anyagot, ahol újra átélhetjük hazánk gyönyörű kiránduló helyei
élményét. 2012. évben is folytatjuk Ismerd meg hazád történelmi útja című sorozat kirándulását.
amit már nagyon várunk.
Robitsek Ibolya
2012. 1. szám

bemutatkozó

A gobelin művészet nagymestere
Lehet-e ma szembe menni az aktuális trendekkel, figyelmen kívül hagyni a művészeti hullámokat?
Lehet-e mikrouniverzumot építeni magunk köré, kizárva elvárást és kényszert, a valahova
tartozás vágyát és utat engedni magunknak, a színárnyalatnak, színtobzódásnak?

E

dolgokról kérdezem Zsíros Sándorné Marika monori lakost az Üllői Mecénás Művészeti klub tagját,
hogy éli napjait, és mióta hódol
gobelin művészi munkájának.
Marika egész különös – humoros
iróniájával – mutatja be elkészült
alkotásait, munkáit.

– Marika, hogy kerültél Üllőre, a
Mecénás klubhoz?
– Monori Könyvtár egy kiállításán ismerkedtem meg Gál
Judittal, aki a Művészeti klub
egyik alapító tagja. Ő beszélt arról, hogy milyen aktív élet folyik
a klubban. Felkeltette érdeklődésemet, mert mindig is szerettem
volna tartozni egy olyan közösséghez, ahol jól érzem magam.
Kértem tőle telefonszámot, hogy
felvegyem a kapcsolatot veletek. Megtörtént a megkeresés, és
örömmel fogadtam el tőletek az
első klubülésre való meghívásotokat, amivel éltem is, sőt már az
első alkalommal éreztem a felém
áradó őszinte vendégszereteteket.
– Minket örömmel töltött el a
közvetlen bemutatkozásod, és látva a családtagjaidat is, akik elkísértek, már akkor éreztem, hogy
2012. 1. szám

egy olyan értékes kapcsolat fog kialakulni, ami mindkettőnk részére jó és hasznos. Meg is kérdezem
sok szép munkád látván, hogy miképp jutottál el idáig, mit hoztál
otthonról magaddal, ami erre az
útra terelt?
– Hogy mit hoztam? Sok
mindent, a kézimunka szeretetét, a meleg családi otthont, vidámságot, ami nélkülözhetetlen
a mai élethez, jó szót és figyelmességet. A kézimunka szeretetét édesanyámtól és anyósomtól.
Anyósom 40 évig volt a Vecsési
Házipari Szövetkezet bedolgozója. Az esti varrogatások, hímzések adták az igényes kézimunka
iránti szeretetemet, amit az évek
során továbbfejlesztettem. A meleg családi otthont, amit igyekszem a saját családtagjaimnak
átadni. Szeretem az embereket,
szeretek közöttük élni és lenni.
– Míg beszélgetünk, látom az asztalon a sok emléklapot, elismeréseket, amelyek arról árulkodnak,
hogy sok helyen kiállítottál már.
Beszélgessünk erről egy kicsit! Sok
szép tűfestést is látok a komódjaidon. Munkád textúrái, a színek harmóniái mind árulkodnak
a kidolgozottságról, a finomság-

ról, nem véletlen, hogy „üres kézzel” soha nem térsz haza kiállításaidról.
– Nyolc év munkája ez, amit
itt látsz. Ezekre a helyekre eleinte pályázati úton kerültem, aztán már minden évben kaptam
felkérést, ami nagy megtiszteltetés volt számomra. Így kerültem először Vácra, ahol munkám
nagy elismerésben részesült. Ezután következett Szentes, ahonnan egy különdíjjal és gobelinállvánnyal sikerült hazajönnöm.
Ezt követte Nyíregyháza, ahol
320 kiállító volt jelen, szintén egy
különdíjjal és egy szép festmén�nyel távoztam. Jött Orosháza ott
negyedik helyezést értem el. Tiszakécskén különdíjat kaptam,
Szamosköz hasonlóképp. Egerben országos kiállítás még soha
nem volt. Itt is pályázni kellett.
Erre a kiállításra Szamosközi Antal természetfestő külön meghívása volt a megtisztelő számomra, akinek már több festménye
után gobelineztem, majd az itt
kiállított alkotásomnak hátoldalára írt elismerő szava volt az,
amivel nagyon megtisztelt. Itt elismerő oklevelet kaptam. Idén
újra Tiszakécskén készülök kiállítani. Tudnod kell még azt is,
hogy ilyen zsűrizésnél nagyon
fontos a keretezés, és nagyon figyelik, hogy összhangban van-e
a kivarrt alkotással. Egy rosszul
megválasztott keret elronthat
mindent. A tűfestés, hát igen, 20
éve tanultam e kézimunkahímzést. Azért hívják így, mert amikor kész van, úgy néz ki a kivarrt
munka, mintha egy festő ecsetje
alkotta volna az egészet. A kiállításom állomásai: 2007. Szamosköz országos, 2009. Szamosköz
országos, 2010. Szamosköz országos, 2010. Nyíregyháza országos, 2010 Szentes országos, 2011.
Egri országos, 2011. Vác országos,
2011. Orosháza országos, 2011.
Szentes országos, 2011. Tiszakécske országos, 2011. Üllő augusztus 20-a hagyományteremtő.
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Köszönetemet szeretném kifejezni a Mecénás Művészeti
Klubnak a 2011. augusztus 20-i
kiállításomon való meleg fogadtatásért és vendégszeretetért.
– Nagyon sok helyen megfordultál országos kiállításokon, érdekes módón a lakhelyeden, Monoron csak egy kiállításra kértek fel.
Mi lehet ennek az oka?
– A Vigadóban kaptam egy
felkérést 2011-ben, de a kiállítás
időpontja nem felelt meg, ugyanis arra az időpontra már volt egy
kiállítás-megnyitóm. Egy kiállítás megszervezése illetve annak megrendezése 2-3 hetet is
igénybe vesz, természetesen, ha
megkeresnek, és időben szólnak,
örömmel, elfogadom.

„ Az esti varrogatások, hímzések adták az igényes kézimunka szeretetemet,
amit az évek során továbbfejlesztettem.”
– Alkotásaiddal büszkélkedhetsz
majd az útókornak, lakásod minden részében megtalálható a szépítő kéz munkája. Lesz aki tovább
viszi majd a művészi munkásságodat, Jó lenne, ha ezt a szép
női munkát tovább tudnád adni.
Van-e hajlandóság benned, hogy
esetleg szakkör vezetőjeként, csoportfoglalkoztatót indítanál?
– Természetesen
boldogan
vállalnám, hogy az általam tanultakat átadjam másoknak,
gyarapítsam érdeklődésüket és
ismereteiket
– Marikám! Köszönöm, hogy vállalkoztál erre a beszélgetésre, örülünk, hogy közénk tartozol. Kívánok nagyon sok sikert és jó
egészséget a további munkádhoz,
mindennapjaidhoz.
N. Kékedy Ibolya
5. oldal

ízek-praktikák

Praktikák

Receptek
Sütés nélküli túrótorta
Hozzávalók: 50 dkg túró, 10 evőkanál porcukor, 8 dl tejszín, 2 db citrom, 2 cs. vaníliás cukor, 2 cs. zselatin, ízlés szerint gyümölcs.
A túrót egy villa segítségével alaposan összetöröd. Szórd bele a porcukrot, és a
vaníliás cukrot, illetve add hozzá a lereszelt citrom héját.
A tejszínt verd fel habosra, és óvatosan forgasd a túróhoz. A zselatint keverd
bele kb. 2 dl hideg vízbe, és melegítsd fel. Amikor teljesen feloldódott, lassan
adagold a túróhoz. Az egész masszát öntsd bele egy tortaformába, majd tedd a
hűtőbe 2 órára. Amikor a zselatin megdermedt, és összefogja a tortát, vedd ki a
formából (kapcsold ki a forma oldalát), csúsztasd át egy tortatálra és már szeletelheted is. Ízlés szerint díszítheted pár szem eperrel vagy málnával, ezek mind
harmonizálnak a túróval.
Jó étvágyat hozzá, nagyon finom!

Egyszerű, gyors sajtos pogácsa
Hozzávalók: 40 dkg liszt, 25 dkg vaj, 15 dkg reszelt sajt, 3 dkg élesztő, 3 tk. só, 2 dl
tejföl. Tetejéhez 1 db tojás sárga, egy kevés reszelt sajt.
A lisztbe morzsold bele a vajat és az élesztőt. Keverd hozzá a tejfölt és a reszelt
sajt egy részét, majd gyúrd félkeménységűre a tésztát. Lisztezett deszkán nyújtsd
ujjnyi vastagságra, és szaggass belőle pogácsákat. A tetejét kend be tojás sárgával,
és a megmaradt reszelt sajtot szórd rá. Előmelegített sütőben süsd aranyságára.
- kékedy -

Hagymaleves
Hozzávalók: 3 dl főzőtejszín, 1 db nagy fej vöröshagyma vagy 1 szál póréhagyma, 3 ek. olaj, 5 dkg margarin, 2 ek. púpozott liszt, 2 db leveskocka (marha vagy
tyúk) reszelt trappista sajt (de lehet füstölt is), só, bors, őrölt szerecsendió, 1 nagy
gerezd fokhagyma, 4 db cipó.
Az olajon és a vajon megpárolom a felkockázott hagymát, mikor majdnem
kész, hozzáteszem a reszelt fokhagymát. Felengedem 2,5-3 dl vízzel, amibe beleteszem a leveskockát, sózom, borsozom és egy fél mokkáskanál szerecsendiót is teszek bele. Jól átforralom, majd botmixerrel leturmixolom, hogy jó krémes állagú legyen. A tejszint és a lisztet csomómentesre keverem, ráöntöm a
leturmixolt ételre és jól kiforralom. Vigyázz nehogy kifusson! A négy cipó kalapját levágom, és a belsejét kivájom. A cipókat jó vizes kézzel megsimogatom
és előmelegített sütőben 160 fokon kb. 10 percre beteszem, hogy megkérgesedjen a cipó külseje. A levest jó forrón adagolom a cipókba, tetejüket reszelt sajttal megszórom majd a levágott „kalapokat” ráhelyezem, és szervírozom, természetesen tányérral alattuk. Ünnepi ételnek is kitűnő. Érdemes elkészíteni, mert
nagyon finom!
- kékedy -

Pestos-sajtos csirkeragu
Ez a csirkeragu egy gyorsított változat, hiszen nem én készítem a pestot, hanem
készen vásárolom. Nyaralásom alkalmával ettünk először pestos tésztát. Mivel
a családom tagjai nagy húsevők, ezért ezt az ételt felturbóztam egy kis csirkemellel. Ez az az étel, ami nemcsak ízletes, hanem gyorsan elkészíthető, ami nálam elsődleges követelmény.
Hozzávalók: 50 dkg csirkemell, só, bors, 2 ek. liszt, olívaolaj, fél dl fehérbor, 2 dl
tejföl, 2 ek pesto, 10 dkg sajt, bazsalikom (zöld) vagy fenyőmag a díszítéshez.
Elkészítés: a csirkemellet vékony csíkokra vágom, egy mélytányérba helyezem,
sózom, borsozom, majd meghintem a liszttel és összekavarom. Egy serpenyőbe kevés olajat forrósítok, rádobom a csirkét és rövid idő alatt átsütöm. Hozzáadom a bort, majd megvárom, míg elpárolog. Ezután a reszelt sajtot, a pestot
és a tejfölt beleteszem, majd összeforralom. Tálalásnál zöld bazsalikomlevéllel,
vagy fenyőmaggal díszítem, és penna tésztával tálalom.
- kékedy -
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• A fonnyadt zöldbabot egy késhegynyi cukor és negyed teáskanál só feléleszti.
• A babot csak a főzés utolsó pillanataiban sózzuk meg,
mert a só meggátolja, hogy a bab megpuhuljon.
• Ha a karfiolt fedő nélkül főzzük, elillannak belőle a főzés
során a puffasztó gázok.
• Ha a rizs főzőlevébe néhány csepp citromlevet teszünk,
vakítóan fehérek lesznek a szemek.
• Nem fő ki a velő a csontból, ha minkét végét besózzuk főzés előtt.
• A hüvelyes zöldségek hamarabb megpuhulnak, és kön�nyebben emészthetőbbek lesznek, ha a főzővizükbe teszünk
egy pici szódabikarbónát, valamint csak forrás után sózzuk.
• A citromból több levet tudunk kifacsarni, ha előtte 20
másodpercre mikroba tesszük.
• Az előző napról megmaradt sült húsból vagy a levesben
főtt húsból könnyedén új fogást varázsolhatunk: apróra vágott zöldségekkel és egy kis tartáros öntettel összekeverve
finom hússalátát készíthetünk, vagy főtt tésztával és egy finom szósszal nyakon öntve tésztasalátát kapunk. Ha pedig
szendvicsre éhezünk: egy kis salátával, majonézzel felturbózva hamar összedobhatunk egy laktató húsos szendvicset.
- kékedy -

Tél végi koktél
Az év legfontosabb közösségi ünnepei – szilveszter, farsang,
Valentin-nap, kora tavaszi bálok – az év elejére esnek, ilyenkor
pedig a könnyű, nyári szomjoltó italok helyett kicsit rövidebb,
erősebb, illetve tartalmasabb italokra vágyunk.
Ha az összetételüket tekintve nem is változtatunk sokat,
mindenképpen az évszakhoz illő italt fogyasszunk. Ilyenkor
népszerűek a meleg italok, a grogok és a nem jéggel, hanem azt
kicsit kiváltandó, fagylalttal készült italok esnek jobban, de a
nem túl jeges hűvös italok is ajánlottak.
Alapvetően a téli italok is az alábbi összetevőkből épülnek fel:
– alapszeszek (vodka, tequila, rum, pezsgő stb.), melyek az
ital karakterét határozzák meg;
– ízmódosítók (likőr, szirup, fűszerek stb.), melyek teljessé
teszik az ízhatást, és amelyek csak igen kis mennyiségben vannak jelen, édesek, színesek vagy speciális ízt adnak az italnak;
– üdítőitalok, amelyek kisebb nagyobb mennyiségben az
ital jellegét adják. Ezzel döntjük el, hogy hosszú vagy rövid
lesz-e az italunk;
– a díszítés pedig igen fontos, mivel ettől válik igazán izgalmassá az italunk. Ezt az igényesebb mixerek az ital típusával
harmonizálják. Például narancsos italhoz narancsos díszítést
használnak.
Egy jó koktél 3-5 összetevőnél nem tartalmaz többet, mivel
az már túlbonyolítja az ízeket. Az italkeverésnél is alapszabály,
hogy a kevesebb néha több. Ha már ezekkel tisztában vagyunk
egy otthon elkészíthető pezsgős koktélt ajánlanék:
Vörös mámor – hozzávalók: 3 cl rum, 1 dl vörösáfonyalé, 1
dl pezsgő, fahéjrúd, narancsszelet.
Előveszünk egy 2,5 dl-es poharat, amelyben a rumot és
az áfonyalevet elkeverjük. Erre ráöntjük a behűtött pezsgőt,
amelynek típusa ízlés kérdése (én száraz pezsgőt javaslok). Magyarországon nagyon eltérő minőségű áfonyalevek vannak forgalomban, ezért ízlés szerint cukorral, illetve cukorsziruppal az
ital kiegészíthető. Az italunkat díszítsük fahéjrúddal, és a pohár
szélére tegyünk egy narancsszeletet. Fogyasszák jókedvvel!
– Sárándi –
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művészeti stílusismertető

Mark Rothko

A

z első példányok csak pár száz példányban jelentek meg, mivel a klubtagok terjesztették. Majd mikor a lap bekerült az
Üllői Hírmondóba, már bárki olvashatta, aki egyébként is érdekeltek az üllői hírek.
Mikor kaptam a hírt, hogy ismét mellékletet
jelentet meg a Hírmondóban a Mecénás Klub, elkezdtem gondolkozni, hogy ki az, akit be kellene
mutatnom az üllői olvasóknak, ki az a számomra is érdekes művész, akiről szívesen olvasnának pár sort, illetve felkeltem vele néhány üllői
érdeklődését az alkotásai iránt. Egy merész ötletem támadt. Régóta foglalkoztat egy érdekes
művész, akinek műveit többen úgy jellemzik,
hogy egyes emberekből földi kötöttségek alóli felszabadító, transzcendens élményt váltanak
ki. Vagyis képeinek hatása néhány műkedvelőt
sírásra késztet.
Mark Rothko (1903–1970) orosz származású
amerikai festőművész, akit úgy aposztrofálnak,
hogy az amerikai absztrakt expresszio
niz
mus
egyik legkiemelkedőbb alakja volt.
Huszonegy éves korában kezdett el rajzolgatni, de rajzait látva akkoriban senki sem jósolt
volna nagy jövőt neki a festészetben. Szeretett
festeni, csak nem tudott, ezért 1924-ben beiratkozott egy rajziskolába, már kint New York-ban,
ahová két évig járt. 26 évesen volt az első kiállítása és festészetének első szakaszában az európai
expresszionizmust követte. 32 évesen ő alapította meg a The Ten (A Tízek) nevű alkotócsoportot.
Még nem volt 40 éves,
mikor amerikai állampolgárságot kapott, és
körülbelül ekkor vett
fordulatot
festészete. Álomszerű városi
tájképeit, az idealizált
görög isteneket, istennőket archaikus szimbólumokat ábrázoló
absztrakt festmények
váltották fel. 1945-ben megnyílt Rothko első jelentős önálló kiállítása az Art of This Century
Galleryben (Századunk művészete galéria). Ekkoriban Rothko szürrealista tájképeket festett,
leginkább Arshile Gorky hatása alá került.
Próbáltam megérteni „Rothkoizmus” lényegét, ezért utána olvastam, de aki érdekesebb cikket írt ebben a témában, annak a gondolatmene2012. 1. szám

Idén az Üllői Mecénás kulturális
kiadvány a nyolcadaik évfolyamát
kezdi. És ez a mai nyomdai árak
mellett és azt mérlegelve, hogy a klub
külső források nélkül teszi ezt ebben
a gazdaságilag is nehéz helyzetben,
úgy gondolom hatalmas dolog.
te olyan fennkölt, hogy itt nem lenne helye. Én
szeretem a gondolataimat egyszerűen megfogalmazni és akkor, ha más is megérti, tán az érdeklődése is megmarad a témában. De mi okozza azt
az érzést, amit többen is megírtak már? Ő nyilatkozta egyszer a következőket: „kizárólag az alapvető emberi érzelmek kifejezése foglalkoztat. A
tragédia, az extázis, a végzet satöbbi. A tény, hogy
olyan sok ember kiborul és sírva fakad, amikor
szembesülnek a képeimmel, azt bizonyítja, képes
vagyok kommunikálni feléjük ezeket az alapvető
emberi emóciókat… Az emberek, akik sírnak a
képeim előtt, ugyanazt a vallásos élményt tapasztalják meg, amit én magam is a kép festésekor.”
Én ugyan nem tapasztaltam meg ezt az érzést,
amely lehet, hogy az én hiányosságom, mivel
hogy csupán egy képét láttam élőben. Viszont ha
beírjuk az internetes keresőbe a nevét és képekre
keresünk, rengeteg színes alkotása jön le, amelynek színei és változatossága lenyűgöző. Így azt a
katartikus érzést biztos nem lehet átélni. Ezek viszont főként művészetének második felét jellemző alkotások, elképzelhető, hogy az extázist nem
ezek a művei váltották ki.
Az alkotás folyamata rítus volt számára, s titokban tartotta, hogyan készülnek képei. Kiállításain ő döntött arról, hogy képei hol, milyen
megvilágításban legyenek, hogy így is növelje érzelmi hatásukat. A keleti bölcselettel való találkozása San Franciscoban nagymértékben megváltoztatta művészetét. Innentől kezdve teljesen
elutasította a tudatos
értelmi beavatkozást a
művészi alkotófolyamatba. Rothko festményein határozatlan
körvonalú színfoltokat
láthatunk, melyek látszólag lebegnek. Ahogy
ő maga is mondta, számára az érzelmek kifejezése és átadása volt a
legfontosabb. Több helyen írják, hogy Rothko képeinek szemléléséhez komoly szellemi erőfeszítésre van szükség. Egyes emberekből földi kötöttségek alóli felszabadító, transzcendens élményt
váltanak ki. Rothko nagyon határozott, végletes,
depresszióra hajlamos, érzékeny ember volt. 1970
elején öngyilkos lett.
- Sárándi –
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Újra szín-játszó-tér
Idén újabb színdarab próbáit kezdte el a SzínJátszó-Tér Társulata Vámos Éva vezetésével,
amelyet már a színjátszók is nagyon vártak.
Roppant nehéz feladat volt találni egy újabb
darabot, amely a számtalan helyi kritériumnak megfelel. Mi is úgy érezzük, hogy az előző
két színdarabbal magunkhoz képest is magasra tettük a mércét, mind a témát, mind a játék
színvonalát tekintve. Ezért olyan darabot kellett találnunk, amely a lehető legjobban lefedi
a társulat létszámát, a szerepjellemeket, a helyi közízlést és közigényt, de nem utolsó sorban a darab olyan legyen, amit szívesen játszunk. Emellett számos egyéb nehézséggel is
szembe kell nézni, amely egy amatőr színtársulat számára igen nehéz. A darabhoz a rendezőasszony, már képességek és karakterek szerint
válogatott. Bár így sem volt könnyű a helyzetben, de nagy előnye volt, hogy a színjátszókör
tagjai már bizonyítottak. Ha nem is a tehetséget említjük, de az akarat mindenkiben ott van.
Ezen felül persze bizonyos készéggel minden
színjátszó rendelkezik, de úgy gondolom, hogy
ez a belépő ahhoz, hogy a stáblistára kerüljön.
Nagy akarat és elhatározás van mindenkiben
és a rendezőasszony a szereplőképzésre még
nagyobb hangsúlyt fektet. Minden próba egy
kis összehangoló, képességfejlesztő játékkal indul, amelynek segítségével megismerjük és fejlesztjük saját képességeinket és ráhangolódunk
a játékra. Az új darab egy komédia lesz, most
először két felvonásban, de sem a címét, sem a
részleteket nem szeretném elárulni. Remélem
így is felkeltem az érdeklődést és a tervezett
nyár végi, ősz eleji bemutató nagyon sok üllőit
érdekelni fog és legalább annyira várni fogják,
mint amennyire mi igyekszünk, hogy szép emléket szerezzünk majd vele.
- Sárándi -

Szomszédolás
A Szomszédolás című amatőr képzőművészeti
kiállítás-sorozat tulajdonképpen már a 9-ik évébe lépett. Első évben csak Gyálon és Vecsésen
került sor a helybéli alkotók munkáinak bemutatására. Ezt követőn csatlakozott Felsőpakony,
Üllő, majd Alsónémedi is. Ezek az amatőr alkotók hiszik, hogy minden emberben lappang egy
bizonyos hajlam a művészetek iránt, és vallják,
hogy nincs szebb dolog a világon, ha az ember
egy festménnyel, vagy más jellegű alkotásával
fejezi ki érzéseit, és formálja a számára létező világot. Mi Mecénások már 7-ik éve veszünk részt
e kiállítás-sorozaton, és ez idő alatt már többször hoztuk haza „trófeánkat” az első helyezést.
2012. év kiállítóink: Bognár István fafaragó,
Némethné Sebestyén Kata festő, és Robitsek
Ibolya festő.
-kékedy7. oldal

kulturális ajánlat és hirdetés

Szabó Magda Az ajtó című könyvét
ajánlom kedves vásárlóim figyelmébe
Szabó Magda a könyvről: „Ez a könyv több okból kivételes állomás írói életutamon: elsősorban amiatt, hogy míg készült, szüntelenül azt
éreztem, hasztalan tettem papírra, senkit nem
fog érdekelni Szeredás Emerenc, még kevésbé
az én nem is valami vonzó arcképemet rögzítő
gyónás, mely összetört tükörcserepekből egybetákolt keretbe szorítja az írót és a megsérthetetlen, mégis megsértett igazságot.
A mindig is mitológiai személyiségnek érzékelt Emerenc aztán megtette első csodáját: az
első kiadás megjelenése utáni héten már nem
volt kapható története, a könyv üzenetét, amelynél magánabb magánügy igazán nem volt elképzelhető, személyes ügyüknek vállalták fel
azok, akik az írót élete minden buktatóján átsegítették: az olvasók. A sepregető öregasszony,
aki ha teheti, mindenki útjából eliparkodott seperni a bajt, veszedelmet, áthágta a magyar ha-

Köszönjük a támogatást!
Üllő Város Önkormányzata, Williams Stúdió,
Vargha Gyula Városi Könyvtár, Balázsné V. Gizike, Vigh Józsefné, Bodáné Gabika, Kanizsay
Maja, Mezeiné Ágika, Ágika bolt – Pesti út

PartyMix

koktélszerviz

Dobja fel rendezvénye hangulatát
kulturált, ízléses italszolgáltatással!
Kerti partira,lakodalomba,
leány/legénybúcsúra, bálra,
bankettre, névnapra, szabadtérre
és sátorba is. Korrekt árakkal,
színvonalas szolgáltatással állunk rendelkezésre,
a „welcome drink”-től akár a teljes italszolgálásig. Önnek
is keverünk italt! Hívjon vagy kérjen ajánlatot mailben!

Sárándi Tibor • Tel: 06-30-987-4747 • tibor@sarandi.hu

Gravírozás
Nincs ajándékötlete, elege van
a tucattermékből?
Gravíroztasson névnapra, születésnapra,
ballagásra, pedagógusnapra, esküvőre,
házassági évfordulóra stb.
személyre szóló ajándéktárgyat!
Üvegpohárra, vázára, bögrére, tálra stb.
Érd: 06-30-345-6621
www.ulloimecenas.hu
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tárt, alakját éppúgy ismerik német földön, mint
az Északi-tengernél vagy Svájcban, a Columbia
Egyetem Kelet-európai Arcképek sorozatából
holdtükör arcába nézhetnek az olvasni szerető
New York-iak.
Testi anyámnak, Jablonczay Lenkének megépítettem a síremlékét a Régimódi történetben,
negyedszázad eltelte után nem hittem volna,
hogy lesz még egy kifizetetlen adósságom. De
lett, s ennek kiegyenlítése Az ajtó: halott anyám
kezéből Emerenc munkától elformátlanodott ujjai vették át legjobb önmagam irányítását. Mindent értett bennem, jobban eltájékozódott életem zilált szálai között, mint én magam.
Becstelen adósa volnék, ha én el nem mondtam
volna róla azt, amit meg én tudtam”.
A regény alapján az Oscar-díjas Helen Mirren
főszereplésével Szabó István készített filmet,
melyet március 8-tól vetítenek a mozikban.
Köszönet minden adományozónknak, akik
a 2011 évi adójuk 1 százalékét a Merczel
Erzsébet Alapítványnak ajánlották fel.
Továbbra is hálásan fogadunk minden segítséget, felajánlást. Adószám: 18711262-1-13,
számlaszám: 65100046-11310640.

• Képkeretezés több mint Óriási
700 különböző keretből, választék!
• Gobelin alap 9 beszállító gyártótól,
• Hímzőcérnák nagy választékban!

Ivánszki Zoltán • Monor, Katona József u. 37.
Telefon: 06-30/214-7167

Napház Gyógycentrum
Homeopátiás tanácsadás + arcdiagnosztika

Szolgáltatásaink:
Gyógymasszázs • Fülgyantázás
Turbó szolárium • Kiegészítő termékek
Folyamatos akciók, kedvezmények
és bérlet lehetőség!
Információ: +36 30 569 6189
vagy +36 29 320 660
Cím: 2225 Üllő, Pesti út 222.
Figyelem!
Keresem kéz- és lábápolást
végző kolléganő jelentkezését!

www.ulloimecenas.hu

Felajánlás
Az Üllői Mecénás Művészeti Klub háttérszervezete a Merczel Erzsébet Alapítvány.
Kérjük, hogy a 2012-es tevékenységünket
támogassa azzal, hogy jövedelemadója 1 százalékát a Merczel Erzsébet Alapítvány részére
ajánlja fel.
Adószám: 18711262-1-13
Alapítványunk közhasznú szervezet, így a
gazdasági társaság készpénzt, természetben
vagy szolgáltatásként nyújtott adományt, a pozitív adóalapja 20 százalékáig a támogatás 100
százalékát leírhatja. Ezért az adomány a cégeknek anyagi terhet nem jelent, viszont számunkra hatalmas segítség terveink megvalósításához.
Számlaszám: 65100046-11310640
Elérhetőség: Nagyné Kékedy Ibolya
06-70/77-18-782, 06-29/320-672,
e-mail: n.kekedi@monornet.hu

Kedves üllői lakosok!
Ha van kultúrával kapcsolatos közérdekű
információja, verse, gyűjteménye, és kedvet érez egy jó hangulatú Mecénás kreatív
csoportnak tagja lenni, vagy csak meg szeretné mutatni alkotását, vegye fel a kapcsolatot velünk. Korhatár nincs!
Elérhetőség: N. Kékedy Ibolya 06-70-77-18782 vagy e-mail: n.kekedi@monornet.hu

Plusz 29 magazin
Adás: csütörtökön 19 óra. Ismétlés: vasárnap
15 óra, kedd 19 óra. Minden délelőtt 11 óra.
Telefon: 06-29/352-362, mobil: 06-20/258-7167.
E-mail: williams@williams.hu
1 db hegesztőgép (hegeszt, tölt és indít)
1 db terménydaráló
1 db parkettacsiszoló-gép
1 db 200 l-es vashordó
2 db hangfal
1 db hilti 72-es eszközök: lapos vésők, spicc vésők
1 db kis flex
1 db taliga (új)
1 db elektromos húsdaráló (22-es)
1 db szőlődaráló
1 db 300 l-es fa kád
1 db rozsdamentes kör alakú mosogató
2 db baba mérleg (nem digitális)
1 db fésülködő asztal
1 db 3 ajtós szekrény diófából
1 db franciaágy diófából
2 db éjjeli szekrény diófából

Eladó!

Érd: 29-320-672 vagy 06-70-77-18-782

Hirdessen nálunk!
Egyszeri megjelenés bruttó 5000 Ft, erről alapítványunk támogatási igazolást is tud adni,
mely 100 százalékban leírható az adóból.
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